Prevencinės programos „Atsparumas“ aprašymas

Mokykla, adresas

Vilniaus Antakalnio progimnazija,
Antakalnio g. 33, LT-10312 Vilnius

Veikla

Savivaldybės mokykla

Veiklos tikslas

Identifikuoti ir ugdyti stipriąsias progimnazijos
kompetencijas, kurios užpildytų bei praplėstų jos
trūkstamas sritis

Pagrindinis paslaugų gavėjas

Mokiniai (taip pat tėvai, mokytojai, administracinis
personalas, vietos bendruomenė)

Atliktos prevencinės veiklos
aprašymas (tvarkaraščio
forma, vykdomasis ar
aprašomasis planas)

Prevencinės „Atsparumo“ programos pradžia — esamos
padėties analizė, kurią atliko progimnazijos mokiniai, jų tėvai
bei mokytojai.
Dauguma moksleivių patenkinti lankoma mokykla,
saugumu tarp draugų, užklasine veikla, laisvalaikiu. Tačiau tik
53% patenkinti mokytojų elgesiu su jais. Tiesos slėpimą nuo
tėvų pateisina pusė moksleivių. Tik pusė mano, kad netinka
vartoti nešvankius žodžius.
Kiek mažiau (apie 60%) tėvų yra patenkinti žinių
pateikimo būdu ir lygiu jų vaikams mokykloje, jų saugumu
tarp bendraamžių bei santykiais su mokytojais. Mažiausiai
mokinių tėvai vertina vaikų pasitenkinimą popamokine veikla
ir galimybę ugdyti savo pomėgius. Pusė mokinių tėvų mano,
kad mokyklos mokiniai pažeidžia viešąją tvarką, 83% tėvų
mano, kad mokiniai rūko cigaretes bei kartais slepia tiesą nuo
tėvų. Net 3 ketvirčiai tėvų nežino, ar vaikai negrįžta naktį
namo be tėvų leidimo. 64% tėvų mano, kad mokyklos
mokiniai bėga iš pamokų ar visai nelanko mokyklos. Tik kas 7
tėvas tikras, kad mokiniai nevagia iš parduotuvių, nevartoja
narkotikų, nesisvaigina naujais cheminiais mišiniais,
nepiktnaudžiauja vaistais. Ir tik 7% tėvų yra tikri, kad
mokyklos moksleiviai nerūko elektroninių cigarečių.

Pusė mokytojų mano, kad mokiniai nėra patenkinti žinių
pateikimo būdų ir lygiu, gyvenamojo rajono aplinka, užklasine
veikla, bendravimu su mokytojais ir galimybe ugdyti savo
pomėgius. Beveik visi mokytojai galvoja, kad jų mokiniai turi
mokymosi sunkumų dėl nesimokymo. Mokytojų nuomone
mokinių laisvalaikis gana jaunatviškas (klauso jaunimo
muzikos, sportuoja, žaidžia kompiuterinius žaidimus, naršo
internete bei susitinka su draugais).
Įvertinimas

Esamą padėtį nustato įsivertinimo grupė, kuri
apklausdama projekto dalyvius raštu ir žodžiu bei aptardama
preliminarius rezultatus su kitais „Atsparumo“ programos
nariais, ruošia bei tvirtina veiklos ataskaitas.

Ką darome gerai?

Atlikta mokinių, jų tėvų bei mokytojų nuomonių analizė
atskleidžia tiek stipriąsias, tiek silpnąsias kompetencijas,
kurias itin svarbu žinoti ir jomis remtis ar jas stiprinti. Svarbu
sužinoti apie aukštai vertinamą galimybę ugdyti mokinių
pomėgius ir interesus, aukštą saugumą bendraamžių tarpe
mokykloje, kaip ir prastą mokinių nuomonę apie lankomą
progimnaziją, popamokinę veiklą bei santykius su mokytojais.

Ką atlikome, diegdami
prevencinius „Atsparumo“
veiksmus?

Progimnazijos mokytojai bei kiti mokyklos darbuotojai
(vadovai, socialiniai darbuotojai, logopedai, psichologai)
reguliariai per klasės valandėles kalba su mokiniais bei atlieka
kitas aprašytus veiksmus „Atsparumo“ programos
rekomenduojamomis temomis.
Ką iki šiol atliekame
„Atsparumo“ prevencijoje?

Ko mums dar trūksta?

„Atsparumo“ programos įgyvendinimui būtina matyti ir
jau atliktų bei atliekamų programų foną: Vilniaus Antakalnio
progimnazija aktyviai dalyvauja daugelyje LR Švietimo ir
mokslo ministerijos rekomenduotų prevencinių programų:
„Obuolio draugai“ (2-4 kl.), „Antras žingsnis“ (1-4 kl.), LIONS
QUEST „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 kl.), STEP (mokinių tėvų
pozityvaus auklėjimo įgūdžių tobulinimo programoje), „PPP
klube“, projekte „Kūrybinės jungtys“ ir kt.
Greičiausiai dar visgi trūksta maksimalaus visų
progimnazijos darbuotojų susitelkimo, programos tikslų
įsisąmoninimo bei priemonių perėmimo ir aukščiausio

prioriteto šiai prevencinei „Atsparumo“ programai skyrimo.
Todėl daugumai mokinių, jų tėvų ir mokytojų itin svarbu
žinoti ir aktyviai užkirsti kelią žalingiems augančių moksleivių
įgūdžiams bei supančios aplinkos poveikio ir įtakos
metodams.

