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2018-2019 MOKSLO METŲ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos programos tikslas – užkirsti kelią smurtui ir 

patyčioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Ugdyti vaikų tolerantiškumą, 

gebėjimą tinkamais būdais reikšti emocijas, maloniai bendrauti su aplinkiniais, siekiant užtikrinti 

palankų įstaigos mikroklimatą – saugią ir draugišką aplinką. 

 

MOKYTOJŲ ŠVIETIMAS 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Informacijos ikimokyklinio 

ugdymo mokytojoms 

teikimas: parašu 

patvirtinamas susipažinimas 

su „Patyčių prevencijos, 

intervencijos tvarkos aprašu“. 

Visus metus VGK 

Plakato parengimas ir 

eksponavimas „Empatijos 

ugdymas(is). Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų prosocialaus 

elgesio skatinimas“. 

2018 gegužė Psichologė  

Logopedė  

Psichologės paskaita tema: 

„Smurto ir patyčių prevencija 

vaiko artimoje aplinkoje“ 

2018 gegužė Psichologė 

 

Informaciniai lankstinukai, 

apie smurto rūšis bei 

atpažinimo būdus 

2018 gegužė Psichologė 

 

Psichologinis konsultavimas Visus metus Psichologė 

Socialinio pedagogo 

konsultavimas 

Visus metus Socialinė pedagogė 

Logopedo konsultavimas Visus metus Logopedė 

Seminaras ikimokyklinio 

ugdymo mokytojoms „Kaip 

kalbėti su SUP turinčių vaikų 

tėvais?“ 

2018 m. balandis Psichologė 

Logopedė 



Socialinės pedagogės 

dalyvavimas atvejo  

nagrinėjimo posėdyje, 

aptariant šeimos atvejį. VšĮ 

„Vilniaus SOS vaikų kaimas“ 

2018 m. rugpjūtis Socialinė pedagogė 

Ikimokyklinio ir 

pirešmokylinio ugdymo 

mokytojos 

Pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų dalyvavimas 

patyčių ir smurto prevencijos 

programų mokymuose „Zipio 

draugai“, „Kimochies“. 

Visus metus 

Spalis 

Pavaduotoja ugdymui 

Direktorė 

 

Vaiko gerovės komisijos 

veikla, individualių atvejų 

svarstymai 

Visus metus VGK 

   

TĖVŲ ŠVIETIMAS 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Grupių tėvų susirinkimai Visus metus Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Plakato parengimas ir 

eksponavimas „Empatijos 

ugdymas(is). Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų prosocialaus 

elgesio skatinimas“. 

2018 gegužė Psichologė  

Logopedė  

Psichologinis konsultavimas Visus metus Psichologė 

Socialinio pedagogo 

konsultavimas 

Visus metus Socialinė pedagogė 

Seminaras tėvams: "SUP 

turinčių vaikų integracija“. 

2018 m. balandis Psichologė 

Logopedė 

Vaiko gerovės komisijos 

veikla, individualių atvejų 

svarstymai 

Visus metus VGK 

Atvirų durų diena – naujai 

atvykusiems tėvams skaityta 

Sigitos Burvytės paskaita, 

tema „Vaikų adaptacija 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. Kaip nugalėti 

baimę“ 

Rugpjūtis Direktorė 

Pavaduotoja ugdymui 

Doc. dr. Sigita Burvytė 

 

 

 

 



UGDYTINIŲ ŠVIETIMAS 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Dalyvavimas projekte „Savaitė 

be patyčių“ 

2018 m. kovas 

2019 m. kovas 

Socialinė pedagogė 

Psichologė 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupių prevencinė programa 

„Zipio draugai“ 

Visus metus Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Emocinio intelekto ugdymas, 

remiantis „Kimochies“ 

programos elementais 

2018 m. I semestras Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Pavaduotoja ugdymui 

Psichologinis konsultavimas Visus metus Psichologė 

Socialinio pedagogo 

konsultavimas 

Visus metus Socialinė pedagogė 

Animacinio filmuko peržiūra 

“Kaip Kalėdos atrodytų be 

meilės?”. Paaiškinimas, 

aptarimas. 

2018 m. vasaris Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Logopedė 

Socialinė pedagogė 

Animacinio filmo “Ian’as” 

peržiūra priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. Aptarimas, 

paaiškinimas. 

2018 m. vasaris Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

Logopedė 

Socialinė pedagogė 

Vaiko gerovės komisijos veikla Visus metus VGK 

Edukacinis užsiėmimas su 

vaikais 4 - 5 m. amžiaus 

grupėms „DraugAUK“  

2018 m. lapkritis Socialinis pedagogas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė 

Edukaciniai užsiėmimai su 

vaikais „Draugai – draugams“ 

4 – 7 m. amžiaus vaikams. 

Filmuko „Bjaurusis ančiukas“ 

peržiūra ir aptarimas. Žaidimai, 

apie draugystę, situacijų 

peržiūra ir aptarimas. 

2018 m. lapkritis Socialinis pedagogas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė 

Doc. dr. Sigita Burvytė 

Draugo - draugui dovanėlių 

darymas, grupių taisyklių 

kūrimas, piešinių ir plakatų 

kūrimas draugystės tema.  

Visus metus Socialinis pedagogas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

 

Projektas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

ugdytiniams „Atpažįstu 

jausmus ir mokausi juos 

reikšti“ 

2019 m. balandis Socialinė pedagogė 

Logopedė 



Parengė: 

Vaiko gerovės komisija                                                                       Direktorė Diana Peteraitienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Truncienė 

  Logopedė Viktorija Domarkaitė 

Socialinė pedagogė Violeta Kukauskienė 

Psichologė Lina Kazlauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Malinauskaitė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Rokienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Tamulevičienė 


