
Prevencinė programa 
»Aš galiu, tu gali,  

kartu mes galime daugiau«

I can,
you can, 
we can 
do much more

„Aš noriu eiti į mokyklą, nes ten išmoksiu daug naujų 
dalykų. Aš noriu būti gera mokinė. Tikiuosi, kad mokykloje 
mes daug žaisime. Tikiuosi, kad mano mokytoja bus 
laiminga, nes aš jau moku skaityti. Aš darau daug klaidų 
skaičiuodama, nes man neužtenka pirštų.“  
Ana, 1 kl. (Slovėnija)

October 2017
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Vaikai į mokyklą ateina su dideliais lūkesčiais, žaismingi ir smalsūs. 
Vaikai tiki, kad mokytojai pastebės, ką jie sugeba geriausiai, 
padrąsins ir padės, jei reikės pagalbos. 

Geroje mokykloje šie vaikų lūkesčiai, smalsumas 
ir poreikiai bus patenkinti. Geroje mokykloje 
bus siekiama vaikų asmenybės ūgties, 
vertinama asmenybių įvairovė, kuriama 
dinamiška, saugi ir atvira ugdymo aplinka. 
Dalyvavimas mokyklos gyvenime ir 
mokymasis susilies persipinant veikloms, 
joms skirtoms erdvėms, laiko organi-
zavimui ir patirtims. Gera mokykla yra 
besimokanti ir kurianti, atvira pasauliui 
ir bendradarbiaujanti. (Geros mokyklos 
koncepcija, 2013 m.)

Siekis kurti gerą mokyklą, kurioje kiekvie-
nas bendruomenės narys jaustųsi laukia-
mas, apjungė penkias mokyklas iš Lietuvos, 
Slovėnijos, Italijos ir Turkijos bendram darbui 
– prevencinės programos kūrimui ir gerosios 
pedagoginės praktikos pavyzdžių pritaikymui.

Šiame dokumente pateikiamas vienas iš Erasmus+ projekto 
 „Aš galiu, tu gali, kartu mes galime daugiau“  rezultatų – 
prevencinė programa: teorinis pagrindimas, įgyvendinimo planas, priemonės ir būdai, naudin-
gos nuorodos. Kiekviena mokykla šią programą gali papildyti ir pritaikyti pagal savo poreikius.  

Labai svarbus šios prevencinės programos priedas - Gerosios pedagoginės praktikos pavyzdžių 
rinkinys, kuriame pateikiami projekto dalyvių parengti ir išbandyti neformaliojo ugdymo 
užsiėmimų aprašai. 

Tikimės, kad įgyvendinant šią programą pavyks sustiprinti vaikų socialinius įgūdžius ir paįvairinti 
mokyklos gyvenimą. 

A. Prevencinės programos pagrindai.

Įgyvendindami prevencinę programą „Aš galiu, tu gali, kartu mes galime daugiau“ siekiame 
sukurti pozityvią mokyklą. 

Ši programa, lyg kompiuterio ar išmanaus telefono operacinė sistema, aprėpia ir įtakoja visas 
mokyklos veiklos sritis.

Svarbu, kad prevencinė programa apimtų visą mokyklą (ne tik atskiras klases ar skyrius) ir visą 
mokyklos bendruomenę (ne tik atskirus netinkamo elgesio ar žemo pažangumo atvejus). 
Šioje programoje pagrindinis dėmesys skiriamas ne tendencingai netinkamo mokinių elgesio 
korekcijai, bet naujų teigiamų įpročių formavimui ir įtvirtinimui. Mes siekiame suprasti, auklėti 
ir įtraukti mokinius į produktyvią veiklą.

Prevencija labai glaudžiai siejasi su asmenybės stiprybių, 
kompetencijų ir dorybių atpažinimu ir puoselėjimu 
(Seligman, 1995). 

Vaikystė yra tinkamiausias laikas formuoti ir 
skatinti sveiką požiūrį, nuostatas, tinkamo elgesio 
ir problemų sprendimo modelius, savireguliaciją. 
Pasak pozityviosios psichologijos atstovų, 
mokykla – tai tokia aplinka, kurioje vaikai gali 
be streso patirti sėkmę, atrasti ir stiprinti savo 
galias. Pozityviojoje mokykloje mokytojai tampa 
mentoriais. (Lopez, S. J. ir Snyder, C. R., 2009).

Tokioje mokykloje pagrindinis dėmesys sutelkiamas ne į 
problemų sprendimą, bet į elgesio „sveikatinimo” metodus, t.y. 
maksimaliai palankių sąlygų sudarymą vaiko gebėjimams ir intere-
sams atsiskleisti. (Lopez, S. J. ir Snyder, C. R., 2009). 

Neabejojama, kad gera mokinių savijauta reikšmingai įtakoja akademinę jų sėkmę. Plan-
uodami ir įgyvendindami įvairias prevencines programas siekiame sudaryti 

emociškai sveikas ugdymosi sąlygas ir sukurti apsauginius netinka-
mo elgesio barjerus.  (Lopez, S. J. ir Snyder, C. R., 2009). 

 Atsižvelgdami į mokinių individualius skirtumus, 
gebėjimus, interesus ir poreikius, galime formuoti 

sėkmingas mokymosi patirtis. Įrodyta, kad mokiniai 
yra labiau patenkinti savo mokykla tada, jei jie yra 
priimami kaip asmenys, turintys stiprybių ir 
gebantys tobulėti.

Įžanga

Osnovna šola Naklo
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Pozityvios mokyklos esminiai bruožai: 

- mokymo(si) iššūkiai, įdomi ir savanoriška veikla; 
- kūrybingumas ir emocinis intelektas;
- intelektualiai patrauklios, socialios  
   ir motyvuojančios veiklos. 

Mes norime, kad mūsų vaikai užaugtų atsakingi, rūpestingi ir 
sąžiningi,  žmonės, gerbiantys skirtybes ir žinantys, kaip priimti teisingą sprendimą 
susidūrus su sunkumais. Mes norime, kad mūsų mokiniai išsiugdytų tokius įgūdžius ir 
mąstyseną, kuriais vadovaudamiesi gebėtų prasmingai gyventi ir efektyviai bendradarbiauti su 
aplinkiniais ir kurti pridėtinę vertę.

Kurdami pozityvią mokyklą remiamės UNESCO švietimo ramsčiais: 

- mokymosi žinoti;
- mokymosi veikti;
- mokymosi gyventi kartu;
- mokymosi būti.

Mes sutelkiame dėmesį į keturis pagrindinius mokinių poreikius (Covey, 2008):

- fizinius (sauga, sveikata, maistas, judėjimas, pastogė, švara, higiena);
- socialinius-emocinius (priėmimas, gerumas, draugystė, pagarba);
- psichinius (intelektinis augimas, kūryba, saviraiška);
- dvasinius (indėlis, prasmė, unikalumas).

Mes norime, kad kiekvienas mokinys gebėtų sėkmingai vadovauti savo gyvenimui: 
savarankiškai ir atsakingai priimtų lemtingus sprendimus, apmąstytų savo veiksmus, efektyviai 
pasirinktų veiklos būdus, turėtų gyvenimo planą, aiškius tikslus ir nuosekliai jų siektų.

Pozityvioje mokykloje mes siekiame, kad:
- kiekvienas mokinys gebėtų užmegzti gerus santykius su kitais, bendradarbiauti, 
  dalintis žiniomis ar talentais taip, kad įkvėptų ir kitus atrasti savo stiprybes ir tobulėti;
- kiekvienas darbuotojas tobulėtų asmeniškai ir dalykiškai;
- namų ir mokyklos santykiai stiprėtų ir ugdytų mūsų bendruomenes.

 B. Kaip mes įgyvendinsime savo idėjas. 

Įprastai ugdymo plane nėra tokių mokomųjų dalykų, kurie būtų tiesiogiai susiję su teigiamos 
aplinkos mokykloje kūrimu, socialinių įgūdžių formavimu ar emocinio intelekto lavinimu. Todėl 
turime kūrybiškai panaudoti ir pritaikyti esamas ugdymo sistemos sąlygas.

Įgūdžių gali būti mokoma šiais būdais (Covey, 2008):

- tiesioginiu (atskiros pamokos konkrečiam įgūdžiui formuoti);
- integruotu (įgūdžiai formuojami per mokymosi dalyką);
- modeliavimo (mokytojai asmeniniu pavyzdžiu moko konkrečių įgūdžių).

Remdamiesi tyrimais, mes manome, kad emocinis intelektas yra svarbesnis nei bendras in-
telekto lygis. Todėl siekiame ugdyti kiekvieno mūsų mokyklos bendruomenės nario emocinį 
intelektą.

Nauji įpročiai ir nauji įgūdžiai formuojami palaipsniui, žingsnis po žingsnio:

1. Pirmiausia, apsibrėžkime svarbiausią tikslą.
2. Tada, suplanuokime tikslo siekimo etapus – uždavinius.
3. Reguliariai pasitikrinkime tarpinius rezultatus ir gaukime grįžtamąjį ryšį.
4. Ap(si)dovanokime už sėkmę! 
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2. Įgūdžiai ir jų formavimo priemonės.

                                           SAVIVOKA

Savęs pažinimas yra emocinio intelekto pagrindas. Tai gebėjimas atpažinti savo asmenybę, 
įskaitant stiprybes, silpnybes, mintis, įsitikinimus, motyvaciją ir emocijas.

 

    SAVIREGULIACIJA 

Gebėjimas tinkamai valdyti jausmus remiasi savivoka. Tai gebėjimas valdyti arba kontroliuoti 
neigiamus emocinius impulsus ir reakcijas taip, kad galėtume nusiraminti ir išlaikyti pusiausvyrą. 
Tai gebėjimas pasirinkti tinkamą atsaką, remiantis situacijos ir aplinkybių analize.
 

Priemonės: 
- savikontrolė,

- pykčio valdymas
- atsakomybės prisėmimas, 

- atidėtas atpildas, 
- pažinimo restruktūrizavimas,

- atsparumas,
- atidumas.

 1. Teigiamos aplinkos kūrimas.  

Kaip jau minėta anksčiau, mokymosi aplinka reikšmingai įtakoja mokinių mokymąsi ir pasieki-
mus. Mokymosi aplinka turi būti saugi tiek fiziškai, tiek emocionaliai.

Kuriant palankią aplinką svarbiausia yra bendravimas. Pedagogams dirbant su mokiniais reikia 
turėti tarpusavio santykių kūrimo kompetenciją, o mokiniams – socialinių įgūdžių, kad 
galėtų tinkamai bendrauti vienas su kitu (žiūr. 2 skyriuje).

Klasėje teigiami įpročiai formuojami kuriant klasės simbolį, viziją ir taisykles. Svarbu, kad visi 
dalyvautų šiame kūrybiniame procese.

Bendruomeniškumą, bendrus tikslus kuriame kartu švęsdami mokyklos ir kalendorines 
šventes, organizuodami bendruomenės dienas ir kitus bendrus renginius. Su tėvais ir ben-
druomene bendraujame įvairiomis formomis (žiūr. D ir E skyrius).

  

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės praktikos 
pavyzdžių rinkinį): 

- Me esame klasė (klasės simbolio, vizijos ir 
taisyklių kūrimas ir viešinimas);

- Kuriame šventinę aplinką  (mo-
kiniai puošia klases ir mokyklą artėjant 
kalendorinėms šventėms ar kitų renginiams; 
gerumo ar paramos akcijų organizavimas); 

- Bendruomenės dienos (organizuoja-
mos įdomios bendros veiklos, mokiniai 
susitaria dėl tam tikro aprangos kodo ir 
taisyklių); 

- Atvirų durų dienos (tėvai lankosi 
mokykloje).

Priemonės:
- savo emocijų atpažinimas, 

- priežasčių, įtakojančių emocijas, supratimas,
- savo stiprybių pažinimas, 

- įvaizdžio kūrimas

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės prak-
tikos pavyzdžių rinkinį): 
- Emocijos nuspalvina mūsų gyvenimus 
(mokiniai mokosi pažinti emocijas prista-
tydami ir aptardami kiekvienos emocijos 
aspektus); 
- Emocijų termometras. mokiniai mokosi 
pažinti emocijas įvertindami ir atvaizduo-
dami kiekvienos emocijos intensyvumą);
- Pyragas. (mokiniai apsvarsto kiekvienos 
emocijos ar elgesio priežastis ir pažymi jas 
skritulinėje diagramoje).

Aš pažįstu save.

Esu savo gyvenimo vadovas.
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     EMPATIJA      

Empatija tai gebėjimas įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, suprasti kito žmogaus jausmus. 
Tai altruizmo pagrindas. Empatija susijusi su savivoka, savo jausmų pažinimu, vėliau savistabos 
rezultatus pritaikant bendravime su kitais. 

              POZITYVUMAS   

Pozityvumas – tai gebėjimas save motyvuoti ir siekti norimų tikslų net ištikus nesėkmei. 
Pozityvūs žmonės yra efektyvesni ir produktyvesni nei pesimistai.

Priemonės:
- optimizmas, 

- tikslų nustatymas,
- problemų sprendimas.

 

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės praktikos 
pavyzdžių rinkinį):
- Šviesoforas (mokiniai mokosi savireguliaci-
jos naudodami spalvinius simbolius: raudona 
– sustok, geltona – giliai kvėpuok, žalia – 
paaiškink savo problemas ir jausmus ir surask 
sprendimą);  
- Karštos ir šaltos galvos (mokiniai mokosi su-
prasti ir atskirti impulsyvų, nekontroliuojamą, 
žalingą elgesį ir ramų, kontroliuojamą, 
konstruktyvų elgesį).

Aš galiu.

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės praktikos 
pavyzdžių rinkinį):
- Optimizmas (vaikų mokosi optimizmo aps-
varstydami gerų ir blogų įvykių, nutikusių jų 
gyvenime, priežastis);
- Tikslų nustatymas (mokiniai mokosi išsikelti 
trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus); 
- Problemų sprendimas (vaikai mokosi 
problemų sprendimo žingsnių: problemos 
apibrėžimas, galimų sprendimų būdų radimas, 
geriausio sprendimo būdų pasirinkimas ir 
įgyvendinimas, įvertinimas).
 ...

Aš siekiu suprasti tave.

Priemonės: 
- jausmų atpažinimas,

- įsijautimas į kito asmens padėtį, 
- atidus klausymasis, 
- skirtumų gerbimas. 

   KOMUNIKACIJA  

   

Bendraudami mes kuriame santykius. Tai bendradarbiavimo pagrindas, aktyvus klausymasis ir 
grįžtamasis ryšys, padedantis išspręsti konfliktus.  

Priemonės: 
- nuoširdus klausymasis, 

- grįžtamasis ryšys,
- konfliktų sprendimas, 

- pasitikėjimas.

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės prak-
tikos pavyzdžių rinkinį):
- “Pabūk kito kailyje” (Vaikai mokosi 
vaidmenų žaidimo skirtose situacijose); 
- Vaizdo įrašai (vaikai bando paaiškinti 
savo jausmus ir veiksmus, apibūdinti 
personažų charakterius).

Aš bendrauju su tavimi.

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės prak-
tikos pavyzdžių rinkinį):
- Klausymasis (mokiniai porose mokosi 
aktyvaus klausymosi);
- Grįžtamasis ryšys (mokiniai porose 
mokosi pateikti aiškią nuomonę);
- Konfliktų sprendimas (mokiniai mokosi 
skirtingų konfliktų sprendimo būdų 
žaisdami vaidmenų žaidimus) 
- Pasitikėjimas (mokiniai mokosi nusakyti 
savo jausmus ir poreikius pasitikinčiai).
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  BENDRADARBIAVIMAS     

Sėkmingas bendradarbiavimas mus veda į sinergiją. Dažniausiai, bendradarbiaudami mes gal-
ime sukurti daugiau ir lengviau, nei dirbdami individualiai. 

Priemonės: 
- abipusiai naudingas 

   mąstymas,
- derybos,

   - komandinis darbas.

Kartu mes galime daugiau.

3. Padėka. 
Pagyrimas yra svarbiausias įrankis, siekiant sustiprinti pozityvius veiksmus ir elgesį. Stenkimės, 
kad pagyrimų ir pastabų santykis būtų 4:1. 
Įvairiais būdais pagirkime vaikus, taip apdovanodami už sėkmę ir sukurdami šventę: 

- padėkos raštu ir žodžiu;
- viešos šventės;
- kuponai;
- seminarai;
- patirtys.

 
Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės praktikos 
pavyzdžių rinkinį):
- Gerumo akcijos (organizuojamos tam tikru 
laikotarpiu mokykloje ir bendruomenėje);
- Sinergija (įvairios grupinės užduotys, 
demonstruojančios vaikams, kad kartu galima 
pasiekti daugiau); 
- Bendruomenės dienos (laikydamiesi bendrų 
taisyklių vaikai dalyvauja įvairiose įdomiose 
veiklose).
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C. Judėjimas

iuolaikiniai tyrimai rodo, kad vaikų fiziniai ir motoriniai sugebėjimai yra gerokai susilpnėję. 
Vaikus veikia gyvenimo būdas su gausybe naujų technologijų, sumažėjusiu judrumu. Mokslini-
ais tyrimais patvirtinta, kad maži vaikai mokosi per judėjimą, todėl labai svarbu lavinti dėmesį, 
pusiausvyrą ir judesių koordinaciją. Vėliau šie gebėjimai įtakos skaitymo, skaičiavimo ir kitų 
akademinių įgūdžių mokymąsi.

Aiškindami vaikams judėjimo svarbą, organizuojame įvairias judrumo ir fizinio aktyvumo veiklas.

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės 
praktikos pavyzdžių rinkinį):
- trumpos „smegenų mankštos“ 
pertraukėlės pamokos metu;
- judriosios pertraukos mokykloje;
- nauji žaidimai, skatinantys vaikų 
fizinį aktyvumą (šokiai, cirko ak-
robatika, pratimai su elastinėmis 
gumomis …).

D. Parama (tėvai, bendruomenė)

Bendradarbiavimas su tėvais yra viena strateginių mokyklos veiklos sričių. Svarbu, kad tėvai 
jaustųsi laukiami mokykloje, būtų partneriais vaikų auklėjime. Siekiame, kad prevencinė pro-
grama būtų naudinga ir tėvams. Kviečiame juos mokytis, o įgytas žinias ir gebėjimus perteikti 
savo vaikams.

Tai galime padaryti įvairiais būdais: 
• įtraukti tėvus ir šeimą į   
   mokyklos įvykius;
• sveikinimai;
• naujienlaiškiai;
• tinklalapis;
• studentų mokymas;
• mokymosi patirčių perkėlimas.

Siekdami, kad mūsų vaikai prisidėtų 
prie bendruomenės kūrimo, organi-
zuokime renginius ir už mokyklos 
ribų.

Veiklos (žiūr. Gerosios pedagoginės praktikos pavyzdžių 
rinkinį): 
- Šventinės aplinkos kūrimas (vaikai puošia savo klases ir 
mokyklą ruošdamiesi kalendorinėms šventėms, organizuoja 
gerumo akcijas mokykloje ir bendruomenėje); 
- Bendruomenės dienos organizuojamos įdomios bendros 
veiklos, mokiniai susitaria dėl tam tikro aprangos kodo ir 
taisyklių); 
- Atvirų durų dienos (tėvai lankosi mokykloje);
- Šventės (įvairūs renginiai su kviestiniais svečiais, pramog-
os, apdovanojant mokinius už tam tikrus svarbius pasieki-
mus).
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E. Vertinimas ir idėjų sklaida. 

 
Visi ugdymo proceso dalyviai 
– mokytojai ir kiti mokyklos dar-
buotojai, mokiniai ir jų tėvai – 
dalyvauja veiklos vertinime. Tik 
išanalizavus esamą situaciją gal-
ime pagrįstai nustatyti ugdymo 
dalyvių poreikius, išsikelti tikslus 
ir uždavinius, suplanuoti veiklos 
tobulinimo procesą.
Norėdami suprasti, ar einame 
norima kryptimi, reguliariai 
įsivertiname ir analizuojame at-
siliepimus. Svarbu, kad kiekvienas dalyvautų veikloje ir galėtų pateikti savo nuomonę bei gauti 
grįžtamąjį ryšį.

Vertinimo rezultatai gali patvirtinti, kad viską darome gerai arba suteikti informacijos, kaip 
pagerinti arba pakeisti savo veiksmus.

 Manome, kad geriausiai išmokstame mokydami kitus ir bendradarbiaudami, todėl dalinamės 
savo patirtimi įgyvendinant prevencinę programą. Bendradarbiaudami siekiame tobulėti.
.

 

F. Prevencinės programos 
    įgyvendinimo žingsniai.

A. Pasiruošimas

1. Sudarykite komandą, kuri inicijuos progra-
mos įgyvendinimą.

2. Komanda organizuoja anketinę 
apklausą apie mokyklos kultūrą:

Kur mes esame?

Kur mes einame?

Kur mes norime nueiti?

3. Įtraukite į esamos situacijos vertinimą 
visą mokyklos bendruomenę: mokinius, 
mokytojus ir kitą personalą, tėvus.

4. Išanalizuokite rezultatus. 

5. Surinkite visą informaciją (literatūrą, seminarus, gerosios praktikos pavyzdžius) apie jūsų 
mokyklai aktualias problemas.

6. Nesistenkite visko pakeisti iš karto ir nesitikėkite, kad visi su didžiuliu entuziazmu prisi-
jungs prie pokyčių. 

7. Nustatykite svarbiausius tikslus ir žingsnius pokyčiams pasiekti.

8. Naujos prevencinės programos įgyvendinimo idėją pristatykite mokytojams, mokiniams ir 
tėvams. 

B. Pradedant pirmuosius metus

9. Nustatykite pirmųjų metų pokyčių priemones ir įtraukite jas į metinį planą.

10. Pasirinkite žmones, kurie padės komandai atlikti tam tikras užduotis.

11. Su mokytojais ir mokiniais pasirinkite, kokius įgūdžius norite lavinti. Pradėkite nuo 
įgūdžių, susijusių su asmens gyvenimu (pasitikėjimas savimi, savireguliacija, teigiama 
nuostata), tada formuokite gūdžius, susijusius su tarpusavio santykiais (empatija, ben-
dravimas, bendradarbiavimas).

12. Pasirinkite, kokias veiklas vykdysite pirmaisiais metais ir nustatykite datas. Įtraukite 
bendruomenės dienas, įgūdžių mokymąsi, atvirų durų dienas tėvams.

13. Pasirinkite, kokiomis temomis norite organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus dar-
buotojams ir susiraskite lektorius.

14. Organizuokite seminarus mokytojams viena ar keliomis temomis: pozityvioji psichologija 
ir pozityvi mokykla, emocinis intelektas, socialiniai įgūdžiai, tikslų iškėlimas.

15. Pristatykite planą mokytojams.
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C: Pirmieji metai

16. Pradėkite mokslo metus kiekvienoje klasėje susikurdami klasės simbolį ir viziją.

17. Pristatykite prevencinį planą tėvams pirmajame tėvų susirinkime.

18. Parenkite planus mokinių socialinių įgūdžių mokymui.

19. Mokykite mokytojus socialinių įgūdžių formavimo tema.

20. Organizuokite veiklas, skirtas mokinių socialinių įgūdžių mokymui.  
       Kiekvieną mėnesį įgyvendinkite bent vieną prevencinėje programoje pateiktą veiklą.

21. Parenkite informacinę medžiagą tėvams.

22. Įtraukite prevencinės programos filosofiją į kasdieninį darbą: integruokite  
       į pamokas, mokytojų susirinkimus, skirtus opioms problemos aptarti ir kt.

23. Nepamirškite įsivertinti. 

24. Organizuokite bendruomenės dienas.

25. Renkite atviras dienas tėvams.

26. Apdovanokite už sėkmę mokyklos šventėse.

27. Pagirkite mokinius mokslo metų pabaigoje. 

28. Atlikite metinį vertinimą mokslo metų pabaigoje.

D: Pradedant antruosius mokslo metus

29. Numatykite veiksmus antriesiems metams ir įtraukite juos į metinį planą.

30. Pasirinkite keletą naujų žmonių, kurie padėtų prevencinės programos komandai  
       atlikti tam tikras užduotis.

31. Pasirinkite įgūdžius, kuriuos norite formuoti kartu su mokytoju ir mokiniais.

32. Pasirinkite veiklas ir jų atlikimo laiką antriesiems metams. Įtraukite naujų įgūdžių  
       mokymąsi, pirmaisiais programos metais įgytų įgūdžių įtvirtinimą, atvirų durų  
       dienas tėvams.

33. Pasirinkite temas, kuriomis norėsite mokyti darbuotojus, raskite lektorius.

34. Organizuokite seminarą mokytojams viena iš šių temų: pozityvioji psichologija  
        ir pozityvi mokykla, emocinis intelektas, socialiniai įgūdžiai.

E: Antrieji metai:

35. Pradėkite mokslo metus ieškant naujo klasės simbolio ir vizijos.

36. Pristatykite vykdomas prevencinio plano veiklas tėvams, pirmajame susitikime su jais.

37. Parenkite socialinių įgūdžių mokymo planą mokiniams.

38. Mokykite mokytojus apie naujus socialinius įgūdžius, kurių mokysime vaikus.

39. Atlikite veiklas su mokiniais socialinių įgūdžių mokymui (bent vieną užsiėmimą  
       per mėnesį).

40. Parenkite naują medžiagą tėvams.

41. Įtraukite prevencinės programos filosofiją į kasdieninį darbą: integruokite  
       į pamokas, mokytojų susirinkimus.

42. Nepamirškite veiklos įsivertinimo. 

43. Organizuokite bendruomenės dienas. 

44. Organizuokite atvirų durų dienas tėvams.

45. Švęskite sėkmes mokyklos šventėse. 

46. Paskatinkite mokinius mokslo metų pabaigoje.

47. Atlikite metinį veiklos vertinimą mokslo metų pabaigoje.

F: Pradedant trečiuosius metus

48. Remkitės tuo, kas geriausiai pavyko ankstesniaisiais programos įgyvendinimo  
       metais ir pridėkite keletą naujų idėjų. Būkite kūrybingi.

49. Skleiskite savo patirtį. Įtraukite į tai mokinius.

50. Parenkite naują planą, tęsiant savo darbą. 
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Priedai.
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Kodėl ši prevencinė programa tokia trumpa?

Kurdami šią prevencinę programą siekėme kuo aiškiau išdėstyti mūsų idėją. Programos 
aprašyme pateikėme veiklos pagrindus ir struktūrą, nurodėme veiklos pavyzdžius ir priemo-
nes. Kiekviena mokykla gali kūrybiškai keisti, papildyti ir pritaikyti šią prevencinę programą 
pagal savo poreikius.  

Ar ši prevencinė programa tinka mūsų mokyklai? Kokio tipo mokyklos dalyvavo šios 
prevencinės programos kūrime ir vertinime bei praktinių pavyzdžių atrinkime ir 
išbandyme?  

Programos kūrime dalyvavo pradinės ir pagrindinės mokyklos, ugdančios 6-16 metų amžiaus 
vaikus. Visos projekto dalyvės susidūrė su tam tikrais iššūkiais, ypač specialiojo ugdymo 
srityje. Kuriant programą dalyvavo Naklo pradinė mokykla (Slovėnija), Liublianos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokykla (Slovėnija), Altamuros Padre Pio vidurinė mokykla (Italija), Šiaulių 
logopedinė mokykla (Lietuva) ir Gebze autizmo centras (Turkija). Manome, kad skirtinga šios 
programos autorių patirtis gali būti naudinga įvairaus tipo mokykloms. 

Kokie yra programos teoriniai pagrindai? 

Kuriant prevencinę programą buvo remiamasi psichologiniais tyrimais. Pagrindinė atrama – 
pozityvioji psichologija. Taip pat buvo atsižvelgiama į emocinio ir socialinio intelekto teorijas, 
kadangi šiose srityse pastaraisiais metais yra atlikta daug mokslinių tyrinėjimų. 

Kur galėčiau rasti papildomos informacijos šia tema?

Literatūros pozityviosios psichologijos ir emocinio intelekto temomis yra gausu. Nemaža 
jos dalis skirta mokykloms. Mes rėmėmės Martin E. P. Seligman ir Stephen Covey darbais. 
Pagrindinės literatūros nuorodos pateiktos šaltinių sąraše. 

Filosofija aiški. Ką galime padaryti praktiškai? 

Prevencinėje programoje pateikiamas 50 žingsnių programos įgyvendinimo planas, kurį 
galite pritaikyti savo mokykloje. Papildomai, Gerosios pedagoginės praktikos pavyzdžių 
rinkinyje galite rasti visų prevencinėje programoje paminėtų įgūdžių formavimo būdų ir 
priemonių aprašymus. 

Kur galiu rasti projekto veiklų aprašymus, metodinę medžiagą ir papildomą informaciją? 

Informaciją apie projekto veiklas ir renginius galite rasti projekto internetinėje svetainėje, 
adresu http://projektosnaklo.splet.arnes.si/. Metodinę medžiagą sukėlėme į nuotolinio moky-
mosi aplinką Moodle, adresu http://www.zgnl.si/moodle/course/view.php?id=283. Taip pat 
galite sekti naujienas projekto socialinėje paskyroje Facebook https://www.facebook.com/
wecandomuchmore/.
. 


