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VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

 

2021-2022 MOKSLO METŲ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR 

INTERVENCIJOS PRIEMONIŲ PROGRAMA  

 

Tikslai: 

- sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir 

socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą; 

- teikti pagalbą vaikams, pedagogams, tėvams, globėjams, kitiems lopšelio-darželio 

bendruomenės nariams 

- puoselėti institucijoje bendravimą, bendradarbiavimą ir toleranciją vienas kitam. 

 

Uždaviniai:  

1. Suteikti sąlygas bendruomenės nariams jaustis saugiems, palaikomiems, priklausantiems 

bendruomenei ir atsakingiems už ją. 

2. Užskirsti kelią smutui ir patyčioms įstaigoje, jo teritorijoje, įgyvendinant patyčių 

prevencijos priemones. 

3. Formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į 

įvairias socialines situacijas ir aplinką.  

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

pozityvios, saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

Darbas su pedagogais ir kitais bendruomenės nariais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1 2 3 4 

1. 2021-2022 mokslo metų smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių programos pristatymas 

lopšelio-darželio pedagogams.  

2021 m. rugsėjis Direktorius 

2. 2021-2022 mokslo metų smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių programos pateikimas tėvų 

komitetui. 

2021 m. rugsėjis Direktorius 

3 Pedagogo kvalifikacijos kėlimas – 

mikroklimato gerinimo, elgesio 

korekcijos, gyvenimo įgūdžių 

klausimais.(kursai, seminarai, 

paskaitos). 

2021-2022 m. m. 

eigoje. 

Direktorius, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės, kiti 

specialistai. 

4.  Diskusijų, paskaitų, seminarų streso 

valdymo, konfliktų sprendimo, 

bendravimo įgūdžių tobulinimo 

temomis organizavimas.  

Pagal poreikį Direktorius, smurto ir 

patyčių prevencijos ir 

intervencijosgrupės 

nariai. 

5. Lopšelio-darželio bendruomenės 

susirinkimas.  

Du kartai per 

metus 

Direktorius 

6. Darbuotojų išvykų, vakaronių, švenčių 

organizavimas. Pozityvaus lopšelyje-

darželyje mikroklimato palaikymas. 

Pagal poreikį Lopšelio-darželio taryba, 

meninio ugdymo 

pedagogas, pedagogai. 
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Prevencinės veiklos su ugdytiniais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1 2 3 4 

1. Tarptautines prevencines programos 

,,Zipio draugai“ igyvendinimas. 

Mokslo metai Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės L. Pazniak ir  

J. Virčinskienė. 

2. Aplikacija iš spalvoto popieriaus 

„Geros delniukai“. 

2021 m. spalis V. Gromova 

3. Pramoga „Pažaiskime kartu su 

draugais“. 

2021 m. spalis I. Škred,  

O. Jurkevič 

4. Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas. 

2021 m. lapkritis Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, meninio 

ugdymo pedagogas. 

5. Paroda grupėje „Širdelė draugui“. 2021 m. lapkritis S. Krukovič,  

I. Čeremnych,  

N. Malinovskaja 

6. Teminis planavimas „Aš tarp žmonių. 

Mandagumo ABĖCĖLĖ“. 

2021 m. lapkričio  

3 savaitė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

7. Kūrybinių darbelių pristatymas  

„Žaislai mažiesems“. 

2021 m. gruodis Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė J. Virčinskienė. 

8. Sportinis laisvalaikis su grupių 

„Bitutės“ ir „Kiškučiai“ vaikais 

„Žaiskime kartu“. 

2022 m. vasaris  S. Krukovič,  

I. Čeremnych,  

N. Malinovskaja 

 

9. Piešimo atviruką paroda „Padovanoti 

dovaną draugui“.  

2022 m. vasaris  V. Gromova 

10. Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE 

PATYČIŲ 2022“, dalyvavimas. 

(pokalbiai, kūrybinė  veikla, filmukų 

peržiūra ir aptarimas ir pan.). 

2022 m. kovas Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos grupės 

nariai, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

11. Respublikinis vaikų piešinių konkursas 

„Atvirukas draugui“. Parengti 

nuostatus. Konkurso organizavimas. 

2022 m. balandis Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos grupės 

nariai. 

 

12. Akcija ,,Savaitė su šypsena“, skirta 

tarptautinei šypsenos dienai. 

2022 m. balandis Direktorius, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės, kiti 

specialistai. 

 

13. Kolektyvinis darbas su vaikais 

„Puošiame draugystės medį“. 

2022 m. balandis Grupės „Gandriukas“ 

pedagogai. 
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Darbas su tėvais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1 2 3 4 

1. 2021-2022 mokslo metų smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių programos pateikimas tėvų 

komitetui. 

2021 m. rugsėjis Direktorius 

2. Grupės tėvų susirinkimai. 2021-2022 m. m.  

Du kartus per 

metus. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, administracija, 

specialistai. 

3. Individualūs pokalbiai su tėvais apie 

vaikų elgesį. 

2021-2022 m. m. 

eigoje. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai. 

4. Tėvams pageidaujant organizuoti 

susitikimus su psichologu. 

Esant poreikiui. Direktorius. smurto ir 

patyčių prevencijos ir 

intervencijosgrupės nariai. 

5. Popetė su tėvais „Mes draugiškai 

žaidžiame“. 

2021 m. spalis  Grupės „Gandriukas“ 

pedagogai. 

6. Valandelė „Mama, tėtis ir aš - draugiška 

šeima“. 

2022 m. gegužė V. Gromova 

 

 

 


