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PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. 1.24.V-64
VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS
SMURTO IR PATYČIŲ BEI PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA
2017–2018 M. M.
SITUACIJOS ANALIZĖ. Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje kiekvienais mokslo metais yra
rengiamos smurto ir patyčių, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos, kurios yra suderinamos su gimnazijos taryba ir kurias tvirtina
gimnazijos direktorė. 2016 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir 2017 m. gimnazijos
išorės vertinimo ataskaitoje metu buvo pažymėta ir nustatyta, kad mokiniai, jų tėvai gimnaziją
vertina kaip saugią, mokinius gerbiančią ir vertinančią įstaigą, tačiau gimnaziją kiekvienais
metais papildo nauji mokiniai, todėl prevencinė programa yra aktuali.

TIKSLAS. Kurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką
gimnazijoje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra
išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas mokykloje susijęs su
emocine mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų (toliau – gimnazijos bendruomenės nariai) gerove,
jų tarpusavio santykiais. Laiku pastebėti smurto ir patyčių apraiškas ir neatidėliotinai imtis
priemonių ir veiksmų joms užkirsti pagal reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijoje tvarką.

UŽDAVINIAI:
1. Organizuoti prevencinę veiklą gimnazijoje;
2. Dalyvauti mieste, šalyje ir pasaulyje organizuojamose akcijose, renginiuose, projektuose,
paskaitose ir kt.;
3. Suteikti gimnazijos bendruomenei reikiamų žinių smurto, patyčių ir priklausomybių srityse;
4. Bendradarbiauti su kitomis mieste esančiomis socialinėmis institucijomis ir ugdymo
įstaigomis;
5. Vykdyti pasiektų prevencinių rezultatų analizę.
6. Įtvirtinti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarką.

SIEKIAMI REZULTATAI:
1. Mokiniai - susiformuos vertybines nuostatas, įgis gebėjimų bei gaus mokslu grįstų žinių bei
supratimo apie smurto ir patyčių, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą
jaunojo žmogaus tiek dvasinei, tiek fizinei brandai;
2. Pedagogai - planuos, organizuos ugdymo procesą bei įgyvendins smurto ir patyčių bei
priklausomybių prevencijos programos numatytus tikslus;
3. Tėvai - įsitrauks į ugdymo procesą ir kryptingai bendradarbiaus su gimnazija.
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ŽINGSNIAI:
1. Atlikta programos įgyvendinimo poreikių analizė;
2. Įsivertinti turimi resursai (žmogiškieji ir materialieji);
3. Pasirinktas programos įgyvendinimo būdas- integruojant į dalykus ir neformalųjį švietimą
(integruojama į dorinio ugdymo (etikos ir tikybos pamokas), biologijos, pilietiškumo, lietuvių ir
rusų kalbų dalykus);
4. Suburta programos įgyvendinimo komanda:
4.1. koordinatorė - vyresnioji socialinė pedagogė Skaistė Trukšaninienė
4.2. nariai:
4.2.1. biologijos mokytoja metodininkė Jelena Murina
4.2.2. biologijos mokytoja metodininkė Tatiana Shirokaya
4.2.3. tikybos vyresnioji mokytoja Lilija Šliachtenko
4.2.4. etikos mokytoja metodininkė Yulia Mukhaeva
4.2.5. rusų kalbos mokytoja metodininkė Valentina Mamzeliova
4.2.6. rusų kalbos mokytoja metodininkė Lidija Širokova
4.2.7. rusų kalbos mokytoja metodininkė Irina Makeičik
4.2.8. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir pilietinio ugdymo mokytoja Olga Artamavičienė
4.2.9. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir pilietinio ugdymo mokytoja Lina Davydova
4.2.10. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Edita Kucina
4.2.11. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Žemaitienė
4.2.12. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Neringa Žilinskienė
4.2.13. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Deksnienė
4.2.14. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Veronika Voitekjan
4.2.15. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nadežda Juodžiūnienė
4.2.16. psichologė Viktorija Ščerbakova
4.2.17. sveikatos priežiūros specialistė Regina Koroliova
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO NARIŲ FUNKCIJOS
Koordinatorius
1. inicijuoja visų dalykų mokytojų bendradarbiavimą, numatant, kokias smurto ir patyčių bei
priklausomybių prevencijos programos dalis/ sritis įgyvendins per savo dalykus;
2. koordinuoja formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, siekiant bendradarbiauti,
įgyvendinant smurto ir patyčių bei priklausomybių prevencijos programą;
3. įtraukia į Programos įgyvendinimą mokyklos bendruomenę (pagalbos mokiniui specialistus,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, mokytojus, klasių vadovus);
4. įtraukia į kryptingą veiklą tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus gimnazijos bendruomenės
narius;
5. inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą (Panevėžio apygardos probacijos tarnybos
probacijos skyrius, Utenos apskrities vyriausiojo policijos Komisariato Visagino policijos
komisariatu, Rokiškio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Visagino Raudonojo
kryžiaus organizacija ir kt.).
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Psichologas
1. organizuoja programos įgyvendinimo refleksiją, apklausas, konsultuoja mokinius, dalyvauja
akcijose ir kitoje programos numatytoje veikloje.
Mokytojai dalykininkai
1. integruoja programos turinį į savo dalykų programas, dalyvauja akcijose, lektorių vedamose
paskaitose ir kt.

PREVENCINĖ VEIKLA:
Eil.
Nr.
1.

Kam skirta

Data

„Adaptacinė savaitė“.

1 gimnazinių
klasių
mokiniams

2017 m.
rugsėjis

2.

Lektoriaus A.Šiukštos
prevencinės paskaitos.

Gimnazijos
bendruomenei

2017 m. spalis

3.

Akcija „Diena be mobilaus
telefono“.

Gimnazijos
bendruomenei

4.

Geltonojo kaspino dienos
minėjimas.
Pilietiškumo pamoka
Visagino „Gerosios vilties“
pradinių klasių mokiniams.
Pasaulinės „AIDS“ dienos
minėjimas.
Viktorinos organizavimas
„AIDS geriau žinoti!“
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro siūlomos veiklos
organizavimas gimnazijoje.
Nuotraukų, piešinių, plakatų
paroda skirta alkoholio,
tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijai.
Susitikimas su Utenos
apskrities vyriausiojo
policijos Komisariato
Visagino policijos
komisariato pareigūnais.

2 gimnazinių
ir 1-4 klasių
mokiniams

Suderinus su
gimnazijos
mokinių seimu
2017 m.
lapkričio 17 d.

Susitikimas su Visagino
Raudonojo kryžiaus

5.

6.

7.

Veiklos pavadinimas

Atsakingi
Dalykų mokytojai,
klasės auklėtojai,
gimnazijos
administracija.
Psichologė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė
Trukšanininenė.
Lidija Manko
Pilietiškumo mokytoja,
pradinių klasių
auklėtojai.

Gimnazijos
bendruomenei

2017 m.
gruodis

Psichologė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė;
etikos ir tikybos,
biologijos mokytojai.

Gimnazijos
bendruomenei

2018 m. sausis

Socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė;
psichologė Viktorija
Ščerbakova

Gimnazijos
bendruomenei

2018 m. vasaris

Socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė;
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specialistais.

8.

9.

10.

Savaitė be patyčių.
- paskaitų
organizavimas
mokiniams;
- filmų peržiūra
(„Baidyklė“, „Pykšt
pokšt tu negyvas“,
„Klasė“);
- 1 gimnazinių klasių
mokinių
anketavimas;
- gimnazijos
įsitraukimas į
Respublikinę akciją,
organizuojamą
„Vaikų linijos“
„Savaitė be patyčių
2017“;
- literatūrinių kūrinių
susijusių su smurto,
patyčių, tolerancijos
apraiškomis analizė,
aptarimas, diskusijų
organizavimas,
rašinių rašymas rusų
ir lietuvių kalbos
pamokose.
Gegužės mėnuo – mėnuo be
smurto prieš vaikus.
- dalyvavimas mieste
organizuojamuose
renginiuose;
- akcijos „Gyvenkime
draugiškai“
organizavimas;
- dalyvavimas
viktorinoje „Kas?
Kur? Kada?“;
- literatūrinių kūrinių
susijusių su smurto,
patyčių, tolerancijos
apraiškomis analizė,
aptarimas, diskusijų
organizavimas,
rašinių rašymas rusų
ir lietuvių kalbos
pamokose.

1-4 gimnazinių 2018 m. kovas
klasių
mokiniams

Akcija „Diena be cigaretės“.

Gimnazijos
bendruomenei

1-4 gimnazinių 2018 m.
klasių
gegužė
mokiniams

Gegužės 31 d.

psichologė Viktorija
Ščerbakova
Lietuvių, rusų kalbų
mokytojai,
pilietiškumo, tikybos ir
etikos mokytojai,
psichologė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė

Psichologė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė
Trukšanininenė;
pilietiškumo mokytojai;
Lietuvių, rusų kalbų
mokytojai,
pilietiškumo, tikybos ir
etikos mokytojai,

Sveikatos specialistė
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11.
12.

13.
14.

Pedagogų tarybos posėdyje
teikti pasiektų prevencinių
rezultatų analizę.
E-pamokoje ,,Patyčioms NeLike“.

Sveikatingumo projektas
„Heraklio kelionės“.
Bendradarbiavimas su
Rokiškio raj. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru
organizuojant prevencinius
užsiėmimus mokiniams ir jų
tėvams, gimnazijos
bendruomenei.

Gimnazijos
pedagogams

2018 m. gegužė

1-4 gimnazinių Per mokslo
klasių
metus
mokiniams
3dg. klasė
II-as pusmetis
Gimnazijos
bendruomenei

2017/2018m.m.

15.

Bendradarbiavimas su
Panevėžio apygardos
probacijos tarnybos
probacijos skyriumi.

Gimnazijos
bendruomenei

2017/2018m.m.

16.

Smurto, patyčių, alkoholio,
tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo prevencinių klasių
valandėlių vedimas
gimnazinėse klasėse (pagal
klasių auklėtojų veiklos
planus).
Mokinių, jų tėvų, pedagogų
konsultavimas.

1-4 gimnazinių
klasių
mokiniams

2016/2017m.m.

Gimnazijos
bendruomenei

Nuolat

Ieškoti lėšų ir galimybių
diegti gimnazijoje akredituotą
ŠMM prevencinę programą.

Gimnazijos
bendruomenei

Per mokslo
metus

17.

18.

Psichologė Viktorija
Ščerbakova

Etikos, tikybos ir
lietuvių kalbos
mokytojai.
Lietuvių kalbos
mokytoja Edita Kucina
Visuomenės sveikatos
specialistė,
psichologė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė,
gimnazijos
administracija.
Psichologė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė,
klasės auklėtojai,
gimnazijos
administracija.
Biologijos, etikos,
tikybos, pilietiškumo
mokytojai, klasių
auklėtojai.

Psichologė, spec.
pedagogė Viktorija
Ščerbakova;
socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė.
Socialinė pedagogė
Skaistė Trukšanininenė

Pastaba. Gimnazija pasilieka teisę (esant reikalui) keisti numatytą veiklą ar koreguoti veiklų datą.

