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VILNIAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ“ 

2018 – 2020 M. M. PATYČIŲ, SMURTO PRIEŠ VAIKUS, KRIZINIŲ SITUACIJŲ 

VALDYMO  PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

TIKSLAS:  Siekti saugios, pozityvios ugdymo(si) aplinkos sukūrimo ir palaikymo, užtikrinant 

kiekvieno bendruomenės nario atsakomybę. 

 

UŽDAVINIAI:  

1. Organizuoti visų bendruomenės narių mokymus smurto ir patyčių prevencijos klausimais. 

2. Rūpintis emocine vaikų savijauta, prisidedant prie emocinių ir elgesio sunkumų 

prevencijos. 

3. Integruoti į ugdymo turinį prevencinę programą skatinančią pozityvų ir tolerantišką 

elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymą. 

4. Įtraukti visus bendruomenės narius, socialinius partnerius, į aktyvią veiklą, formuojant 

saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius . 

 

Darbas su pedagogais ir kitais bendruomenės nariais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Pedagogų, specialistų ir kitų 

bendruomenės narių kvalifikacijos 

tobulinimas - smurto ir patyčių 

prevencijos, pozityvios ugdymo (si) 

aplinkos sukūrimo, elgesio politikos 

klausimais ( seminarai, paskaitos, 

mokymai, diskusijos ir kt.). 

2018-2020 

mokslo metų 

eigoje. 

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

2. Smurto, patyčių prevencijos ir 

intervencijos, krizinių situacijų valdymo 

tvarkos aprašo parengimas ir darbuotojų 

supažindinimas pasirašytinai. 

2018-10 mėn. 

 

 

 

 

Direktorius 

Vaiko gerovės komisija. 

 

3. Patyčių, smurto ir krizinių situacijų 

valdymo programos parengimas 

aptarimas Vaiko gerovės komisijoje ir 

suderinimas Įstaigos taryboje. 

 

 

2018-10 mėn. 

 

Darbo grupė 

Direktorius 

4. Savalaikės, tikslingos medžiagos smurto 

ir patyčių prevencijos klausimais 

talpinimas informaciniuose Įstaigos 

2018-2020 m. m. Grupių pedagogai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 



stenduose ir darželio internetinėje 

svetainėje. 

5. Paskaita pedagogams: „Kaip įveikti 

vaikų baimę darželyje“. (naujai 

atvykusiems vaikams) 

2018-09 mėn. 

2019-09 mėn. 

 Psichologė   

6. Gerosios darbo patirties sklaida smurto 

ir patyčių prevencijos klausimais ( 

metodinės dienos, seminaro 

organizavimas) 

2018-2020 m .m. Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

 

Darbas su tėvais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Lankstinukų, skrajučių  tėvams 

pateikimas: 

„Vaiko adaptacija darželyje‘‘ 

„Aš saugus kai žinau“ 

„Aš mylimas“ 

2018-2020 m. m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, kiti  

specialistai. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

2. Paskaita tėvams: „Vaikų emocijos 

augant:  kaip jas  suprasti ir padėti 

vaikui“ 

2018 – 09 mėn. Psichologė, 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

3. Grupės tėvų susirinkimų organizavimas 2018-2020 m. m. 

Pagal poreikį 

Pedagogai ir kiti 

specialistai 

Administracija 

4. Individualus darbas su tėvais, turinčiais 

rizikos grupės vaiką ( emocijų ir 

elgesio, kalbos ir kt. sutrikimai 

2018-2020 m. m. 

Pagal poreikį 

Vaiko gerovės komisija 

5. Tėvams pageidaujant  organizuoti 

susitikimus su psichologu 

Esant poreikiui. Direktorius. 

6. Vaiko gerovės komisijos veikla, 

teikianti pagalbą tėvams pasirūpinti 

vaiko gerove 

 

2018-2020 m. m. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

7. Individualus darbas su tėvais, turinčiais 

rizikos grupės vaiką 

 

2018-2020 m. m. Vaiko gerovės komisija 

8. Tėvų skatinimas dalyvauti  Meilės 

Lukšienės švietimo centre 

organizuojamuose renginiuose: 

paskaitose, mokymuose „Pozityvi 

tėvystė“ 

2018-2020 m. m. Direktorius. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

9. Atviros veiklos ugdytinių tėvams: 

„Pažink savo vaiką“ 

Vieną kartą per 

mokslo metus 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai. 



10. Lankstinukai: „Patyčios ir jų 

prevencija“, „Patyčios gali ir turi 

liautis“ 

2018-10 mėn. 

2019-03 mėn. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

 

Prevencinės veiklos su ugdytiniais 

 

Eil. 

Nr 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Trumpalaikis projektas ,,Kaip gera 

sugrįžti į darželį“ - pokalbiai, 

diskusijos, valandėlės draugystės tema, 

grupės taisyklių sudarymas apie elgesį 

2018- 09 mėn. 

2019-09 mėn. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2. Savaitės be patyčių: pokalbiai, 

inovatyvios veiklos, filmų 

demonstravimas, terapinių pasakų 

skaitymas ir kt. 

2019- 10 mėn. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

3. Terapijos ugdytinių emocijų valdymui: 

„Smėlio terapija“; 

„Šviesos terapija“ 

2018- 2020 m. m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai 

4. Tarptautinės  tolerancijos dienos 

minėjimas - pilietinė iniciatyva 

,,Tolerancijos paukštis‘‘ 

 

2018- 11- 16 Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

5. 

 

 

Tarptautinės programos ,, Zipio  

draugai‘‘ įgyvendinimas, kuri moko 

vaikus , kaip įveikti kasdieninius 

emocinius sunkumus: atstūmimą, 

vienatvę, patyčias, priekabiavimą, 

sunkius pokyčius 

 

2018-2020 m. m.  

 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

6. Sveikatingumo valandėlės: 

„Saugus elgesys“; 

„Pavojinga ir žalinga“; 

„Valgau sveikai“ 

 

2019- 2020 m. m. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

7. Vyresniųjų vaikų edukacinės išvykos 

bei vaikų elgesio ir emocijų aptarimas 

pokalbio ir meninėmis raiškos 

priemonėmis: 

„Saugaus eismo mokykla“ 

„Geležinkelio muziejus“; 

Vievio kelių muziejus 

 

2019- 2020 m. m. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

8. Gerumo dienos: kitokiadieniai - vaikų 

elgesys juose - pokalbiai, knygų 

skaitymas, lankymasis pas draugus, 

2018-2020 m. m. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 



dovanėlių ruošimas draugui, žaidimai ir 

kt. 

 

9. Edukacinių grupių erdvių papildymas 

vaizdinėmis priemonėmis- socialinio- 

emocinio vaiko intelekto ugdymui, 

jausmų pažinimui ir jų valdymui. 

2018-2020 m. m.  

 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

10. Akcijos : 

„Tylos stebuklinga versmė“ 

„Gerų darbų diena“ (pagarba vieni 

kitiems, tarpusavio bendravimas ) 

„Padėk draugui“ 

 2018-2020 m. m. 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

 

11. Piešinių parodos : 

„Mano šeima“ 

„Mano draugas“ 

„Sveikadienis“ 

2018-2020 m. m. 

 

 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių pedagogai 

 

                            

Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Anketa  „Patyčios ir tarpusavio 

santykiai tarp vaikų ir suaugusiųjų 

įvertinimas grupėse“ 

2018-11 mėn. Vaiko gerovės komisija 

2. Atlikti tiriamąją veiklą vaikų grupėse, 

kuri padėtų nustatyti, kokios vyrauja 

emocinės ir fizinės smurto apraiškos 

vaikų, grupės darbuotojų, tėvų tarpe 

2018- 05 mėn. Įstaigos taryba 

3. Vaiko gerovės komisijos plano 

vykdymo veiksmingumo analizė 

 

2018- 2020 m. m. Administracija 

4. Naujai atvykusių vaikų adaptacija ir jos 

būdų bei metodų veiksmingumas 

 

2018-2020 m. m. 

09-10 mėn. 

Administracija, Vaiko 

gerovės komisija 

5. Ugdytinių saugumo užtikrinimas 

įvairiose darželio erdvėse, viso buvimo 

darželyje metu ir darbuotojų 

atsakomybės užtikrinimas 

Nuolat Administracija 

Vaiko gerovės komisija 

6. Darbuotojų su vaikais emocijų 

valdymas įvairiose situacijose 

Nuolat Administracija 

Vaiko gerovės komisija 

7. Individualūs pokalbiai su 

konfliktuojančiais tėvais, situacijų 

išaiškinimas 

Esant reikalui Administracija 

 


