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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PELĖDŽIUKAS“ 

 SMURTO  IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA  

 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos  programa (toliau - Programa) skirta 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams darbuotojams, ugdytinių tėvams. 

                  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų 

gebėjimus, užkirsti kelią smurtui 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 ,,Pelėdžiukas“ ir įstaigos 

teritorijoje; 

 organizuoti, įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos priemones; 

 kurti saugią ir draugišką aplinką; 

 taikant kūrybinę-improvizacinę veiklą mokyti vaikus, kaip galima spręsti įvairius 

nesutarimus, problemas; 

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

patiriamą skriaudą ar patyčias; 

 formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams priimti, 

atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas; 

 stiprinti vaikų savigarbą ir pasitikėjimą savimi; 

 suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą. 

Pagrindiniai smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos strategijos 

principai: 

 Visiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams turi būti žinoma, koks elgesys 

laikomas smurtu, patyčiomis.  

 Lopšelis-darželis rimtai reaguoja į vykstantį smurtą, patyčias. Tai reiškia, kad 

reaguojama į kiekvieną kitą žmogų žeminančio elgesio apraišką – žodinę, fizinę, netiesioginę ar 

kt.   

 Vykstantis smurtas, patyčios yra sustabdomi – tai yra visos lopšelio-darželio 

bendruomenės pareiga: tėvų, pedagogų, darbuotojų, administracijos.  

 Svarbu, kad kiekvienas lopšelio-darželio bendruomenės narys laiku pastebėtų 

vykstantį smurtą, patyčias ir stengtųsi sustabdyti: pedagogai ar kiti suaugusieji tiesiogiai įsikištų 

į vykstantį smurtą, patyčias ir jas sustabdytų, o vaikai pakviestų suaugusįjį, kuris galėtų smurtą, 

patyčias sustabdyti.  
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 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos  programa vykdoma visose grupėse. 

Kiekvienas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas planuoja renginį ar veiklą, 

susijusią su smurto ir patyčių prevencija. 

 

III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

Situacijos įvertinimas, analizė. Prieš pradedant organizuoti smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos veiklas, svarbu įvertinti esamą padėtį  - atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, 

kaip dažnai vyksta patyčios, kokios jų formos, kur jos vyksta, kaip vaikai ir suaugusieji 

reaguoja į patyčias? Vertinimą atlikti reguliariai, tuo pačiu metu pavasarį, nes  tada vaikų 

santykiai yra susiklostę ir galima pamatyti visą jų spektrą. 

Vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi įstaigos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti 

skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais būdais (apklausa, stebėjimu, pokalbiais ar kt.), 

reguliariai renka informaciją apie ugdymo(si) aplinkos saugumą, įstaigos bendruomenės narių 

tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas.  

                    Programos įgyvendinimas - Programa integruojama į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, įstaigos veiklos planą, projektinę veiklą. 

Nuosekliai ir reguliariai ugdomos socialinių ir emocinės kompetencijos -  vaikų 

savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, 

bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai įgūdžiai. Ugdytinių socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas gali būti vykdomas integruojant į ugdymo turinį, įgyvendinant 

prevencines programas, kitu  pasirinktu būdu. 

Lopšelyje-darželyje susitariama dėl elgesio taisyklių, kuriose aiškiai 

reglamentuojamas tiek pozityvus/laukiamas, tiek negatyvus/nepageidaujamas ugdytinių 

elgesys, numatomi vaikų skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemonės ir būdai, jie yra 

žinomi ir suprantami visiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams, jais vadovaujasi 

kiekvienas įstaigos darbuotojas, siekdamas atpažinti ir pastiprinti pozityvų vaikų ir suaugusiųjų 

elgesį.  

Lopšelis-darželis puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, 

paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurį 

atitinka visų lopšelio-darželio darbuotojų elgesys ir veikla.  

Priežiūrą atlieka lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija. 

Kiekvienais metais sausio  mėnesį Vaiko gerovės komisija  aptaria ir pateikia 

bendruomenės susirinkime informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimo rezultatus 

(ataskaita). 

 

IV. PRIEMONĖS 

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonės, skirtos mikroklimato 

gerinimo planavimui, problemų identifikavimui bei su jomis susijusius rizikos veiksnių 

mažinimui: 

Vaikų ugdymas/sis 
 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“  

įgyvendinimas priešmokyklinio ugdymo grupėje 

Per mokslo 

metus 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas 

Grupių taisyklių, susitarimų kūrimas Rugsėjis-spalis, 

 pagal poreikį 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

Prevenciniai užsiėmimai vaikams 

(konfliktų valdymas, problemų sprendimas, 

savęs pažinimo) 

Pagal poreikį Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 
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Šiaurės šalių literatūros savaitė,  

literatūros kūrinių apie pasiaukojimą, gėrį 

analizė 

Lapkritis Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

Grupių  ,,Ryto rato“ pokalbiai“  pozityvaus 

elgesio formavimo temomis 

Kartą per 

savaitę, pagal 

poreikį 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

Plakatų, skrajučių piešimas, kūrimas apie draugą, 

nuotaiką ir pan. temomis 

Vasaris-kovas 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

VŠĮ  ,,Vaiko labu“ inicijuojamos ,,Savaitė be 

patyčių“ renginiai 

Kovas  VGK 

Individualūs pokalbiai Pagal poreikį Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

Dalyvavimas  renginiuose (konkursai, viktorinos, 

popietės, viktorinos ir kt.). 

Pagal veiklos 

programą 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

Edukacinių  spektaklių stebėjimas, aptarimas. Pagal veiklos 

programą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių  mokytojų, įstaigos darbuotojų švietimas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Smurto  ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

programos pristatymas bendruomenei 

 

Sausis VGK 

Informacinio stendo rengimas Visus metus VGK                

 

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Visus metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Psichologinis konsultavimas Pagal poreikį VGK 

Paskaita-pokalbis   Balandis VGK 

Ugdytinių tėvų/globėjų švietimas 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

Informacinio stendo rengimas Visus metus VGK                

 

Psichologinis konsultavimas Pagal poreikį VGK 

Ugdytinių tėvų/globėjų  dalyvavimas Tėvų 

dienose,  grupių susirinkimuose 

2 kartus per 

metus 

Lopšelio-darželio 

direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Akcijų, projektų, bendrų renginių su 

tėvais/globėjais organizavimas 

Pagal veiklos 

programą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
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V. PROGRAMOS VEIKSMINGUMAS 

Priemonių įgyvendinimas: lopšelio-darželio darbuotojai pagal pasiskirstytas 

atsakomybes įgyvendina numatytas Priemones. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja  vadovo 

paskirtas asmuo. 

Priemonių veiksmingumo vertinimas: analizuojami pasiekti rezultatai, sėkmės 

veiksniai ir trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti Priemones.  
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