
VEIKLOS, PRIEMONŲ VYKSMUI  UŽTIKRINTI  PAVADINIMAS:  

SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ IDĖJŲ BANKAS MOKYKLOJE 

Kas inicijuoja? Mokykloje susitarimo būdu paskirtas atsakingas asmuo  (direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, socialinis pedagogas, klasės vadovas,  iniciatyvinė grupė ar kt.) 

Kas dalyvauja? Mokyklos bendruomenės nariai ir socialiniai partneriai. 

Kaip įtraukiami 

dalininkai? 

Asmeninis kvietimas (telefonu, el. paštu, tiesioginis pokalbis). 

Trukmė ir/ar dažnis 

cikle? 

Mokslo metai. Bankas tikrinamas kasdien, todėl jo prieinamumas yra maksimalus. 

Mokytojai, o ir tėvai per jų mokymus apie savanorystės veiklas aptaria KAIP jie 

skatins mokinius šį banką stebėti. 

Rezultatas ir jo 

sklaida? 

Pagerės mokyklos bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių,  mokyklos 

bendruomenės  su socialiniais partneriais. Išaugs savanoriškų veiklų skaičius, mokiniai 

naudosis duomenų banku, greičiau suras reikimą informaciją. Mokiniai sustiprins 

asmenines ir socialines kompetencijas. Tėvai ir socialiniai partneriai teiks informaciją. 

Pagerės komunikacija tarp savivaldybės ugdymo įstaigų. Informacijos sklaida sudarys 

sąlygas į mokinių ugdymą įtraukti tėvus, senelius, kitus mokyklos darbuotojus. Mokinių ir 

kitų bendruomenės narių savanoriškos veiklos ugdys empatijos jausmą, palengvins 

komunikavimą tarp visų bendruomenės narių, kels mokinių motyvaciją, didins ugdymo 

proceso patrauklumą. 

Rezultatai aptariami klasių valandėlių, tėvų susirinkimų, bendruomenės susitikimų metu. 

Sklaida vykdoma el.dienyno, mokyklos fb, mokyklos renginių metu (bendruomenės diena 

ir kt.), viešinami žiniasklaidoje. 

Reikalingos teisinės 

priemonėsšiai 

organizacinei 

priemonei vykdyti 

Tėvų sutikimai, jei veiklos vyksta už mokyklos ribų, sutartys su socialiniais 

partneriais, direktoriaus įsakymai. 

Jei priemonė sietina 

su kitomis modelio 

priemonėmis, būtina 

nurodyti kada ir kaip 

tai daroma 

 Šeimos diena – savanoriškų veiklų banke siūloma pagalba organizuojant 

renginį. Pagalba teikiama ruošiantis renginiui. 

 Savanorių klubas ugdymo įstaigoje „Aš galiu, tu gali, mes galime“ nuolat 

padeda inicijuoti įvairias savanoriškas veiklas, įtraukti į jas kuo daugiau 

dalyvių. 

 Tėvų savanorystė – nuolat siūlomos veiklos mokykloje tėvams. 

 Bendradarbiavimas su verslo, nevyriausybinėmis ir kt. organizacijomis 

padės praplėsti savanoriškų veiklų pasiūlos galimybę. 

 Mokinių mentorystė – idėjų banke skelbiama informacija apie mentorystę 

(kada, kas, kokią siūlo/teikia pagalbą) 

Pagrindinės veiklos 

priemonėje 

Priemonės organizatoriai skelbia informaciją, moksleiviai ir kiti bendruomenės 

nariai ja naudojasi, t.y. tokios veiklos: 

1. Iš savanorystės banko pasirenkama veikla 

2. Veiklos atliekama 

3. Veikla aptariama savanorystės klube (pagal poreikį) 

 


