
Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje - Rotary klubo „Dipolis“ projektas 

moksleiviams „Be streso“ 

Lapkričio 16 dieną mūsų Kovo 11-osios gimnazijoje lankėsi Rotary klubas 

„Dipolis“ ir pristatė moksleiviams projektą  „Be streso“. Renginį vedė Aurelijus Daškevičius, 

kurio oratorystė ir bendravimo būdas – nuostabūs bei įtaigūs. Projekto „Be streso“ esmė – 

savižudybių prevencija, patarimai, kaip elgtis ir bendrauti su žmogumi, išgyvenančiu sunkų 

laikotarpį, taip pat tai savęs pažinimo ir neigiamų emocijų išstūmimo iš vidaus mokymai. 

Renginyje dalyvavo I-IV klasių gimnazistai. 

 Renginio pradžioje Aurelijus Daškevičius supažindino mus su projektu, parodė 

savižudybių, deja, labai liūdną statistiką. Tada susiskirstėme į dvi grupes, kuriose buvo po 

vieną lyderį. Jis tarėsi su grupe ir sakė savo nuomonę apie įvairius teiginius, kurie buvo 

susiję su žmogaus vidiniu pasauliu. 

 Vėliau buvo skiriamos įvairios užduotys. Viena man labiausiai įsiminusių – 

užverstos kortelės traukimas ir kalbėjimasis su kolega klausimu „Kuo dabar gyveni?“. 

Įsiminiau šią užduotį labiausiai, nes situacija buvo labai komiška – traukiau kortelę ir 

ištraukiau paveikslėlį su... Bamba. Na, o kas juokingiausia, turiu tokią fobiją, jog labai labai 

bijau bambų, o ypatingai negaliu pakęsti, jei kas nors mano akivaizdoje ją liečia, o jei 

pagalvoju apie tai, jog mano bambą paliestų... Brrr. 

 Dar viena labai įsiminusi patirtis buvo, kai Aurelijus paprašė savanorio atlikti 

užduotį. Na, aš panelė drąsuolė, nežinodama, kokia bus užduotis, iš karto kėliau ranką. Ką 

gi, ateinu prieš auditoriją, o Aurelijus ir sako: „Man reikės, jog tu mane motyvuotum“. 

Užduoties esmė buvo išmokti išleisti neigiamas emocijas lauk. Reikėjo padaryti pusiau 

įtūpstą kaire koja ir taip pat kaire ranka remtis į tą koją. Dešinę ranką sukti ir rėkti iš visų 

jėgų. Mano darbas buvo Aurelijų motyvuoti. Kai Aurelijus išsirėkė, atėjo mano eilė. O aš... 

Nemoku rėkti. Tačiau, kad ir kaip nenorėjau atlikti šios užduoties, vis dėlto teko. Visiems 

buvo juoko, kai aš labai stengiausi rėkti, nors ten toks ir rėkimas buvo. Po didelių pastangų 

baigiau ir tada visi susirado po porą ir ėjo taip pat leisti emocijų lauk. 

 Po dar daug įdomių užduočių, diskusijų, vertingų patarimų, atėjo renginio 

pabaiga. O jį baigėme užduotimi apsikabinti bent septynis žmones, kol išgirsime du kartus 

suplakant jų širdis. Tai suteikė daug gerų emocijų. Galiausiai kartu nusifotografavome, 

padėkojome vieni kitiems ir baigėme renginį. 

 Išties visi tie įspūdžiai ir geros emocijos dar ilgai buvo mūsų širdyse, likome 

gerai informuoti, kaip elgtis, ką sakyti žmogui, kurį kankina liūdesys, savižudiškos mintys. 

Taip pat išmokome, kaip artimiau bendrauti ir skleisti gėrį kitiems. Mano nuomone, 

Aurelijus Daškevičius puikiai susitvarkė su iššūkiu, kaip perteikti tokią skaudžią temą 

jauniems žmonėms, jų nenuliūdinus, o sudominus, ir išleisti visus gerai nusiteikusius. 

Labai dėkojame visai komandai, kuri parengė šį projektą, ir žmonėms, kurie atiduoda laiką 

ir energiją jaunuoliams, apšviesdami juos tokia svarbia tema. Nuo savęs linkiu visai 

komandai sėkmės, motyvacijos toliau taip puikiai dirbti ir kalbėti tokiomis temomis šitaip 

profesionaliai. 
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