Kuo programa naudinga mokyklai?
Tiksliai ir kokybiškai vykdydama programą mokyklos bendruomenė gali
tikėtis saugesnės ir ramesnės aplinkos,
o jos nariai – nuoširdesnių ir abipuse
pagarba bei pasitikėjimu grįstų santykių.
Mokytojai ir mokiniai dalyvaudami bendruose mokymuose geriau pažįsta ir
supranta vieni kitus, tai padeda sukurti
draugiškus mokytojų – mokinių santykius.
Įgyvendinama draugiškų santykių kūrimo sistema mokykloje paremta bendraamžių
pagalba
bendraamžiams.
Vyresnių klasių mokiniai veda pratybas jaunesnių klasių mokiniams, tarpininkauja iškilus konfliktinėms situacijoms. Tai padeda stiprinti ir gerinti
mokinių tarpusavio santykius.

Dėl programos įgyvendinimo kreiptis:
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius,
tel. (8-5) 242 64 03,
faks. (8-5) 242 64 03
www.sppc.lt
Prevencijos programa
„Taiki mokykla“ parengta
įgyvendinant valstybės projektą
„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“
(Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005),
kuris finansuojamas Europos
socialinio fondo ir Lietuvos
valstybės biudžeto lėšomis.

Taiki mokykla
Konfliktų prevencijos programa

Programos įgyvendinimas mokykloje

Kam skirta programa?
Programos tikslas – įgalinti mokyklos
bendruomenės narius konstruktyviai
spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus bendravimo apraiškas, mokykloje
sukurti tokią mokymuisi draugišką
aplinką, kurioje kiekvienas mokyklos
bendruomenės narys būtų fiziškai ir
psichologiškai saugus, kad galėtų
dirbti ir mokytis, palaikyti konstruktyvius ryšius tarp mokytojų, tėvų ir
mokinių, kad kiekvieno poreikiai ir skirtingumas būtų gerbiami.
Kas dalyvauja programos įgyvendinime?
Programą gali rinktis mokyklos, kuriose
mokosi 5–8 arba 5–12 kl. mokiniai. Programoje dalyvauja mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai ir mokiniai.

•

•

Sudaroma
komanda
programos
įgyvendinimui mokykloje. Mokykloje
sudaroma aktyvių ir motyvuotų
pedagogų bei vyresnių klasių mokinių
komanda (iš viso apie 20 asmenų),
kuri bus atsakinga už konfliktų
prevencijos programos „Taiki mokykla“
įgyvendinimą mokykloje.
Mokymai mokytojams apie konfliktų
sprendimą ir mediaciją mokykloje
(trukmė – 16 val.). Mokymuose dalyvauja mokytojai, mokyklos švietimo pagalbos specialistai. Jie įgyja
teorinių ir praktinių žinių apie konfliktų sprendimo strategijas, intervencijos ir prevencijos metodus ir
mediaciją, kaip metodą darbui su
mokiniais, mokytojais ir tėvais. Mokymuose dalyvavę mokytojai ir
švietimo pagalbos specialistai taip
pat pasirengia konsultuoti ir padėti vesti mokymus mokiniams –
būsimiems mokymų vedėjams.

•

Mokymai
mokytojų
ir
mokinių
komandai (trukmė – 16 val.). Mokymuose dalyvauja jungtinė vyresniųjų
klasių mokinių (būsimų mokymų vedėjų) ir mokytojų / švietimo pagalbos
specialistų komanda, kuri apmokoma
vesti konfliktų prevencijos pratybas
mokiniams.

•

Pratybos mokiniams (trukmė – 12 val.).
Parengti mokiniai – mokymų vedėjai
moko konfliktų sprendimo ir bendradarbiavimo įgūdžių žemesnių klasių
mokinių grupes. Su viena grupe (iki
10–12 mokinių) dirba du apmokyti vyresniųjų klasių mokiniai, jiems padeda
vienas arba du apmokyti mokytojai /
švietimo pagalbos specialistai.

•

Konfliktų
prevencijos
strategijos
mokykloje kūrimas (trukmė – 8 val.).
Padedama
prevencinės
programos vykdytojų mokytojų ir mokinių komanda sukuria mokyklos poreikius atitinkančią konfliktų įveikimo
ir
prevencijos
strategiją,
kurią vėliau integruoja į mokyklos veiklos planą ir ją įgyvendina.

