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Istorija Lietuvoje

• 1999 informacija apie programą iš kolegų danų.
• 2004 paruošti pirmieji du programos mokytojai 

mokytojams.
• 2005 pasiraš÷me pilotinį kontraktą ir prad÷jome 

programą pirmose 8 Vilniaus mokyklose.
• 2007 pasiraš÷me galutinį kontraktą naudoti 

programą pirmose – ketvirtose klas÷se.
• 2007 prad÷ti Antro žingsnio veiksmingumo 

tyrimai.



Antro žingsnio programa

• Kiekvienai amžiaus grupei po skirtingą 
programą - tęstinumas. 

• Pamok÷l÷ vedama vieną ar du kartus per 
savaitę.

• Pamoką veda reikšmingas suaugusysis.
• Programos medžiaga paruošta 

atsižvelgiant į konkretaus amžiaus vaikų 
fizinę, emocinę ir socialinę brandą.  



ANTRAS ŽINGSNIS

• Programa pasieks: kiekvieną vaiką klas÷je.
• Mokymų dalyviai: pradinių klasių 

mokytojai ir mokyklų psichologai.
• Tikslas: suteikti vaikams socialinių –

emocinių įgūdžių. 
• Mokymai: 26 val.





Antro žingsnio mokymų esm÷

• Suvokti ir formuoti mokytojų nuostatas į: 
vaikų agresyvaus elgesio problemą bei 
vaikų ugdymo procesą bendrai.

• Parodyti teigiamo pavyzdžio veiksmingumą
• Duoti mokytojams įrankį kaip mokyti 

vaikus empatijos, pykčio valdymo, impulsų 
kontrol÷s ir kaip spręsti problemas socialiai 
tinkamu būdu



Kod÷l Antras žingsnis?

• Vaikų socialiniai – emociniai įgūdžiai labai menki.
• Paprasta naudoti, konkreti medžiaga mokytojams.
• Geri programos įvertinimai iš kaimyninių šalių. 
• Mažina vaikų agresyvumą ir smurtavimą bei suteikia 

jiems naujų įgūdžių s÷kmingam gyvenimui. 
• Mokykloms tai - pasiūlymas naujos nuostatos į vaiko 

ugdymą: jos suteikia vaikui įrankį kaip s÷kmingai 
prisitaikyti gyvenime, o ne baudžia, kad neturi tinkamų 
įgūdžių. 



Programos įvertinimas

• Mokytojai.
• T÷vai.
• Vaikai.
• Specialistai.



Antro žingsnio privalumai

• Galima prad÷ti pokyčius nuo vieno žmogaus 
įsitraukimo.

• Nuosekli programa.
• Tęstin÷ programa.
• Įdomi veikla ir vaikams, ir mokytojams.
• Visi ugdymo proceso dalyviai įgyja reikiamus 

įgūdžius.
• Tai ne tik smurto mažinimo, bet bendrai 

psichin÷s sveikatos programa. 



Antro žingsnio s÷km÷s /
nes÷km÷s

• Motyvuoti mokytojai.
• Pozityvi administracijos nuostata.
• Suvokimas programos žingsnelių ir jos 

neiškraipymas.
• Kolegų palaikymas, skatinimas.



Id÷jos pradžiai

• Prad÷ti nuo vieno miesto.
• Eksperimentin÷s mokyklos.
• Apmokytų mokytojų profesin÷s priežiūros 

grup÷s/supervizijos.
• Mokymų paketas: du mokytojai +

mokyklos psichologas.
• Tyrimai: atsakymai mokytojams, 

administracijai, t÷vams.
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