Prasmingos

investicijos
į žmogų

Dėmesio! Pasikeitė Europos socialinio fondo
agentūros darbuotojų kontaktai
Informuojame, kad keitėsi Agentūros darbuotojų telefonų numeriai – fiksuotojo ryšio numeriai
pakeisti į mobiliojo ryšio numerius. Nuo šiol, norėdami susisiekti su Agentūros darbuotojais,
skambinkite atnaujintais kontaktais, kuriuos galite rasti čia.

Papildomai bus finansuojamos į saugią
mokyklos aplinką nukreiptos prevencinės
programos
Mokykloje įgyvendinamos prevencinės programos sudaro realias galimybes nuosekliai, sistemingai ir efektyviai
spręsti kylančias problemas. Tai pagrindžia šių programų efektyvumo vertinimo tyrimai, rodantys, kad gyvenimo
įgūdžių mokymas sumažina narkotikų
vartojimą iki 75 proc., alkoholio vartojimas sumažėja iki 60 proc., smurtas, patyčios ir nusikalstamumas - iki 50 proc.,
tabako vartojimas – net iki 87 proc. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta papildomą
finansavimą skirti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamam projektui „Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“. Šiuo projektu

Atkurtos Lietuvos
gimtadienį sutinkame
švęsdami spalvotą
savaitę
Į Lietuvos šimtmečio minėjimą įsilieja
daugybė žmonių, organizacijų, kolektyvų. Mes atkurtos Lietuvos gimtadienį
pasitinkame švęsdami spalvotą savaitę.
Šventinę savaitę pradėjome šviesiai ir
šventiškai nusiteikę, todėl pirmadienio

siekiama kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje: ugdyti moksleivio asmenybę, gerinti akademinius pasiekimus,
mažinti socialinę atskirtį, spręsti iškritimo iš mokyklos problemą.
Projekte numatoma įgyvendinti tik
tas prevencines programas, kurios jau
buvo įvertintos ir jų veiksmingumas
patvirtintas. Tai prieš smurtą ir patyčias,
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą
nukreiptos programos, taip pat seksualinės prievartos prevencijos, socialinių
bei pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo
programos. Įgyvendinant projektą taip
pat numatyta parengti savižudybių prevencinės programos metodinę medžiagą ir šią programą išbandyti mokykloje.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu į
prevencinę veiklą numatoma įtraukti
apie 800 mokyklų, o tos mokyklos, kurios programas jau įgyvendina, turėtų į
jas įtraukti kuo didesnį mokinių ir mokytojų skaičių.
Daugiau apie projektą galite sužinoti
čia.

simbolis buvo geltona spalva. Antradienį skyrėme žaliai spalvai – laukdami žalumos ir pavasario visi kartu šventėme
tradicines Užgavėnes: rinkomės prie
bendro pačių rankomis keptų blynų ir
kitokių skanėstų stalo, vijome žiemą iš
kiemo. Trečiadienį savo darbo aplinką
šildėme raudona spalva – linkėdami
meilės vieni kitiems šventėme ne tik šv.
Valentino dieną, bet ir meilę savo kraštui. Šiandien – trispalvė diena. Puošia
mės trispalviais aksesuarais ir taip išreiškiame savo vienybę bei pagarbą
mūsų valstybei. Su artėjančiu gimtadieniu, Lietuva!

