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Projektai 1996 - 2007

• “Mokykla be prievartos”

• “Saugus vaikas- psichologinio atsparumo 
ugdymas”

• “Big Brothers Big sisters programa mokykloje”

• “Pirmoji psichologin÷ pagalba mokykloje“

• Programa “Second step”(„Antras žingsnis“)

• „Vaikyst÷ be smurto“ 

• „Kuriame mokyklą be patyčių Lietuvoje ir 
Latvijoje“



Tikslai

• Ugdyti visuomen÷s žinojimą ir formuoti nuostatas 
apie smurto prieš vaikus ir tarp vaikų problemą ir 
būdus ją spręsti.

• Įgyvendinti efektyvias ankstyvosios prevencijos, 
identifikacijos ir intervencijos strategijas smurto 
prieš vaikus atvejais.

• Diegti ir skatinti ne agresyvaus elgesio nuostatas ir 
būdus vaikų atžvilgiu ir vaikams.

• Ugdyti praktinius profesionalų, dirbančių su vaikais, 
įgūdžius, ir skatinti tardisciplininį bendradarbiavimą.

• Įgalinti mokyklų bendruomenes įgyvendinti 
efektyvias prevencines programas ir konstruktyviai 
reaguoti į smurto apraiškas mokykloje. 



o “Mokykla be prievartos”  - 250 seminarų 
mokyklų bendruomen÷ms:

o “Psichologinio atsparumo ugdymas” - 130 
seminarų t÷vams ir pedagogams;

Ką dar÷me ?



“Pirmoji psichologin÷ pagalba 
mokykloje”

� Komandos: 107 socialin÷s psichologin÷s pagalbos 
komandos .

� Dalyviai: mokytojai, psichologai, socialiniai 
pedagogai, slaugytojos, VTAT specialistai, 
administracijos atstovai. 

� Tikslas: pad÷ti mokyklai efektyviai veikti ir spręsti 
iškylančius konfliktus, krizes, smurto ir 
išnaudojimo atvejus. 

� Mokymai: 72 val. – komandos formavimas, konfliktų 
sprendimas, smurtas prieš vaikus, psichologin÷s 
kriz÷s, patyčios, savižudyb÷s kriz÷, “iškritimas” iš 
mokyklos, intervencijos metodai,   prevencijos 
strategijos, individualių atvejų analiz÷.



“Vaikyst÷ be smurto”

• Tyrimas I: išsiaiškinti Lietuvos 
gyventojų nuomonę apie fizines 
bausmes šeimoje patiriančių vaikų 
skaičių bei požiūrį į fizines bausmes 
kaip į aukl÷jimo priemonę.

• Apklausa reprezentuoja 15-74 metų 
amžiaus Lietuvos gyventojus.

• Atrankos dydis: 500 respondentų.



Rezultatai

Fizin÷s bausm÷s yra 
vaikų aukl÷jimo 
metodas, kuris

Vyrai Moterys

gali būti naudojamas, jei 
vienas iš t÷vų mano, 
kad jis bus efektyvus

7,4% 5,0%

apskritai netur÷tų būti 
naudojamas, tačiau 
yra situacijų, kuomet 
jis pateisinamas

53,4% 51,1%

iš viso netur÷tų būti 
naudojamas

37,1% 43,3%

sunku pasakyti 2,1% 0,6%



“Kuriame mokyklą be patyčių 
Lietuvoje ir Latvijoje”

• 2 dienų mokymai 
• 50 mokyklų Lietuvoje
• 20 mokyklų Latvijoje
• Knyga



Ką išmokome? 
Kas nepadeda:

o Bendruomen÷ (mokytojai ir t÷vai)  
neturi pakankamai žinių ir adekvataus 
supratimo apie smurto prieš vaikus ir 
tarp vaikų priežastis ir pasekmes; 

o Visuomen÷je vis dar labai menkas 
supratimas apie vaiko emocinio 
gyvenimo svarbą ir įtaką jo  
kasdieniam funkcionavimui ir elgesiui.



Ką išmokome? 
Kas nepadeda:

o N÷ra vieningos neigiamos nuostatos į 
smurto prieš vaikus naudojimą., į 
patyčių reiškinio svarbą ir neigiamas 
pasekmes.

o Nepakankamas supratimas ir 
žinojimas apie kitų profesijų atstovų 
funkcijas, galimybes ir atsakomybę. 



Ką išmokome? 
Kas nepadeda:

• Ženkli stoka bendradarbiavimo 
įgūdžių; Nepakankamas supratimas ir 
žinojimas apie kitų profesijų atstovų 
funkcijas, galimybes ir atsakomybę. 



Kas padeda:

o Visi mokyklos bendruomen÷s nariai –
mokytojai, vaikai ir t÷vai - nori, kad 
mokykloje būtų saugiau;

o Visose mokyklose yra aktyvių, jautrių 
siekiančių keisti ir keistis žmonių;



Ką daryti?

o Reikia nuoseklių prevencinių ir 
intervencinių programų

o Reikia žinių, kantryb÷s, laiko ir 
asmenin÷s investicijos, kad 
sukurtum÷me pasitik÷jimą, bendrą 
supratimą, įgalinantį  
bendradarbiavimą ir konstruktyvius 
veiksmus. 


