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PIRMOJI PAGALBA –
PADEDA IŠGYVENTI

› Mokyklos turi skirti daugiau 
dėmesio mokiniams ir 
mokytojams parengti, kaip 
suteikti pirmąją pagalbą 
įvykus nelaimingam 
atsitikimui, kai kyla 
grėsmė sveikatai.

Projektas skiriamas:

› bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojams;

› bendrojo lavinimo mokyklų 
mokiniams.

Projekto trukmė:

› Pradžia 2019 m. spalio 1 d.

› Pabaiga 2022 m. kovo 31 d.



Pagrindiniai projekto tikslai

› Tobulinti bendrojo lavinimo 
mokyklų mokytojų ir 
mokinių pirmosios pagalbos, 
sveikatos ir saugos įgūdžius 
bei kompetencijas;

› ES mastu išbandyti 
novatorišką tarptautinę 
pirmosios pagalbos, 
sveikatos ir saugos mokymų 
programą.



Projekto rezultatai

› Elektroninis mokymosi kursas apie žmogaus anatomiją ir 
fiziologiją.

› Pirmosios medicinos pagalbos vadovas, kaip elgtis įvykus 
nelaimingam atsitikimui.

› Situacijų žaidimas – simuliacijos metodu grįsta mokymosi
priemonė patikrinti žinias ir gebėjimą priimti tinkamą 
sprendimą įvykus nelaimei.



Pagrindiniai projekto partneriai

› Cipat (Italija) – koordinuojanti institucija

› Pixel Associazione (Italija)

› Università degli Studi di Genova (Italija)

› Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ 
Iași (Rumunija)

› Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w 
Świdniku (Lenkija)

› Fundatia EuroED (Rumunija)

› KTU Vaižganto progimnazija (Lietuva) 



Asocijuotieji partneriai Lietuvoje

› Kauno miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

› VšĮ Kauno miesto greitosios 
medicinos pagalbos stotis

› Lietuvos paramedikų asociacija

› Šv. Ignaco Lojolos kolegija

› Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centras

› Lietuvos nuotolinio ir elektroninio 
mokymosi asociacija

› Trakų rajono savivaldybės 
pedagoginė psichologinė tarnyba

› VšĮ „eMundus“

› Kauno „Santaros“ gimnazija

› Kauno Jono ir Petro Vileišių 
mokykla

› Kauno mokykla-darželis “Šviesa”

› Prienų „Žiburio“ gimnazija

› Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

› Visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centras



PROJEKTO REZULTATŲ PASIEKIAMUMAS

› PRIEINAMI NEMOKAMAI INTERNETO 
SVETAINĖJE: 

› https://tiramisu.pixel-online.org

› Reikia susikurti asmeninę paskyrą.

› https://tiramisu.pixel-
online.org/F_elearning_user_new.p
hp

› Į formą įrašykite: vardą ir pavardę, 
mokyklos tipą, amžių, el.pašto 
adresą ir savo sugalvotą slaptažodį, 
apačioje spauskite Send (siųsti).

https://tiramisu.pixel-online.org/
https://tiramisu.pixel-online.org/F_elearning_user_new.php


Paskyros sukūrimas TIRAMISU interneto svetainėje

› Į savo elektroninio pašto dėžutę gausite laišką iš TIRAMISU svetainės 
su prašymu patvirtinti nuorodą.

› Paspaudę ant nuorodos, galėsite prisijungti prie savo paskyros 
TIRAMISU svetainėje.

› Prisijungti galima su el. pašto adresu ir slaptažodžiu.

› Prisijungus rekomenduojame pasirinkti lietuvių kalbą. 



Elektroninis mokymosi kursas

Kurso tikslas – suteikti žinių apie:

› žmogaus anatomiją ir fiziologiją,

› pagrindinių organų funkcijas, 

› kaip atpažinti sveikatos sutrikimų ir gyvybei pavojingų 
būklių simptomus,

› prevencijos ir pagalbos veiksmus, taikomus atsižvelgiant į 
naujausius medicinos tyrimus.



Kursas susiseda iš 3 dalių

Pradinis 
klausimynas

Teorinių žinių 
kursas

Baigiamasis 
testas



Kurso turinį sudaro 6 temų skyriai



Elektroninis mokymosi kursas

› Pirmiausia reikia atlikti 
pradinį klausimyną, kurio 
tikslas – įvertinti pirmosios 
pagalbos žinias. 

› Neatsakius į pradinio 
klausimyno klausimus, 
negalima pereiti į teorinių 
žinių skyrių. 

› Pateikę klausimyno 
atsakymus, matome teisingų 
atsakymų skaičių, 
neatsakytus arba klaidingai 
atsakytus klausimus, taip pat 
rekomenduojamas perskaityti 
teorinių žinių dalis.

› Užbaigus klausimyną, galima 
analizuoti informaciją 
teorinių žinių skiltyje. 
Rodyklės teksto šonuose 
leidžia eiti iš vieno puslapio į 
kitą.



Elektroninis mokymosi kursas

› Kiekvieno skyriaus 
pabaigoje rasime galimų 
situacijų aprašymus, 
vaizdo įrašus ir šaltinių 
sąrašą.

› Susipažinę su teorinėmis 
žiniomis, spaudžiame 
mygtuką „Click to end“ ir 
atsakome į kito skyriaus 
pradinį klausimyną.



Elektroninis mokymosi kursas

› Išėję visus 6 skyrius, galime atlikti 
baigiamąjį testą (30 klausimų po 5 iš 
kiekvieno skyriaus). 

› Klausimynas įveiktas sėkmingai, jei 
atsakyta teisingai: 

› į 3 iš 5 kiekvieno skyriaus klausimus,

› į 21 iš visų 30 klausimų.

› Jei nepasisekė, baigiamąjį klausimyną 
galima pakartoti po 2 savaičių. 

› Sėkmingai baigę el. mokymosi kursą 
gauna pažymėjimą.



Pirmosios medicinos pagalbos vadovas



Pirmosios pagalbos vadovas ir Situacijų 
žaidimas susideda iš 8 skyrių.



Pirmosios pagalbos vadovas

Teorinė dalis 

(8 skyriai)

Išsami situacijų 
analizė

Aiškus ir konkretus 
veiksmų algoritmas



Pirmosios medicinos pagalbos vadovas

› Gali būti naudojamas kaip 
mokytojo knyga ieškant 
daugiau informacijos.

› Kiekvienas skyrius susideda 
iš įvado, 3-5 galimų 
situacijų aprašymo ir 
pirmosios pagalbos 
žingsnių.

› Nebūtina šios priemonės 
atlikti nuosekliai, galima 
pasirinkti atskiras temas ir 
situacijas pagal pamokos 
temą.

› Medžiagą galima kopijuoti 
dalimis, panaudoti taikant 
įvairius mokymo metodus.

› Vadove pateikiamą teorinę 
medžiagą ar pagalbos 
žingsnių algoritmus galima 
panaudoti derinant su 
Situacijų žaidimu. 



Situacijų žaidimas

Tai simuliacijos 
metodu 
grindžiama 
mokymosi 
priemonė, kuri 
leidžia patikrinti 
pirmosios 
pagalbos teikimo 
žinias galimose 
gyvenimo 
situacijose.



Situacijų žaidimas

› Kiekviename skyriuje 
yra po tris 
paveikslėliais 
iliustruotas situacijas.

› Kiekvienoje situacijoje 
turite atsakyti į penkis 
klausimus. 

› Pasirinkęs atsakymo 
variantą, mokinys iš 
karto sužino, ar 
teisingai pasirinko. 
Taip pat pateikiamas 
trumpas komentaras.



Situacijų žaidimas

1 skyrius. Skubios
pagalbos iškvietimas

• pateikiama situacija

1 skyrius. Skubios
pagalbos iškvietimas

• komentuojamas atsakymas



Situacijų žaidimas

2 skyrius. Pradinis
gaivinimas

• pateikiama situacija

2 skyrius. Pradinis
gaivinimas

• komentuojamas atsakymas



Vertinga praktinė patirtis Genujos universiteto 
Medicinos ir farmacijos fakultete, Italijoje

› Simuliacijos metodas 
medicinoje.



Pradinio gaivinimo kursas, pagalba užspringus

Teorija, praktika ir komandinis 
darbas, gaivinant dviese ar trise. 
Vaidmenų žaidimas.



Kraujo stabdymo kursas

Išbandėme tamponavimo metodą, mokėmės tvarstyti 
kraujuojančią žaizdą kaklo srityje Izraelietišku tvarsčiu, taip 
pat stabdyti kraujavimą turniketu. 



Situacijų žaidimas 
Žmogaus saugos bendrojoje programoje 

1 skyrius. Skubios
pagalbos

iškvietimas

• Bendrasis 
pagalbos 
telefonas 112

• 5 - 6 kl.

2 skyrius. Pradinis
gaivinimas

• Pirmoji pagalba
užspringus

• 5 – 6 kl.

3 skyrius. 
Kvėpavimo 

sistemos sutrikimai

• Lėtinės ligos

• 7-8 kl.

4 skyrius. 
Trauminiai 
sužalojimai

• Kraujavimas, 
tvarstymas, kaulų 
lūžiai

• 5-6 kl. ir 7-8 kl.

5 skyrius.

Apsinuodijimai

• Požymiai ir
pirmoji pagalba
apsinuodijus

• 5-6 kl.

6 skyrius. 
Aplinkos veiksnių 
sukelti pažeidimai

• Saugus elgesys
prie vandens
telkinių

• 5-6 kl. ir 7-8 kl.

7 skyrius. Nervų 
sistemos 

sutrikimai

• Ūmių ligų 
priepuoliai ir 
pirmoji pagalba 

• 7-8 kl.

8 skyrius. 

SCBRB pavojai

• Ekstremalios
situacijos

• 5-6 kl. ir 7-8 kl.



Žmogaus saugos pamokos
idėjos ir  metodai

Sąvokos
Probleminis 

mokymasis
Asmeninė 

patirtis

• Individualus 
darbas

• Darbas 
grupėse

• Minčių 
lietus

• Darbas 
grupėse

• Vadovų 
paskyrimas

• Darbas 
grupėse

Vaidmenų  

žaidimai

• Aktyvūs 
dalyviai

• Pasyvūs 
stebėtojai



Kviečiame išbandyti TIRAMISU pirmosios 
medicinos pagalbos mokymosi priemones 

https://tiramisu.pixel-online.org/


