PATVIRTINTA
Šiaulių specialiojo ugdymo centro direktoriaus
2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VĮ-119 (1.3.)
ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA
2017 – 2018 m. m.
Patyčių prevencijos programos tikslas – užkirsti kelią smurtui ir patyčioms Centre ir jo
teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Centre smurto prevencijos priemones, kurios padėtų
ugdytinius išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei taip kurti saugią ir draugišką aplinką
Centre.
Uždaviniai:
1. mažinti smurto paplitimą Centre;
2. individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais ugdytiniais,
teikti jiems pagalbą;
3. kurti Centre pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą
ar patyčias;
4. suteikti ugdytiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą;
5. formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į
įvairias socialines situacijas ir aplinką;
6. stiprinti ugdytinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi;
7. suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą;
8. padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas;
9. bendradarbiauti su VTAS ir nepilnamečių reikalų specialistais, siekiant užkirsti kelią
priekabiavimui ir smurtui.
Pagrindiniai patyčių mažinimo strategijos principai:
1. Visiems Centro bendruomenės nariams turi būti žinoma, koks elgesys laikomas patyčiomis.
2. Centras rimtai reaguoja į vykstančias patyčias. Tai reiškia, kad reaguojama į kiekvieną kitą
žmogų žeminančio elgesio apraišką – žodines, fizines, netiesiogines patyčias.
3. Vykstančios patyčios yra sustabdomos – tai yra visos Centro bendruomenės pareiga: tėvų,
pedagogų, ugdytinių, administracijos.
4. Svarbu, kad kiekvienas Centro bendruomenės narys pastebėtų vykstančias patyčias ir
stengtųsi jas sustabdyti: pedagogai ar kiti suaugusieji tiesiogiai įsikištų į vykstančias patyčias ir jas
sustabdytų, vaikai pakviestų suaugusįjį, kuris galėtų patyčias sustabdyti.
5. Smurto ir patyčių programa vykdoma visose klasėse/grupėse. Kiekvienas klasės/grupės
auklėtojas planuoja renginį ar veiklą, susijusią su smurto ir patyčių prevencija.
6. Pedagogai, ugdomosios veiklos metu, pasakoja apie smurto ir patyčių problemas.
7. Centro ugdytiniai dalyvaus organizuojamose miesto ir rajono renginiuose.

Pedagogų švietimas
Priemonės pavadinimas
Informacijos mokytojams pateikimas:
Apie Centro smurto ir patyčių prevencijos programą.
Skyrelis su literatūra apie smurtą ir patyčias.
Informaciniai lankstinukai
Socialinio pedagogo konsultacijos

Data

Atsakingas

2017-2018 m. m.

VGK

2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m.

Bibliotekininkė
Psichologas
Socialinis pedagogas

Tėvų švietimas
Priemonės pavadinimas
Informacijos tėvams pateikimas: Paskaitos
(klasės/grupės tėvų susirinkimo metu) ,,Smurtas
šeimoje“, ,,Pagalba vaikams“

Data

Atsakingas

Pagal poreikį

Klasių/grupių
auklėtojai

Individualūs pokalbiai

2017-2018 m. m.

Socialinio pedagogo konsultacijos

2017-2018 m. m.

Informacija tėvams apie smurto ir patyčių problemas
ugdytinių tarpe.

2017-2018 m. m.

Vaiko gerovės komisijos veikla
Informacija rizikos grupės ugdytinių tėvams

2017-2018 m. m.
Pagal poreikį

Klasių/grupių tėvų susirinkimai.

Pagal poreikį

Klasių/grupių
auklėtojai
Socialinis pedagogas
Klasių/grupių
auklėtojai
VGK nariai
VGK nariai
Socialinis pedagogas
Klasių/grupių
auklėtojai

Ugdytinių švietimas
Priemonės pavadinimas
Informacijos (ugdytiniams) pateikimas: apie
smurto ir patyčių problemą Centre
Individualūs pokalbiai, diskusijos klasėse/grupėse
Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas „Zipio
draugai“
Paskaitos, pokalbiai su Šiaulių miesto VTAS
specialistais
Plakato kūrimas ,,Draugai“
Smurto ir patyčių netoleravimo diena
Piešimas kreidelėmis Centro kieme ,,Su mokytojų
diena“
Renginys ,,Mokomės žaisti kartu“
Filmų peržiūra (,,Patyčios“, ,,Klasė“), diskusijos.
Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai mokiniams
(konfliktų valdymas, problemų sprendimas, savęs
pažinimo).
Informaciniai lankstinukai
Bendradarbiavimas su nepilnamečių reikalų
inspektoriais
Akcija,, Savaitė su šypsena“
Vaidinimas ,,Bjaurusis ančiukas“
Plakatų piešimas ,,Smurtui ir patyčioms STOP“

Data

Atsakingas

2017-2018 m. m.

Klasių/grupių auklėtojai

2017-2018 m. m.

Klasių/grupių auklėtojai
„Saulutės“grupė auklėtoja
Edita Klimašauskienė

2017-2018 m.m.
Pagal susitarimą

Socialinis pedagogas

2017 m. rugsėjo,
spalio mėn.

Klasių/grupių auklėtojai

2017m. spalio
24d..

J.Šimkutė,V. Jurčenko,
E.Klimašauskienė,V.Šležienė,
R.Jasaitienė

2017 m. spalio
mėn.
2017 m.
gruodžio 4 d.
2017-2018 m. m.

Klasių auklėtojai

Pagal susitarimą

Klasių auklėtojai

2017-2018 m. m.
Pagal poreikį

Metodinių grupių pirmininkai

2018 m.
vasario mėn.

Neformaliojo švietimo
būrelių vadovai

2018 m.
vasario 9 d.

Grupių auklėtojai

2018 m.

Mokytojai, švietimo pagalbos

Visi pedagogai
E.Jackevičienė

Socialinis pedagogas

kovo mėn.
2018 m. kovo,
balandžio mėn.
2018 m.
balandžio mėn.

Savaitė be patyčių
Draugystės mėnuo
Klasės valandėlės smurto ir patyčių temomis
Socialinio pedagogo konsultacijos

specialistai
Socialinis pedagogas,
klasių/grupių auklėtojai
Klasių/grupių auklėtojai

Klasių auklėtojai, socialinis
pedagogas
2017-2018 m. m. Socialinis pedagogas
2017-2018 m. m.

Popamokinės veiklos renginiai
Priemonės pavadinimas
Pavasario talkos

Data
2017-2018 m. m.

Atsakingas
Klasių auklėtojai,
mokytojai

Klasių susirinkimai

Pagal klasės
auklėtojų planus

Klasių auklėtojai

Pavasario gamtos šventė.
Sporto šventė.

2018 balandžio,
gegužės mėn.

Judesio korekcijos
pedagogai, kūno
kultūros mokytojai

Dalyvavimas popamokinėse renginiuose (konkursai,
olimpiados, popietės, vakaronės, viktorinos, šokiai ir
kt.)

Pagal atskirą
grafiką

Neformaliojo skyriaus
vedėjas

Klasių valandėlės (diskusijos, etiniai pokalbiai, kino
filmų, straipsnių, televizijos laidų aptarimas, parodų,
muziejų lankymas).

Nuolat
(pagal klasės
auklėtojų darbo
planą)

Klasių auklėtojai

Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas
Priemonės pavadinimas
Anketa ,, Apie smurto ir patyčių situaciją Centre “
(5-10 specialiųjų klasių mokiniams ir tėvams)

Data
2017-2018 m. m.

________________________________

Atsakingas
Socialinis pedagogas,
klasių auklėtojai

