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VILNIAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRAITĖ‘‘ 
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VALDYMO  PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

TIKSLAS:  Pedagogų , ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimas sukuriant saugią ugdymo(si ) aplinką 

                   darželyje, kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys. 

 

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 normalus reiškinys. 

3.  Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir  

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 

klausimais.(kursai, seminarai, 

paskaitos) 

 

2017-2019 

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. 

Tvarkos taisyklių, programos peržiūra, 

tobulinimas, koregavimas 

2017-09 mėn. 

 

 

 

2018-2019m.m. 

Lopšelio- darželio taryba. 

Vaiko gerovės komisija. 

Prievartos ir smurto 

valdymo prevencijos 

darbo grupė. 

 

3. 

Literatūra pedagogams : Knyga - ,, 19 

minučių‘‘, straipsniai- Patyčios vaikų 

darželyje : ką turime žinoti ?, Patyčios 

tarp vaikų – kokių priemonių imtis?, 

Patyčios-  problema, egzistuojanti net ir  

darželiuose. 

 

2017 – 2019m.m. 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės, specialistai. 

 

4. 
 

Stendiniai informaciniai leidiniai. 
Nuolat ir pagal 

esamas situacijas 

Pedagogai, specialistai, 

administracija. 

 

5. 

Paskaita pedagogams: „Kaip įveikti 

vaikų baimę darželyje“.(naujai 

atvykusiems vaikams) 

2017-09 

2018-09 

  

Kviečiama psichologė   

6. 
 

Darželio bendruomenės susirinkimas 
Du kartus per 

metus. 

 

Administracija 

7. Akcija „Tariu NE stresui “  

Savikontrolinis testas patiriamo streso 

lygiui  nustatyti  

2017-10 Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 



 

Darbas su tėvais: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 
 

Data 
 

Atsakingas 

 

1. 

 

Prievartos ir smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo prevencijos   

tvarkos pateikimas, supažindinimas su 

programa. 

 

2017-10 mėn. 

2018-09 mėn. 

 

 

Direktorius 

 

 

 

2. 

Stendinių  pranešimų, skrajučių  tėvams 

pateikimas: 

„ Vaiko adaptacija darželyje‘‘ 

„Aš saugus kai žinau“ 

„Aš mylimas“. 

 

2017-2018 m. m. 

eigoje. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės, specialistai. 

 

3. 

Paskaita tėvams: „Vaikų emocijos 

augant: kaip jas  suprasti ir padėti 

vaikui“ 

 

2018 – 09 mėn. 

Kviestinė psichologė  

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

4. 

 

Grupės tėvų susirinkimai 

2017-2019 m.m.  

Du kartus per 

metus. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, administracija, 

specialistai. 

 

5. 

 

Individualūs pokalbiai su tėvais apie 

vaikų elgesį. 

 

2017-2019 m. m. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai. 

6. Tėvams pageidaujant  organizuoti 

susitikimus su psichologu. 

 

Esant poreikiui. 
 

Direktorius. 

7. Vaiko gerovės komisijos veikla 2017-2019 m. m. Vaiko gerovės komisija 

8. Individualus darbas su tėvais, turinčiais 

rizikos grupės vaiką. 

 

2017-2019 m. m. 
 

Vaiko gerovės komisija 

 

9. 

 

Atviros veiklos ugdytinių tėvams: 

„Pažink savo vaiką“ 

 

Du kartus 

metuose. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai. 
 

10. 
 

Akcija: „Tariu „NE“ stresui“ 
 

2018-10 mėn. 
Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 
 

11. 
Stendinis pranešimas: „Patiriamo streso 

lygio įvertinimo testas“ 

2018m. 01-03 

mėn. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  
 

12. 
Vakaronė su ugdytiniais ir jų tėvais: 

„Išspręsk situaciją“ 

 

2018-02 mėn. 
Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogės  

 

13. 

Lankstinukai: „Patyčios ir jų 

prevencija“, „Patyčios gali ir turi 

liautis“ 

 

2019-10 mėn. 

2020-03 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 

 

2017- 09 mėn. 

2018-09 mėn. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 



Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 
 

Data 
 

Atsakingas 

 

2. 

Projekto „Keliaukim į saugią šalį“ 

Įgyvendinimas. Turinio sritis:      

 „Padėkime vieni kitiems nugalėti 

baimę“ 

 

2018- 10 mėn. 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

 

3. 

 Terapijos ugdytinių emocijų valdymui: 

„Mėnulio (kinetinio) smėlio terapija“ 

 Mandalų kūrimas. 

Muzikos ir spalvų terapija. 

 

2017- 2019m.m. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai 

 

4. 

Tarptautinės  tolerancijos dienos 

minėjimas – pilietinė iniciatyva 

„Tolerancijos paukštis“.  

Spektaklis ugdytiniams „Duok draugui 

ranką“ 

 

2018- 11- 16 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

5. 

Tarptautinei draugo dienai paminėti : 

Draugystės rytmetis „Gyvenkime 

draugiškai“ 

2017-11-29 

2018- 11- 29 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogės 

 

6. 

 

 

Tarptautinės programos „Zipio  

draugai“ įgyvendinimas, kuri moko 

vaikus , kaip įveikti kasdieninius 

emocinius sunkumus: atstūmimą, 

vienatvę, patyčias, priekabiavimą, , 

sunkius pokyčius. 

 

2018-2019m.m. 

eigoje. 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

 

7. 

Ekskursija į Vilniaus 7-ąjį policijos 

komisariatą: pokalbiai apie vaikų elgesį 

visuomenėje. 

 

2019- 09 mėn. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės:  

 

 

8. 

Sveikatingumo ugdymo projektas  

„Keliaukime į sveikatos šalį“. Turinio 

sritis – „Saugus elgesys“ 

 

2018-10 mėn. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės:  

 

 

9. 

Projektas „Darželis – draugystės  

miestelis“- draugystės knygos 

sudarymas. 

 

2019 m. rugsėjis-

lapkritis 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 

 

10. 

Alkoholio, tabako ir kt. psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa. Vaikų žalingų 

įpročių prevencija. 

 

2017-2019m.m. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, Visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistai. 

 

11. 

Savaitė be patyčių.  Pokalbiai, 

diskusijos, edukacinių filmų 

demonstravimas. 

 

2017-2019m.m. 

kovo mėn. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

12. 

 

Projektas ,, Aš  saugus  ir mylimas‘‘ 

 

 

2018-2019m.m. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

13. 
Piešinių parodos : 

 ,„Mano šeima“ 

 „Mano draugas“ 

 „Aš paslaugus“ 

 

2017- 12mėn 

2018- 05 mėn. 

2019- 06 mėn. 

  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

                            

 

 



Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 
 

Data 
 

Atsakingas 

 

1. 

Anketa : Patyčių įvertinimas ugdymo 

grupėse‘‘ 

2019 – 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. 

Lopšelio darželio taryba 

3. Prevencinės programos stebėsena Metų eigoje Administracija 

4. Vaiko gerovės komisijos plano 

vykdymas 

2017- 2019 m. m. Administracija. 

 

5. 

 

Vaikų adaptacija 

 

2017-2019m.m. 

09-10 mėn. 

Administracija, 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 logopedė. 

6. Grupės darbuotojų ir vaikų tarpusavio 

santykiai 

Nuolat Administracija, lopšelio-

darželio taryba,  

7. Darbuotojų su vaikais emocijų 

valdymas įvairiose situacijose. 

Nuolat Administracija, lopšelio-

darželio taryba. 

8. Tėvų elgesys su vaikais, darželio 

darbuotojais. 

Nuolat Administracija, lopšelio-

darželio taryba. 

9. Individualūs pokalbiai su 

konfliktuojančiais tėvais, situacijų 

išaiškinimas. 

 

Esant reikalui. 

Administracija 

 

 


