Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių įgyvendinimo projektą „Kompetencijų tobulinimas – saugios ir sveikos
bendruomenės kūrimui“.
Projekto tikslas: tobulinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas, pasirenkant tinkamus prevencinės
programos integravimo būdus, užtikrinančius prevencinės programos įgyvendinimo sėkmę.
Projekto uždaviniai:
Informuoti tikslinę grupę apie projektą;
Organizuoti mokymus švietimo pagalbos specialistams, klasių auklėtojams;
Viešinti projekto veiklas.
Projekto dalyviai. Kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas (įvardinti tikslinę projekto
grupę)
Tikslinė grupė – Rokiškio rajono ugdymo įstaigų(gimnazijų, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) švietimo pagalbos
specialistai, klasių auklėtojai.
Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija Rokiškio rajono ugdymo įstaigose neatsiejama
nuo viso mokymo ir ugdymo proceso. Alkoholio ir narkotikų vartojimo klausimai integruotini į atskirų dalykų, sveikatos
ugdymo, psichologijos mokymo programas.
Remiantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) apklausos ataskaita apie prevencinių programų
įgyvendinimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais tik 43 proc. rajono mokyklų (6) vykdė
bent vieną prevencinę programą, ir tik 2 iš jų vykdė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinę programą.
2016 m. įstatyminiu lygmeniu priimti sprendimai dėl privalomo prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose nuo
2017-2018 mokslo metų pradžios.
Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei
prevencinės veiklos ataskaita už 2016-2017 m. m. tabako vartojimo problema aktuali arba labai aktuali 10-yje rajono
ugdymo įstaigų, alkoholio – septyniose ugdymo įstaigose, o narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas –
keturiose ugdymo įstaigose.
2018 m. statistikos suvestinė rodo, kad visų sričių rodikliai pagerėję ir kaip labai aktualią ar aktualią problemą tabako
vartojimą nurodo 8 ugdymo įstaigos, alkoholio – 7 ugdymo įstaigos, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – 3
ugdymo įstaigos.
2018 m., lyginant su 2017 m. padaugėjo ugdymo įstaigų nuo (10 iki 13), kuriose vykdomos prevencinės alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės programos, patvirtintos LR švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK -494, tačiau mokyklos nebevykdo kitų alternatyvių programų, kurios
buvo vykdomos 2016-2017 m. m.(„GYVAI“, „Linas“, „Sniego gniūžtė“).
Vykdant ar integruojant prevencines programas, svarbiausia geri santykiai tarp mokytojų ir paauglių, pasitikėjimo ir
bendradarbiavimo atmosfera klasėje, mokytojų domėjimasis moksleivių problemomis. Dirbant su paaugliais, būtina
atsižvelgti į jų nuomonę: ar jie nori gauti informacijos, todėl mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams reikia
nuolat atnaujinti žinias, tobulinti kompetencijas, susipažinti su naujomis siūlomomis programomis, metodikomis. Labai
svarbu sistemiškumas, tęstinumas, nuolatinė stebėsena ir prevencija bei pagalba.
Labai svarbu į prevencinę veiklą įtraukti trečią grandį – tėvus. 2016-2017 m. m. trys rajono įstaigos vykdė prevencinę
programą tėvams, 2018 m. tik viena rajono įstaiga. Rokiškio rajono mokyklų mokytojams ir švietimo pagalbos
specialistams integruojantiems prevencines programas, reikia visapusiško pasirengimo, sistemingo kompetencijų
tobulinimo, gebėjimo spręsti netikėtas ir/ar nenumatytas situacijas.

