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PROGRAMOS TIKSLAI

Olweus patyčių
prevencijos programa
Visa mokyklos bendruomenė.
Mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas; Užkirsti
kelią naujų patyčių atsiradimui; Siekti geresnių mokinių
tarpusavio santykių mokykloje; Mokyti visą mokyklos
personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas
reaguoti.

APIE PROGRAMĄ

Nuo 2008 m. programa pradėta diegti Lietuvos mokyklose.
Programa mokykloje įgyvendinama trimis lygmenimis:
mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu. Olweus programos
diegimo laikotarpiu mokyklai talkina sertifikuotas Olweus
instruktorius. Jis veda mokymus daliai mokyklos darbuotojų,
kurie po to dirba su likusiu mokyklos personalu mokymosi ir
supervizijų grupėse. Kas savaitę vedamos klasių valandėlės su
patyčiomis susijusiomis temomis. Kasmet vykdoma Olweus
mokinių apklausa, kurios rezultatai padeda mokyklai įvertinti
patyčių situaciją mokykloje, taikomų priemonių efektyvumą ir
pan. Programos diegimas mokykloje trunka 18 mėn.
Pasibaigus Olweus patyčių prevencijos programos diegimo
laikotarpiui, mokyklos yra kviečiamos palaikyti programos
diegimo metu įsisavintus ir tapusius mokyklos dalimi šios
programos komponentus (MSG susirinkimai, Olweus
programos klasės valandėlės ir kt.) ir vykdyti Olweus
programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Vykdanti
OPKUS ir besilaikanti Olweus standarto mokykla turi
galimybę tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla.
Kiekviena į programą įsitraukusi ugdymo įstaiga yra
aprūpinama programos vykdymui reikalinga programos
metodine medžiaga.

PROGRAMOS
EFEKTYVUMAS

Olweus patyčių prevencijos programa yra taikoma
Norvegijoje, JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje,
Vokietijoje, Didţiojoje Britanijoje ir kitose šalyse. Ši programa
laikoma viena iš veiksmingiausių smurto ir patyčių
prevencijos programų pasaulyje, taip pat – modeline smurto ir
patyčių prevencijos programa.
Olweus apklausos rezultatai rodo, kad nuo 2008 iki 2019 metų
programoje dalyvavusiose Lietuvos mokyklose patiriančių
patyčias ir besityčiojančių mokinių sumažėjo daugiau nei
perpus. Keičiasi mokyklos mikroklimatas, santykiai tampa
pagarbesni ir šiltesni. Vis daugiau mokinių pastebi, jog
mokytojai ar kiti suaugusieji mokykloje bando stabdyti
patyčias.

AUTORINIŲ TEISIŲ
TURĖTOJAI IR JŲ
KONTAKTAI

Teisė diegti programą Lietuvos mokyklose buvo suteikta
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui. Po įstaigų
reorganizacijos už programos įgyvendinimą Lietuvoje
atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra.
8 603 35377, 8 603 34227
olweus.programa@nsa.smm.lt

INFORMACIJOS
ŠALTINIAI
SPAUSTI
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„Friends“ patyčių
prevencijos programa
Dalyvauja visi mokyklos mokiniai, nuo
amžiaus vaikų iki 12 klasės mokinių.

priešmokyklinio

PROGRAMOS TIKSLAI

Patyčių prevencija, siekiant kad vaikai ir paaugliai augtų
saugioje aplinkoje.

APIE PROGRAMĄ

Prevencijos programa „Friends“ nuo 2016 m. pradėta
adaptuoti ir diegti Lietuvos mokyklose. Ji vykdoma etapais,
pagal iš anksto apgalvotus ilgalaikius veiksmus, skirtus
konkrečiai mokyklai. Į programos įgyvendinimą mokykloje yra
įtraukiami visi bendruomenės nariai: visas mokyklos
darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų
tėvai (globėjai, rūpintojai). Programos įgyvendinimas vienoje
mokykloje trunka tris metus. Programos įgyvendinimas
mokyklose kasmet prasideda moksleivių ir darbuotojų
apklausa apie saugumo jausmą mokykloje ir žeminančio
elgesio patirtis. Taip pat kiekvienais mokslo metais mokykloje
vykdomi mokymai visiems mokyklos darbuotojams, klasių
auklėtojams. vyksta susitikimai su tėvais, globėjais, rūpintojais.
Mokyklos darbuotojai planuoja ir aptaria prevencijos veiklas
darbo grupėse. Programos įgyvendinimo metu apmokomi visi
mokyklos darbuotojai. Jų metu dalyviams suteikiama žinių,
pristatomos priemonės bei numatomi veiksmai, kurių reikės
imtis stabdant patyčias mokykloje. Įgyvendindami „Friends“
programą mokytojai gali naudoti keturias, skirtingoms vaikų
amžiaus grupėms skirtas, knygas.

PROGRAMOS
EFEKTYVUMAS

AUTORINIŲ TEISIŲ
TURĖTOJAI IR JŲ
KONTAKTAI

„Friends“ programos rezultatai atskleidžia, kad patyčių
ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose šią programą, sumažėjo
vidutiniškai 24 proc. Prevenciniai veiksmai kiekvienoje
mokykloje yra parenkami atsižvelgiant į tos ugdymo įstaigos
poreikius ir galimybes. Programos rezultatus taip pat lemia ir
kiekvienos mokyklos įsitraukimas bei prevencinių veiksmų
atlikimas. Švedijoje vykdomų patyčių prevencijos programų
efektyvumą patvirtina ir naujausi Pasaulinės sveikatos
organizacijos vykdomo tęstinio Tarptautinio mokyklinio
amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo rezultatai.

Autorinės teisės priklauso Švedijos organizacijai „Friends“. 2016
m. gruodžio mėn. kartu su Lietuvos NVO „Vaikų linija“ pradėjo
bendradarbiavimą pasirašydama sutartį.
Tel. +370 673 474 40,
El. p. friends@vaikulinija.lt

INFORMACIJOS
ŠALTINIAI
SPAUSTI

PROGRAMOS
PAVADINIMAS

Seksualinės prievartos
prieš vaikus ir vaikų
seksualinio išnaudojimo
prevencijos programa „Saugok
ir gerbk mane“

TIKSLINĖ GRUPĖ

2–12 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai, psichologai, socialiniai
pedagogai ir socialiniai partneriai.

PROGRAMOS TIKSLAI

Padidinti mokyklos bendruomenės narių kompetenciją ir
gebėjimą atpažinti seksualinę prievartą patiriančius mokinius,
paskatinti mokytojus, mokyklos specialistus bei kitus
mokyklos darbuotojus, policijos, vaiko teisių apsaugos skyrių
darbuotojus, tėvus bendradarbiauti apsaugant mokinius nuo
seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo

APIE PROGRAMĄ

Programą įgyvendina specialiai darbui su šia programa dirbti
parengti mokytojai, socialiniai pedagogai, psichologai.
Programos įgyvendinimas: programos pristatymas mokyklos
bendruomenei, mokymai psichologams įgyvendinti programą
mokykloje ir teikti konsultacijas įtarus seksualinės prievartos
atvejus (24 akad. val.), mokymai mokyklos specialistų
komandai apie saugumo įgūdžių užsiėmimų mokiniams
vedimą (16 akad. val.), mokymai mokyklos bendruomenei apie
seksualinės prievartos atpažinimą (4 akad. val.), klasės
valandėlės mokiniams (6 užsiėmimai), konsultacijos mokyklų
specialistų komandoms programos įgyvendinimo klausimais.
Programos medžiaga: programos įgyvendinimo vadovas,
mokinių saugumo įgūdžių ugdymo medžiaga (1–2 kl., 3–5 kl.,
6–9 kl., 10–12 kl.)

PROGRAMOS
EFEKTYVUMAS

Įgyvendinus programą, joje dalyvavę mokiniai jaučiasi
saugiau, nei programoje nedalyvavę mokiniai, geba atpažinti
pavojingas situacijas ir žino į ką kreiptis pagalbos.

AUTORINIŲ TEISIŲ
TURĖTOJAI IR JŲ
KONTAKTAI

Nacionalinė švietimo agentūra
http://nsa.smm.lt
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Lions quest „Aš žinau“
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai.

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti apie patiriamą
smurtą ar seksualinę prievartą; užtikrinti, kad smurtą ir
seksualinę prievartą patirtų kuo mažiau vaikų; užtikrinti, kad
vaikai pažintų savo kūną ir žinotų artumo ribas, kurių kitiems
nedera peržengti; užtikrinti, kad tėvai būtų geriau pasirengę
apsaugoti savo vaikus; užtikrinti, kad mokyklos būtų pajėgios
atpažinti prievartos požymius ir ženklus bei suteikti
mokiniams tinkamą ir saugią aplinką.

Tai smurto ir seksualinės prievartos prevencijos programa,
padedanti mokytojams kalbėti ir diskutuoti su vaikais, jiems
svarbiomis
temomis.
Programa
ugdymo
institucijoje
pradedama diegti susitarus bendruomenei ir mokyklos
administracijai. Tuomet yra pasirašoma sutartis su VšĮ LIONS
QUEST LIETUVA dėl programos diegimui būtinų mokymų
organizavimo ir metodikos naudojimo. Vėliau mokyklos
bendruomenės nariai dalyvauja mokymuose, kurių metu
paruošiama bendruomenė diegti programą visoje mokykloje
ir klasėje. Po mokymų mokykla gauna metodikos paketus ir
mokykloje yra pradedami organizuoti nuoseklūs užsiėmimai.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA
info@lions-quest.lt
+370 5 2334152

INFORMACIJOS
ŠALTINIAI
SPAUSTI

