NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa

“Kino gurmanų klubas”
2. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas. Raseinių rajono
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija , Dariaus ir Girėno 12, Viduklė, LT – 60352, Raseinių raj.
Tel. 8-428-55232, vvm@dtiltas.lt
3. Informacija apie projektą:
3.1. esamos situacijos (problemos) analizė:
Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje mokosi 506 mokiniai. 75 priklauso
rizikos grupei. Net 238 gauna nemokamą maitinimą ( t.y. 47 proc.). Mokykla yra vienintelis kultūros,
švietimo ir užimtumo centras miestelyje.
Mokykloje kasmet vykdomi įvairūs prevenciniai projektai, tačiau ne visi susilaukia reikiamo
dėmesio. Keičianti socialinei situacijai, keičiasi ir mokinių bei jų tėvų poreikiai ir galimybės. Atlikus
apklausą buvo nustatyta, jog mokiniams atsibodo tradiciniais tapę mokykliniai ir seniūnijos renginiai.
Taip pat respondentai pabrėžė, jog organizatoriai, siūlydami žinomus renginius, rizikuoja, kad į juos
susirinks vis tie patys dalyviai ir žiūrovai.
Idėja kurti “Kino gurmanų klubą “ kilo neatsitiktinai. Pradėjus taikyti ugdymo procese
multimedią, mokiniams kilo mintis, kad būtų galima vakarais žiūrėti filmus ir mokykloje. Taip jie
turiningai galėtų praleisti penktadienio vakarus, nes mokykloje šokių vakarų visą pusmetį nebuvo dėl
dalies patalpų remonto. Be to, į kino vakarėlius galėtų ateiti ir tėvai, ne tik mokiniai. Taip būtų sudarytos
sąlygos bendruomeninių ryšių stiprinimui.
Yra dalis mokinių, kurie noriai dalyvauja popamokinės veiklos organizavime. Sudarius sąlygas
patiems organizuoti jų susigalvotą veiklą, tikimasi didesnio mokinių aktyvumo. Taip pat yra reali
galimybė, jog į naują veiklą įsitrauks ir dar savęs niekur nerealizavę mokiniai. Tik sudarius sąlygas
mokinių užimtumo vystymui, galima tikėtis gerų prevencinės veiklos rezultatų.
3.2. tikslas:
Tobulinti socializacijos procesą, vykdant kryptingą prevencinę veiklą.
3.3. uždaviniai:
 Organizuoti veiklą, nukreiptą į vaikų delinkventinio elgesio apraiškų mokykloje mažinimą.
 Atitraukti vaikus ir paauglius nuo nusikalstamos veiklos.
 Kelti socialinę atskirtį patiriančių vaikų savivertę.
3.4. priemonės:
Eil.Nr.
2.
3.
4.
5.

6.

Priemonė
Iniciatyvinės grupės sudarymas.
Veiklos numatymas ir informacijos sklaida
Kino teatro kūrimas .
Kino vakarėliai mokykloje
Komiksų prevencine tematika kūrimo pratybos.
Reklaminių ir videoklipų kūrimas.
Scenarijų rašymas.
Kūryba.
Montavimo pratybos.

Dalyviai
12 7-2g. klasių mokinių
Mokyklos bendruomenė
5-4g. klasių mokiniai (dalyvavo
16 mokinių, iš jų – 4 iš rizikos
grupės ).
Iniciatyvinė grupė
Klasių komandos
Savanoriai
(dalyvavo 45mokiniai)

7.

Redagavimas.
Demonstravimas.
Ekskursija į prevencinį dienos centrą ir kino teatrą.

8.

Darbų apibendrinimas. Straipsnis į spaudą.

Dalyvavo 48 mokiniai
socialiai remtinų šeimų.
Iniciatyvinė grupė.

iš

3.5. vykdymo trukmė, tęstinumas:
Projektas vykdytas 2006 m. nuo balandžio mėn. iki gruodžio mėn., tačiau pradėta veikla (kino
vakarėliai ir videoklipų kūrimas) tęsiami ir 2007m. Iki balandžio mėn. yra suplanuoti trys kino
vakarėliai.
Mokiniai noriai dalyvauja kuriant įvairius video klipus. Ši veikla jiems yra nauja ir labai
patraukli. Patys galvoja temas, šiuo metu ruošiama video medžiaga balandžio 1-osios pokštams.
3.6. vykdytojai; 7-10 kl.(2g.) mokinių klubas, kurio branduolį sudaro 12 narių.
3.7. dalyviai (tikslinė grupė): įvairioje klubo narių organizuojamoje veikloje dalyvauja daugiau nei
50 proc. visų mokyklos mokinių. (apie 270).
3.8. vykdymo vieta: Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija , Dariaus ir Girėno 12,
Viduklė, LT – 60352, Raseinių raj. Tel. 8-428-55232, vvm@dtiltas.lt
3.9. partneriai, rėmėjai: Raseinių rajono policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų
veiklos grupė.
3.10. sąmata:
Eil. Nr.
1.
9.
10.
11.
12.

Išlaidų pavadinimas
Lėšos
Kanceliarija ir prizai.
120 Lt.
DVD, video filmų nuoma
75 Lt.
Foto prekės ir paslaugos
75 Lt.
Kelionės išlaidos (ekskursija į Dienos 480Lt.
centrą ir į kino teatrą)
Bilietai į kino teatrą
250Lt.
Iš viso:
1000 Lt.

3.11. rezultatai:
Šiais mokslo metais Raseinių rajono savivaldybės Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje
vykdytas vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projektas “Kino gurmanų klubas” pateisino
lūkesčius ir pasiekė užsibrėžtų tikslų.
Organizuojant socialiai pozityvią veiklą, mokiniai iš tiesų sumažino polinkį į nusikalstamumą
bei žalingus įpročius. Kodėl galime tai teigti?
Stebint mokinių organizuotus ir surengtus renginius paaiškėjo, jog į šią veiklą mielai įsitraukė
iki tol niekur nedalyvavę ir delinkventinių nuokrypių turintys mokiniai. Džiugu, jog net keturi mokiniai,
kuriuos nuolat reikėdavo įspėti dėl blogo lankomumo ar netinkamo elgesio pamokų metu, šiais mokslo
metais nė karto “neužkliuvo”. Be to pastebėta, jog pagerėjo ir dalies mokinių, dalyvavusių “Kino
gurmanų klubo” veikloje, ugdymosi rezultatai. Iš tų mokinių, kurie ateidavo į mokykloje rengiamus kino
vakarėlius, nė vienas nepateko į policijos ar Vaikų teisių apsaugos tarnybos akiratį.
47 (5-10 klasių) mokiniai iš socialiai remtinų šeimų (o iš jų – 17 iš rizikos grupės sąrašo) vyko
į ekskursiją Į Kauno Žaliakalnio prevencinį vaikų dienos centrą ir šalia esantį Šv.Pranciškaus moterų
vienuolyną. Čia vyko pokalbiai su centre dirbančiomis savanorėmis. Mokiniai sakė, kad sugriuvo apie
miestą susidarytas stereotipas, jog mieste vaikai gyvena geriau ir čia nėra socialinių problemų. Deja,
paaiškėjo, jog ir mieste gausu asocialių šeimų, tik viena džiugu, jog vaikais pasirūpina dienos centrai.
Apie tokį ar panašų centrą kaime mes tik galime pasvajoti.

Daug gerų emocijų mokiniams suteikė apsilankymas pramogų centre “Mega “ ir kino teatre. Ši
ekskursijos dalis buvo skirta socialinių įgūdžių lavinimui. Mokiniai patys mokėsi pirkti (taip taip,
mokėsi!) bilietus, susirasti savo vietą kino salėje. Iki šios ekskursijos jie nebuvo lankęsi tokiose vietose.
Didžiausias pasiekimas vykdant šį projektą – mažojo kino teatro įkūrimas mokykloje.
Penktadienio vakarais (advento laikotarpiu) mokiniai gausiai rinkdavosi į mokyklą, kur kartu buvo
žiūrimi filmai. Čia kiekviename seanse dalyvavo vidutiniškai 58 mokiniai ir 8 tėvai. Be to, su mokiniais
buvo kalbėta apie žinomus aktorius, kai kurių jų nelengvą vaikystę ir paauglystę, apie dabartinių
žvaigždžių nuopuolius ir įvairias socialines grėsmes . Gruodžio I-ąją, prieš pradėdami kino seansą,
mokiniai pristatė socialinių reklamų konkursui skirtus klipus apie AIDS. Visą gruodžio mėnesį mokiniai
rengė scenarijus naujiems video klipams, kurių tema – smurtas prieš vaikus.
Pasikalbėjus su mokinių, dalyvavusių klubo organizuojamuose renginiuose, tėvais paaiškėjo, jog
tėvai, negalėdami savo vaikams pasiūlyti įdomios veiklos, labai džiaugiasi ir yra saugūs, kad jų vaikai
penktadienio vakarais gali mokykloke žiūrėti filmus, dalyvauti jų kūrime.
Taip pat “kino gurmanai” surengė draugiškas krepšinio varžybas su mokyklos jaunių rinktine.
Šių varžybų metu buvo propaguojama sveika gyvensena, turiningas užimtumas, “savo vietos” radimas
jauno žmogaus pasaulyje.
Kol mokiniai dega ta “kino gurmanų” ugnele ir žavisi šita veikla, būtina šią veiklą plėtoti ir tęsti.
“Kino gurmanų klubo” iniciatyvinė grupė ieško rėmėjų, kad galėtų pratęsti pradėtą darbą, kuris tikrai
davė realios prevencinės naudos.
3.12. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
Mokinių sukurtas videoklipas yra gimnazijos internetinėje svetainėje vssg.projektas.lt

