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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ 

VAIKŲ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANAS 2020-2021 M. 

 

Vaikų patyčių ir smurto prevencijos programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikams, lopšelio-darželio pedagogams, darbuotojams, ugdytinių tėvams. 

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų 

gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir 

skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. 

 

Programos uždaviniai:  

• užkirsti kelią smurtui ir patyčioms lopšelyje-darželyje ir jo teritorijoje, organizuoti, 

įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones; 

• kurti saugią ir draugišką aplinką; 

• taikant edukacinę veiklą, mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius klausimus, 

problemas; 

• siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje; 

• kurti lopšelyje-darželyje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie 

patiriamą skriaudą ar patyčias; 

• formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams, atsižvelgiant į 

įvairias socialines situacijas ir aplinką; 

• stiprinti vaikų savigarbą ir pasitikėjimą savimi; 

• suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius, patarimus ir paramą. 

 

Programos įgyvendinimas – programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių veiklas  pagal bendrąsias programas,  lopšelio-darželio veiklos planą, bendravimo 

valandėles, projektinę veiklą, organizuojamus renginius. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių 

pedagogai veiklos plane pažymi apie atitinkamos temos pateikimą auklėtiniams. 

  

 Tinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių mikroklimatui gerinti numatomos 

prevencijos ir intervencijos priemonės, siekiant spręsti identifikuotas problemas, mažinti su jomis 

susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių įtaką: 

Vaikų ugdymas, mokymas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“  

įgyvendinimas priešmokyklinio ugdymo grupėje 

Per mokslo metus Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 

Darbas su vaikais sensoriniame kambaryje, 

bibliotekėlėje 

Per mokslo metus, 

pagal poreikį 

Psichologas, 

socialinis pedagogas 



Prevenciniai užsiėmimai vaikams (konfliktų 

valdymas, problemų sprendimas, savęs pažinimo 

užsiėmimai)  

Pagal poreikį Psichologas 

Grupių mokytojai 

Grupiniai užsiėmimai. Socialinių įgūdžių 

gerinimas su psichogimnastikos elementais 

2020 m. 01-05 mėn. Psichologas 

Edukacinių, socialinių filmų peržiūra ir jų 

aptarimai 

Periodiškai   Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Tarptautinės AČIŪ dienos minėjimas (01.11 – 

Ačiū diena). 

2020/2021 m. 01 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, grupių 

mokytojai 

Užsiėmimai grupėse. Neskubėjimo savaitė 

(02.26 – Neskubėjimo diena) 

2020 m. 02 mėn. Psichologas 

Grupių mokytojai 

Užsiėmimai grupėse „Kas yra komplimentas?“ 

(03.01 - Komplimentų diena) 

2020 m. 03 mėn. Socialinis 

pedagogas, grupių 

mokytojai 

Užsiėmimai grupėse „Miegas reikalingas 

visiems“ (03.13 - Miego diena) 

2020 m. 03 mėn. Psichologas 

Grupių mokytojai 

Akcija „Nenurašau, o palaikau“, skirta palaikyti 

žmonėms, sergantiems Dauno sindromu 

2020/2021 m. 03 

mėn. 

Darželio 

bendruomenė 

Projektas „Sąmoningumo mėnuo be patyčių“ 2020/2021 m. 03-04 

mėn. 

Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

grupių mokytojai 

Piešinių knygos, plakatai ,,Renkuosi 

Nesityčioti“, „Nesityčioti – madinga“ 

(priešmokyklinio ugdymo grupės) 

2020/2021 m. 03 

mėn. 

VGK nariai, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Užsiėmimai grupėse „Knyga – mūsų draugas“ 

(04.02 - Tarptautinė knygos diena) 

2020/2021 m. 04 

mėn. 

Logopedas, 

socialinis pedagogas 

Užsiėmimai grupėse. Pasakų terapija. 2020/2021 m. 05 

mėn. 

Psichologas 

Užsiėmimai lauke, smagūs pasivaikščiojimai. 

06.09 – Draugų diena, 06.19 – Pasivaikščiojimų 

diena. „Draugystės dėlionė“ – vaikai, pedagogai, 

tėvai darželio kieme dėlioja įvairių gamtinių 

medžiagų dėlionę 

2020/2021 m. 06 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, socialinis 

pedagogas, grupių 

mokytojai 



Grupiniai užsiėmimai „Mano širdis“ (09.29 – 

Širdies diena) 

2020/2021 m. 09 

mėn. 

Psichologas, grupių 

mokytojai 

Akcija ,,Savaitė su šypsena“ 2020/2021 m. 10 

mėn. 

Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

grupių mokytojai 

Gerumo ir mandagumo mėnuo: 

11.13 – Tarptautinė gerumo diena 

11.16 – Tolerancijos diena 

11.21 – Tarptautinė pasisveikinimo diena 

2020/2021 m. 11 

mėn. 

Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

grupių mokytojai 

Mokytojų ir lopšelio-darželio darbuotojų švietimas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

Informacijos bendruomenei pateikimas: lopšelio-

darželio „Smurto ir patyčių prevencijos 

programos“ Priemonių plano pristatymas 

2020 m. 02 mėn.  VGK pirmininkas  

Stendas su informacija apie smurtą ir patyčias Periodiškai Psichologas, 

socialinis pedagogas. 

logopedas 

Informaciniai lankstinukai Periodiškai VGK nariai  

Psichologinis konsultavimas Esant poreikiui  Psichologas 

Vaikų adaptacijos stebėjimas, konsultacinė 

pagalba 

Kasmet rudenį Psichologas, 

socialinis pedagogas 

Individualūs pokalbiai, grupės valandėlės smurto 

ir patyčių temomis 

Periodiškai Psichologas, grupių 

mokytojai 

Teoriniai - praktiniai užsiėmimai metodinio 

būrelio, miesto mastu 

Siekiant pasidalinti 

patirtimi 

Specialistai 

Pozityvaus lopšelio-darželio mikroklimato 

kūrimas 

Nuolat  Lopšelio-darželio 

direktorius 

Tėvų švietimas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

Vaiko gerovės komisijos veikla 

(metinis planas, ataskaita, tyrimai, apklausos) 

2020/2021 m. VGK pirmininkas 

Informacijos tėvams pateikimas: internetiniame 

puslapyje, socialiniuose tinkluose, individualiai 

Pagal poreikį Specialistai 



Psichologo, socialinio pedagogo, logopedo 

individualios konsultacijos 

Pagal poreikį Psichologas, 

socialinis pedagogas, 

logopedas 

Tėvų konsultavimas, informavimas, patyčių ir 

smurto prevencijos: 

 „Vaiko teisė į pagarbą“, 

„Mano saugaus elgesio taisyklės“, 

„Auk sveikas, mažyli“, 

„Bendravimo ir bendradarbiavimo svarba ugdant 

vaiką“, 

„Kuo užimti vaiką namuose“, 

„Kas yra patyčios?“, 

„Konfliktai ir jų sprendimo būdai“, 

„Bausmė ir paskatinimas“ 

Kasmet Grupių mokytojai, 

psichologas, VGK 

Grupių  tėvų susirinkimai. Pranešimų skaitymas Kasmet rudenį, esant 

poreikiui – pavasarį 

Administracija, 

psichologas, 

socialinis pedagogas, 

logopedas, grupių 

mokytojai 

Tėvystės įgūdžių grupė. Pozityvioji tėvystė 2020/2021 m. 10-12 

mėn. 

Psichologas 

Tėvų aktyvumo skatinimas: skatinamas tėvų 

dalyvavimas kuriant saugią mokymo(-si) aplinką 

lopšelyje-darželyje, bendravimo kultūrą 

Nuolat Lopšelio-darželio 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 


