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ĮVADAS 

 

Tos pačios socialinės grupės švietimas (lygių grupės švietimas) – vienas iš svarbiausių elgsenos 

pokyčių skatinimo būdų. Rizikinga elgsena – daţniausia prieţastis dėl ko uţsikrečiama ŢIV ar kitomis 

lytiškai plintančiomis infekcijomis. Šiame leidinyje pateikiama metodinė medţiaga apie infekcijų plitimą, 

lygių grupės švietimo interaktyvių pratimų praktinį taikymą. Ţmonės, ypač jaunimas, turi patys suprasti, 

kad reikia vengti pavojingų poelgių, dėl kurių jie gali uţsikrėsti ŢIV ar kita lytiniu keliu plintančia 

infekcija. Praktiškai dalyvaujant interaktyviuose ţaidimuose, nagrinėjant savo nuostatas ir elgseną, galima 

adekvačiai įvertinti elgsenos pasekmes. Daţnai sunku atsisakyti įpročių, dėl kurių rizikuojama uţsikrėsti 

infekcijomis. Tačiau tos pačios socialinės grupės apmokyti švietėjai – lyderiai gali padėti suformuoti 

teigiamos elgsenos nuostatas bei motyvuoti šių nuostatų laikymąsi.  

Tikimasis, kad šis metodinis rinkinys pagilins ţinias bei prisidės prie ŢIV ir lytiškai plintančių 

infekcijų prevencijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


