Lazdijų r. Šventežerio mokykloje pradedama taikyti Olweus patyčių
prevencijos programa
Mokyklose tenka susidurti su patyčių problema. Mūsų mokykla kartu su kitomis
Lietuvos mokyklomis (iš viso 65 mokyklos) nuo rugsėjo mėnesio buvo pakviesta dalyvauti Olweus
patyčių prevencijos programoje.
Programos autorius – profesorius Dan Olweus, iš Bergeno universiteto Norvegijoje,
kuris vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį nuo 1966 m. Ši moksliniais tyrimais paremta
visos mokyklos „sistemos pokyčių“ programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir JAV,
Švedijoje, Islandijoje ir duoda teigiamų rezultatų. Ji paskelbta viena iš 12 efektyviausių smurto
prevencijos programų pasaulyje. Lietuvoje ji pradėta įgyvendinti nuo 2008 m.
Olweus programos tikslas - mažinti ne tik patyčių, bet ir asocialaus elgesio
(vandalizmas, vagystės, pamokų praleidinėjimas) apraiškas. Programos vykdymo mokykloje metu
visas mokyklos personalas išmoks atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti bei laiku
užkirsti joms kelią.
Mūsų mokykloje jau sudarytos 3 Mokymosi ir Supervizijų grupės, išrinktas Patyčių
prevencijos koordinavimo komitetas: 10 mokytojų, 2 mokinių tėvai (L.Bondorevičienė,
G.Svipienė), 2 mokinių tarybos nariai (V.Klimčiauskaitė, G.Svipaitė) ir bendruomenės atstovė
(A.Burbienė). Spalio 26-27 d. įvyko programos mokymai mokyklos darbuotojams, kuriuos vedė
instruktorė L.Stankevičienė. Lapkričio 13-26 d. bus atlikta mokinių apklausa, kurios duomenis
gruodžio mėn. pristatysime mokyklos personalui ir tėvams.
Tai nėra atskira mokymo programa, kurioje mokiniai dalyvauja tik kelias savaites.
Viena iš programos dalių yra mokinių dalyvavimas rengiamose klasės valandėlėse (nuo lapkričio
mėnesio, kas savaitę), kurių metu jie sužinos apie patyčių poveikį, apie tai, kaip jie turėtų elgtis,
susidūrę su patyčiomis, ir kaip reikėtų spręsti tokias situacijas. Taip pat jiems bus aiškinama, kaip
reikėtų apie patyčias pranešti mokykloje dirbantiems suaugusiesiems, net jei mokiniai patyčių
situacijoje tėra stebėtojai.
Mokinių tėvelius kviesime į susirinkimus, kad jie galėtų (bei žinotų kaip) paskatinti
savo vaikus laikytis mokyklos nustatytų taisyklių.
Olweus patyčių prevencijos programos taikymo procesas yra gana ilgas - 18 mėnesių.
Verta pasistengti, kad Šventežerio mokykla taptų geresne ir jaukesne vieta, kurioje pagerės mokinių
tarpusavio santykiai, bus sukurta šilta ir saugi mokymosi aplinka.
Daugiau informacijos apie Olweus programą galite rasti internetinėje svetainėje
www.sppc.lt skyrelyje „Olweus programa“ .
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