PREVENCINĖS VEIKLOSPLANAS
Atsparumas
(planas turi būti ne ilgesnis kaip 3-4 A4 formato puslapiai)
Mokykla, adresas

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla
Šeškinės g. 25, Vilnius

Prevencinės veiklos
pavadinimas

Sekstingas– gebame atpažinti ir laiku sustoti

Prevencinės veiklos tikslas

Tyrimo metu išryškėjusios stiprybės:
-Visos apklausoje dalyvavusios grupės(tėvai, mokytojai ir
mokiniai) nurodo pasitikintys mokykla ir savo gyvenamąja
aplinka;
- Mokiniai žino ir atpažįsta elgesio normas (subkultūros,
vagystės, tyčinis daiktų gadinimas), remiasi teigiamomis
vertybėmis;
- Mokiniai vertina tarpasmeninius santykius su šeimos
nariais bei draugais, labiau nei materialines vertybes;
- Mokiniams svarbūs abu tėvai (66%) bei kiti šeimos nariai;
Tyrimo metu išryškėjusios silpnybės:
- Mokiniai nurodo, kad svetimų erotinio pobūdžio
nuotraukų siuntimas/įkėlimas be savininko leidimo
(sextingas) itin paplitęs reiškinys(82%), kai mokytojų ir tėvų
nuomone – tai nėra aktuali problema (apie 5%);
- Mokiniai linkę slėpti savo patirtį, nėra nuoširdūs su
suaugusiais;
- Įvardija aplinkos/draugų žalingą poveikį ir elgesį, tačiau
savo elgesį vertina tik pozityviai.
Tikslai:
Sąmoningumas, saugojimasis/atsparumas, pagarbūs
santykiai, nuoširdumas

Pagrindinis vykdomos
veiklos gavėjas
(mokiniai, tėvai, mokytojai,
ne mokyklos darbuotojai,
vietos bendruomenė)

7 kl. mokiniai, jų tėvai, mokytojai

Detalus prevencinių

Mokiniams:

priemonių aprašymas

Renginys birželio mėn pr. (lytiškumo ir rengimo šeimai
sąmoningumas);
Savivertės didinimas;
Supažindinimas su kitokiais reagavimo į neigiamas emocijas
būdais;
Jausmų ir emocijų išraiškos būdai – verbalinė ir neverbalinė
komunikacija;
Vaidybinės situacijos;
Saugus naudojimasis internetu ir išmaniais įrenginiais - .
Tėvams:
Tikslinė informacija; konsultacijos; lankstinukas/laiškai;
Mokytojams:
Atsparumo anketinių duomenų pristatymas 7 kl. mokytojams
ir auklėtojams;

Vertinimas

Planuojamas priemonių įvertinimas birželio mėnesio
pabaiga.
Mokinių elgesio analizė/stebėjimas
Renginio pabaigos anketos (ranka)
Susidomėjimas/reakcijos

Ką mes darome gerai, kas
sekasi?
(esami stipriausi
prevencinės veiklos
aspektai)

Informacijos perdavimo sklaida tėvams ir mokytojams;
Galimybė mokiniams vystyti savo pomėgius/interesus
mokykloje;

Planuojamas prevencinių
priemonių tęstinumas

Nuo 2018-2019 m.m. pozityvių bendravimo įgūdžių grupė 78 klasių mokiniams;
Tikslinės paskaitos apie pagarbius tarpusavio santykius per
klasės valandėles - mažoms mokinių grupėms (iki 15mok)
pagal Atsparumo vadovo metodiką (2-4 moduliai).

Žinių pateikimo būdu ir lygiu mokykloje.

