
Nacionalinė švietimo agentūra 

Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“  

Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ skirta mokykloms, kurios siekia, kad jų 
bendruomenės nariai (dirbantys pedagogai bei besimokantys jaunuoliai) taptų atidesni, 
supratingesni vienas kitam bei galėtų padėti įvairių sunkumų turintiems mokiniams.  

Programos tikslas ‒ suteikti mokyklos bendruomenei reikalingų žinių ir metodinių 
priemonių, įgalinančių pedagogus ir jaunuolius atpažinti sunkumų turinčius mokinius, padėti jiems 
bei sumažinti jų iškritimo iš švietimo sistemos riziką dėl konfliktiškumo, o uždaviniai ‒ ugdyti 
jaunų žmonių ir pedagogų bendradarbiavimo, bendruomenės problemų sprendimo, pagalbos vienas 
kitam įgūdžius bei kompetencijas, padėti integruotis visiems klasės, mokyklos nariams, mažinti 
socialinę atskirtį. Programa skirta 5-10 ir 5-12 klasių mokiniams.  

Mokymus pagal programą veda ir mokyklas konsultuoja VšĮ „Paramos vaikams centras“ 
specialistai (www.pvc.lt), programos įgyvendinimą administruoja Nacionalinė švietimo agentūra. 
„Taiki mokykla“ programos veiklos finansuojamos projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” 
lėšomis. 

Kodėl mokyklai naudinga dalyvauti konfliktų prevencijos programoje? 

Mokyklos bendruomenei suteikiama žinių apie konfliktų sprendimą ir prevenciją, 
tolerancijos ugdymą ir bendradarbiavimu paremtų santykių kūrimą. 

Tobulinama mokyklos personalo kompetencija ugdyti toleranciją, mažinti socialinę atskirtį, 
vykdyti konfliktų prevenciją ir kurti bendradarbiavimo santykius mokyklos bendruomenėje.  

Parengiama mokyklos specialistų ir mokinių grupė, gebanti vykdyti konfliktų prevenciją ir 
intervenciją. Jiems suteikta šios srities teorinių žinių, bei ugdomi praktinių problemų sprendimo, 
derybų ir mediacijos įgūdžiai.  

Programos metu įgyvendinama draugiškų santykių kūrimo sistema mokykloje, paremta 
bendraamžių pagalba bendraamžiams. 

Reikalavimai mokykloms, norinčioms dalyvauti prevencinės programos išbandymo ir 
įgyvendinimo procese: 

1. Mokykloje yra 5-10 klasės arba 5-12 klasės. 
2. Mokykloje dirba psichologas ir socialinis pedagogas. 
3. Programos įgyvendinimo metu mokykla nediegia kitos prevencinės programas, skirtos 

5-12 kl. mokiniams. 
4. Mokykla įsipareigoja suteikti patalpas ir motyvuoti savo darbuotojus bei mokinius 

dalyvauti prevencinės programos įgyvendinime. 
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5. Mokykla, išreiškusi norą dalyvauti programos įgyvendinime, įsipareigoja vykdyti jos 
veiklas iki 2020 m. gegužės 31 d.  

Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ mokykloje vykdoma pagal 
nustatytą struktūrą: 

1. Programos pristatymas mokyklos administracijai ir bendruomenei. 2 val.  

2. Mokytojų ir specialistų komanda mokoma konfliktų sprendimo strategijų, 
intervencijos ir prevencijos metodų ir mediacijos, kaip metodo darbui su mokiniais, mokytojais 
ir tėvais. Mokymuose dalyvavę mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai taip pat pasirengs 
konsultuoti ir padėti vesti mokymus mokiniams – būsimiems mokymų vedėjams (2 dienos).  

3. Mokyklos mokytojų ir mokinių jungtinė komanda mokoma kiekvienoje mokykloje 
vesti mokymus kitiems mokiniams pagal konfliktų prevencijos programą (2 dienos).  

4. Mokymuose dalyvavę mokiniai pagal mokymų vadovą mokiniams „Taiki mokykla“ 
veda mokymus jaunesnių klasių mokinių grupėms klasės valandėlių arba papildomu 
neformalaus ugdymo laiku. 6 pamokos vienai klasei. 

5. Mokytojai ir mokiniai sukuria konfliktų prevencijos mokykloje strategiją  ir pasirengia 
jos įgyvendinimui (1 diena). 

             

Programos trukmė. Per vienerius mokslo metus mokykla išmoksta diegti prevencinę 
programą, vėliau tęsia programos įgyvendinimą. Mokyklos specialistai bei mokiniai turės metodinę 
medžiagą ir įgūdžių vesti prevencinius užsiėmimus su vaikais, todėl mokykla galės toliau 
savarankiškai tęsti programos įgyvendinimą. 

Sutartis su Nacionaline švietimo agentūra dėl programos vykdymo. Su mokyklomis, 
sutikusioms įgyvendinti prevencinę programą, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.  

            Kontaktinis asmuo: Julija Vlasovienė, tel.8 629 54757, el. p. julija.vlasoviene@sppc.lt 
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