Projektas „Kartu mes- jėga“
Projekto tikslas – vykdyti prevencines veiklas, pritaikant naujas, netradicines darbo formas,
siekiant visos bendruomenės dalyvavimo, viešinant projekto veiklą, dirbant mokykloje, bet
įtraukiant suinteresuotus asmenis bei institucijas.
Projekto uždaviniai:
1. Stiprinti pasitikėjimą tarnybomis per praktinę veiklą
2. Mokinių suaktyvinimas ir įsitraukimas į aktyvią prevencinę veiklą.
3. Motyvuoti mokinius savanorystei.
Projektas vykdomas pritaikant naujas, netradicines darbo formas, siekiant visos
bendruomenės dalyvavimo, ne tik mokykloje, bet ir aikštėje, stadione, įtraukiant suinteresuotus
asmenis bei institucijas. Visos projekto veikloje numatytos priemonės patrauklios jaunimui,
įtraukia juos pačius į veiklą.
Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ramunė Vėlavičienė, bei kinologas
Tomas Taurinskis su augintiniu policijos tarnybiniu šunimi Attilu bendraus su mokiniais, ves
paskaitas apie narkotikų žalą ir jų paiešką, vyks pareigūnų susitikimai su gimnazistais apie
atsakomybę už pažeidimus, alkoholinių gėrimų vartojimą, rūkymą bei šiukšlinimą, chuliganizmą,
elgesį viešose vietose, kalbės apie policininko profesiją, atliekamo darbo specifiką.
Akmenės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyba supažindins gimnazistus su pagrindinėmis gaisrų
priežastimis, veiksmais gaisro metu, apsaugos nuo gaisro būdais, organizuos videofilmų peržiūrą,
aptars skaudžias ir pamokančias istorijas. Supažindins bendruomenę su priešgaisrinės saugos
gelbėjimo tarnybos priemonėmis, technika. Imituos gaisrą gimnazijos aikštėje, praktiškai pamokys
naudotis gesintuvu, gaisro metu evakuotis iš mokyklos. Supažindins su gaisrininko profesija,
atliekamo darbo specifika, savanorija. Vyks susitikimas su Valstybės priešgaisrinės priežiūros
poskyrio viršininku D. Liniausku, kuris skaitys paskaitą apie žalingus įpročius ir pagrindines gaisrų
priežastis bei galimybę jų išvengti. Mokys kaip elgtis ekstremaliose situacijose.
Mokiniai susitiks su kariūnais: Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Šiaulių regioninio karo
prievolės ir komplektavimo skyriaus Telšių poskyrio verbuotoju vyr. seržantu G. Jaruckiu,
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės 604 lengvosios pėstininkų
kuopos intendantu vyr. seržantu M. Sušinskiu, KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 609
lengvosios pėstininkų kuopos kuopininku štabo seržantu A. Šimulioniu, kurie pristatys
kariuomenės veiklą, supažindins su privalomosios karo tarnybos ir savanorystės stojimo
galimybėmis, bataliono funkcijomis. Jie supažindins su vykdoma veikla, kariniu rengimu,
galimybes rinktis kario profesiją Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, pasakos apie
savanorišką tarnybą, demonstruos turimą ginkluotę bei amuniciją.
Mokinių iniciatyvinės grupės „MES“ vadovė V. Račkauskienė

