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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASLAPTIS“ 

2020-2022 M. PRIEVARTOS IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS, KRIZINIŲ SITUACIJŲ 

VALDYMO PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

TIKSLAS:  

Ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią 

smurtui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinant pagarbius ir draugiškus 

vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.  

UŽDAVINIAI: 

1. Organizuoti prevencijos priemones, padedančias vaikams bendrauti socialiai priimtinais 

būdais.  

2. Ugdyti neigiamą nuostatą į smurtą ir patyčias.  

3. Skatinti tinkamą vaikų elgesį. 

4. Stiprinti vaikų savigarbą ir pasitikėjimą savimi.  

 

 

Vaikų ugdymas(is) 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Grupių taisyklių, susitarimų kūrimas 2020-2022 m. m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

Prevenciniai užsiėmimai vaikams 

(konfliktų valdymas, problemų 

sprendimas, savęs pažinimo) 

Pagal poreikį Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

Grupių ,,Ryto rato“ pokalbiai“ 

pozityvaus elgesio formavimo temomis 

Kartą per savaitę, 

pagal poreikį 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

Plakatų, skrajučių piešimas, kūrimas apie 

draugą, nuotaiką ir pan. temomis 

2020-2022 m. m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

,,Savaitė be patyčių“  Kiekvienų metų 

kovo mėn. 

VGK 

Individualūs pokalbiai apie patyčias ir kt. Pagal poreikį Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

Dalyvavimas renginiuose (konkursai, 

viktorinos, popietės, viktorinos ir kt.). 

Pagal veiklos 

programą 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

Edukacinių spektaklių peržiūra, Pagal veiklos Direktoriaus 



aptarimas. programą pavaduotojas ugdymui 

Animacinių filmų peržiūra, pasakų 

skaitymas, istorijų kūrimas 

Pagal susitarimą Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

Tolerancijos dienos paminėjimas Kiekvienų metų 

lapkričio mėn. 

Spec. pedagogai 

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų, įstaigos darbuotojų 

švietimas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos programos pristatymas 

bendruomenei 

2020 m. m. VGK 

Informacinio stendo apie patyčių 

prevenciją rengimas 

2020-2022 m. m. VGK 

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose prievartos ir smurto prieš 

vaikus, krizinių situacijų valdymo 

prevencijos klausimais 

2020-2022 m. m. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Bendruomenės narių konsultavimas Pagal poreikį Spec. pedagogai 

Paskaita-pokalbis apie patyčių 

prevenciją. 

2020-2022 m. m. Socialinis pedagogas, 

psichologas 

Konsultavimas dėl vaiko netinkamo 

elgesio įvertinimo ir įveikimo pagal 

tvarkos aprašą 

Esant poreikui VGK 

Sveikatos stiprinimo grupės ir Vaiko 

gerovės komisijos veiklos planų 

laikymasis. 

Reguliariai VGK, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

 

 

Ugdytinių tėvų/globėjų švietimas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių 

situacijų valdymo prevencijos tvarkos 

pateikimas, supažindinimas su programa 

2020-2022 m. m. Direktorė 

Informacinio stendo rengimas 2020-2022 m. m. VGK 

Psichologinis konsultavimas Pagal poreikį VGK 

Ugdytinių tėvų/globėjų dalyvavimas 

Tėvų dienose, grupių susirinkimuose 

2 kartus per metus Administracija 

Akcijų, projektų, bendrų renginių su 

tėvais/globėjais organizavimas 

Pagal veiklos 

programą 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Individualus darbas su tėvais, turinčiais 

rizikos grupės vaiką. 

2020-2022 m. m. VGK 

 


