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Ištakos
– 2008 m. pradėtas tikslinis prevencinių programų: „Zipio
draugai“, „Antras žingsnis“, Olweus patyčių prevencijos
programa įgyvendinimas, finansuojant iš valstybės biudžeto lėšų
(,,Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos
vaikams 2008-2010 metų programa“).
– Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atliktas
Prevencinių programų vykdymo bendrojo ugdymo mokyklose
ypatumų tyrimas (2010) apie Lietuvoje įgyvendinamas
prevencines programas parodė:
• Nėra bendro supratimo, kas yra prevencinė programa.
• Tyrimo rezultatai sudaro prielaidą rūpintis prevencinių
programų kokybe, pirmiausia apibrėžiant, kas yra prevencinė
programa, bei rengiant prevencinių programų akreditavimo
tvarkos aprašą ir akredituojant prevencines programas.

Ištakos
• Nuo 2011 m. prevencinių programų įgyvendinimas pradėtas
finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

• Suplanuotas ir parengtas valstybės projektas “Saugios
aplinkos mokykloje kūrimas”, skirtas prevencinės veiklos
plėtrai šalies mokyklose.

Užsienio valstybių prevencijos programų
įgyvendinimo praktika
•

•

Moksliniai tyrimai rodo, kad būtent dėl dalyvavimo prevencijoje
stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu, mažėja
rizikingo elgesio atvejų, gerėja mokinių pasiekimai (Greenberg, 2005).
G. Botvinas (2008) moksliniais tyrimais įrodė, kad gyvenimo įgūdžių
mokymas sumažina narkotikų vartojimą iki 75%, alkoholio vartojimas
sumažėja iki 60%, smurtas, patyčios ir nusikalstamumas sumažėja iki
50%, tabako vartojimas sumažėja iki 87%.

Pozityvių rezultatų galima pasiekti tik tada, kai prevencinė veikla yra
organizuojama kaip kryptingas ir sistemingas procesas, kurio metu vaikai įgyja
žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų tokiose srityse kaip savo emocijų
suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų išsikėlimas ir pasiekimas, pozityvių
santykių su kitais kūrimas ir palaikymas, atsakingas sprendimų priėmimas.

Tam tikslui pasitarnauja PREVENCIJOS PROGRAMOS.

Projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas”
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Tikslas - plėtoti saugios aplinkos mokyklose
kūrimą.

Projektą įgyvendina:
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
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Prevencinių programų akreditavimas
• Prevencinių programų akreditavo tvarka patvirtinta
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus
2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. (1.3)V-404.
• Akreditavimo procedūra:
– programų autoriai ar autorinių teisių turėtojai užpildo paraišką, pateikia
programos metodinę medžiagą.
– Vieną programą įvertina trys nepriklausomi vertintojai.
– Vertinimo rezultatai svarstomi Prevencinių programų akreditavimo
komisijos posėdyje. Komisija siūlo SPPC direkoriui: akredituoti
programą, siūlyti pataisyti, neakredituoti programos.
– SPPC direktoriaus įsakymu įforminamas sprendimas.

• Nuo 2013 m. įvertintos 22 prevencinės programos, iš
kurių akredituotos 9 ir yra įgyvendinamos projekto
„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ lėšomis.

Projekto lėšomis įgyvendinamos prevencinės
programos:
1.
2.
3.
4.

Nuo 2012 m.

5.
6.
Nuo 2014 m.

Tėvystės įgudžių ugdymo programa STEP
Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo
programa
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
programa “Gyvai”
Mentorystė

7.
8.

Nuo 2015 m.

Zipio draugai
Antras žingsnis
Olweus patyčių prevencijos programa
LIONS QUEST programa “Paauglystės kryžkelės”

9.

Obuolio draugai

Prevencinių programų įgyvendinimas

Prevencines programas įgyvendino:
– 2012 m. 500 mokyklų
– 2013 m. 600 mokyklų
– 2014 m. 675 mokyklos (tai sudaro 56,3 proc. visų mokyklų),
iš kurių apie 200 mokyklų įgyvendino kelias programas

Projekto metu...

110 000

11 925
1 047

285

• Vaikų dalyvavo prevencinių programų
veiklose

• Mokytojai parengti dirbti su prevencinėmis
programomis

• Mokyklų vaiko gerovės komisijos narių
dalyvavo mokymuose

• Savivaldybių administracijų vaiko gerovės
komisijos narių dalyvavo mokymuose

Naujų prevencinių programų rengimas

2015 m. parengtos trys prevencinės programos:
– Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų
išnaudojimo prevencijos programa ,,Saugok ir gerbk
mane”
– Konfliktų prevencijos programa ,,Taiki mokykla”
– Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa
„Savu keliu”

Programa ,,Saugok ir gerbk mane”
• Tikslas - didinti mokyklos bendruomenės kompetenciją ir
jautrumą mokinių seksualinės prievartos atpažinimo,
įveikimo ir prevencijos klausimais, paskatinti mokytojus,
mokyklos specalistus ir kitą personalą, su mokykla
bendradarbiaujančius kitų institucijų specialistus, tėvus ir
mokinius bendradarbiauti apsaugant mokyklos jaunimą nuo
seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo.
• Mokyklos bendruomenė mokoma atpažinti galimą seksualinį
mokinių išnaudojimą, kaip elgtis nustačius/įtarus
seksualinio išnaudojimo reiškinį mokykloje.
• Parengiama mokyklos specialistų komanda (3-5 asmenys)
vesti saugumo įgūdžių mokymus mokiniams.
• Vedami saugumo įgūdžių mokymai visiems mokiniams.
Užsiėmimų medžiaga parengta 4 amžiaus grupėms (1-2 kl.,
3-5 kl., 6-9 kl, 10-12 kl.).

Programa ,,Taiki mokykla”
• Programos tikslas - įgalinti mokyklos bendruomenę
konstruktyviai spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus
bendravimo apraiškas.
• Įgyvendinant programą mokykloje parengiama mokytojų ir
mokinių grupė, gebanti vykdyti konfliktų prevenciją ir
intervenciją, parengiama ir įgyvendinama draugiškų
santykių kūrimo sistema mokykloje, paremta bendraamžių
pagalba bendraamžiams.
• Ši konfliktų prevencijos programa skirta 5-12 kl. mokiniams,
jų mokytojams ir tėvams.

Psichohoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
programa „Savu keliu”
Programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo riziką ir skatinti mokinių apsauginių veiksnių formavimąsi.
Socialiniai
įgūdžiai

Psichoaktyvio
sios
medžiagos

Socialinė
aplinka

8 užsiėmimai 2-4 klasių mokiniams;
12 užsiėmimų 5-6 klasių mokiniams;
12 užsiėmimų 7-8 klasių mokiniams;
12 užsiėmimų 9-12 klasių mokiniams;
8 užsiėmimai mokinių tėvams;
2 užsiėmimai mokykos bendruomenės
nariams

Ką rodo Lietuvoje įgyvendinamų
prevencinių programų efektyvumo
tyrimai?
•

•

•

•

•

Programa „Zipio draugai“: padidėjo vaikų pasitikėjimas savimi, atsakomybė už
savo elgesį ir jo pasekmes, pagerėjo bendradarbiavimo gebėjimai bei
savikontrolė, vaikai lengviau adaptavosi mokykloje.
Programa „Obuolio draugai“: mokytojų nuomone, vaikai išmoko atjautos,
išklausyti kitų, suvaldyti pyktį, laikytis taisyklių; pradėjo drąsiau kalbėti apie
savo jausmus ir reikšti savo nuomonę.
Sistemingai Olweus patyčių prevencijos programą įgyvendinančiose
mokyklose per penkerius metus patyčių lygis sumažėjo nuo 30,3 (2008 m.) iki
18,2 proc. (2013 m.).
Programoje „Gyvai“ dalyvavę vaikai dvigubai rečiau ir mažiau rūkė cigaretes
bei vartojo alkoholinius gėrimus lyginant su vaikais, nedalyvavusiais
programoje.
Programa „Savu keliu“: vaikų, dalyvavusių programos veiklose, nuostatos
alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo klausimais
sustiprėjo 69 procentais.

Kas keitėsi projekto įgyvendinimo metu?
• Mokyklos vis dažniau renkasi prevencinių programų
įgyvendinimą – pripažįsta, kad problemos egzistuoja
• Prevencinių programų įgyvendinimas stiprina mokyklos
bendrumo jausmą, motyvuoja kartu spręsti problemas
• Mokykla pamatė pokyčius savo gyvenime, atsiradę pokyčiai
skatina ir toliau įgyvendinti prevencines programas
• Mokytojai įgijo naujų kompetencijų toje stiryje, kurioje
vykdoma prevencinė programa. Tokiu būdu įgijo daugiau
įrankių identifikuoti ir spręsti problemas
• Mokiniai jaučiasi saugesni, keičiasi jų elgesys

Dėkui už dėmesį !
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, Vilnius
Tel. 8 5 242 6403
info@sppc.lt
www.sppc.lt

