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2017 – 2018 M. M. PRIEVARTOS IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS, KRIZINIŲ SITUACIJŲ 
VALDYMO PREVENCIJOS PROGRAMA 

 
 
TIKSLAS: Saugios ugdymo(-si) aplinkos ir mikroklimato kūrimas, bendradarbiavimas darželyje. 
 
UŽDAVINIAI:  

1. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams  jaustis saugiems, sveikiems, palaikomiems, 
priklausantiems bendruomenei ir atsakingiems už ją. 

2.  Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą , kad smurtas ir patyčios  nėra toleruotinas reiškinys. 
3.  Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų socialinės 

kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą. 
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. Pedagogo kvalifikacijos kėlimas – 
mikroklimato gerinimo, elgesio korekcijos, 
gyvenimo įgūdžių klausimai (kursai, 
seminarai, paskaitos) 

2017-2018 
mokslo metų 
eigoje. 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės, kiti specialistai. 

2. Informacijos pedagogams: Prievartos ir 
smurto prieš vaikus, krizinių situacijų 
valdymo  prevencijos tvarkos  ir programos 
pristatymas. 

2017-10 mėn. 
 
 

Vaiko gerovės komisija. 
 

3. Tvarkos taisyklių, programos peržiūra, 
tobulinimas, koregavimas 

2017-2018m.m. Vaiko gerovės komisija. 

4. Knygų aptarimas: „Bendrauti su vaiku 
Kaip?“, „Kaip ugdyti vaikų emocinį 
intelektą?“, „Griežtas auklėjimas - 
prievarta prieš vaikus“ 

2017 – 2018m.m. 
 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės, specialistai. 

5. Stendiniai informaciniai leidiniai. Nuolat ir pagal 
esamas situacijas 

Pedagogai, specialistai, 
administracija. 

6. Paskaita pedagogams: „Savireguliacija. 
Emocijų valdymas“ 

2018  
 

Psichologė  L.Šiaudvytytė 
 

7. Terapijos pagalvėlių gaminimas 
ugdytinių emocijų suvokimui ir 
valdymui. 

2017 
rugsėjis-gruodis 

Pavaduotoja ugdymui, tėvai, 
socialinė pedagogė, 
ikimokyklinio ir 



Lėlių pristatymas, vardų pagal emocijų 
išraišką suteikimas,  naudojimas esant 
emocijų sutrikimui. 

priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

 
Darbas su tėvais 

 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Grupės tėvų susirinkimai. Prievartos ir 
smurto prieš vaikus, krizinių situacijų 
valdymo prevencijos   tvarkos pateikimas, 
supažindinimas su programa. 

2017 m.  
spalio mėnuo 
 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės. 

2. Visuotinis tėvų susirinkimas. Dalyvauja 
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos 
specialistai: Tarnybos veiklos pristatymas. 
 

2017- 09- 28  
 

Šilutės m. vaiko gerovės 
tarnybos specialistai 

3. Akcija „Šypsenos“- skirta tarptautinei 
šypsenos dienai. 
Tėvai padeda gaminti plakatus 
„Šypsaisi tu-šypsosi tau“. 

2017-10-06 Socialinė pedagogė,  
grupių auklėtojos 

4. Individualūs pokalbiai su tėvais  
 

Esant poreikiui. Direktorius. Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, specialistai. 

5. Terapijos pagalvėlių gaminimas 
ugdytinių emocijų suvokimui ir 
valdymui. Tėvų pagalba gaminant, 
pristatant lėles. 

2017 
rugsėjis-gruodis 

Pavaduotoja ugdymui, tėvai, 
socialinė pedagogė, 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai. 

6. Atviros veiklos grupėse su tėvais, 
analizuojant aplinką, emocinę vaikų 
būseną, mikroklimatą. 

2018 – 
vasaris-gegužė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės 
 

 
Prevencinės veiklos su ugdytiniais 

 
 
Eil. 
Nr 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Vaikų adaptacija lopšelio (1-3m.) 
grupėse. “Šeimų mokyklėlės“ 
programos integravimas į veiklą, tėvų ir 
darbuotojų pagalba adaptacijos 
laikotarpiu. 

2017- 
rugsėjis-
spalis 

Lopšelio amžiaus grupių 
auklėtojos, socialinė pedagogė, 
administracija. 

2. Tema ,, Aš ir mano draugai‘‘- pokalbiai, 
diskusijos, valandėlės draugystės tema, 
grupės taisyklių sudarymas apie elgesį 

2017- 09 mėn 
2018-09 mėn.. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 



3. Tarptautinės programos „Zipio 
draugai“, kurios tikslas padėti 5-7 metų 
vaikams įgyti socialinių bei emocinių 
sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant 
geresnės vaikų emocinės savijautos, 
įgyvendinimas, grupės veikloje. 

2017-2018 
m.m eigoje. 

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai: Ž. Aleničevienė, 
V.Radiononvienė 

4. Alkoholio , tabako ir kt. psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos, vaikų žalingų 
įpročių prevencijos įtraukimas ir 
vykdymas priešmokyklinio amžiaus 
grupėse. 

2017-2018 
m.m eigoje. 

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai: Ž. Aleničevienė, 
V.Radiononvienė 

5.  Akcija „Šypsaisi tu-šypsosi tau“- skirta 
tarptautinei šypsenos dienai. Piešiniai su 
šeima, draugais 
 

2017-10-06 Socialinė pedagogė, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 

6. Terapijos ugdytinių emocijų valdymui: 
terapinės pasakos, vaidinimai su 
bendruomenės kurtomis terapinėmis 
pagalvėlėmis. 

2017-12 
2018-m.m. 

Pavaduotoja ugdymui, 
socialinė pedagogė, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 

7. Edukaciniai užsiėmimai Šilutės 
F.Bajoraičio bibliotekoje. 

2017-2018 
m.m. eigoje 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 

8. 
 

Ekskursija į Šilutės  policijos 
komisariatą: pokalbiai apie vaikų elgesį 
visuomenėje. 

2018 m.m. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 

9. Savaitė be patyčių.  Pokalbiai, 
diskusijos, edukacinių filmų 
demonstravimas. 
 

2018 kovas 
 

Socialinė pedagogė, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai. 

10. Linksmos dienelės: bendri grupių 
žaidimai, pasikeitimai grupėmis, 
filmukų peržiūros, pokalbiai ir kt. 
 

2017-2018 
m.m. eigoje 

Pavaduotoja ugdymui, 
socialinė pedagogė, 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, specialistai, 
socialiniai partneriai. 

11. Piešinių parodos, eksponuojant 
laiptinėse, parodų stende: 
 ,,Šypsena su manim visada‘‘ 
,, Tu mano-aš tavo draugas‘‘ 
„Dovana mano darželiui “ 
„Čia mano namai“ 
 

2017 spalis 
2017 lapkritis 
2017 gruodis 
2018 kovas 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai. 

 
                                
 
 



 
                               Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas 
 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizių 
situacijų valdymo prevencijos  programos 
įgyvendinimo stebėjimas, analizė, siūlymai, 
koregavimas. 

2017-2018 
 m.m. eigoje 

Direktorius 

2. Vaiko gerovės komisijos plano vykdymas 
aptariant, vertinant stipriąsias, silpnąsias 
puses. 

2017-2018 m.m. 
eigoje 

Administracija 

3. Vaikų adaptacijos stebėjimas ir vertinimas 
lopšelio ir jaunesniojo amžiaus vaikų 
grupėse. 

2017-2018  
m.m. eigoje 

 Audito komanda, 
direktorius, lopšelio ir 
jaunesniojo amžiaus vaikų 
grupių auklėtojos 

4. Individualūs pokalbiai su konfliktuojančiais 
tėvais, situacijų išaiškinimas 

Esant reikalui. Administracija 

 


