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Tikslas – kurti ir palaikyti saugią, ugdytinio asmenybės augimui ir ugdymuisi palankią aplinką lopšelyjedarželyje.
Uždaviniai:
1. Mažinti galimybę atsirasti patyčių atvejams lopšelyje-darželyje, puoselėti bendruomenės narių pozityvias
vertybes ir bendruomeniškumą.
2. Ugdyti ugdytinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio įveikimo,
bendravimo ir bendradarbiavimo ir kitus socialinius įgūdžius.
Pagrindiniai patyčių atsiradimo atvejų mažinimo principai:
• Visi lopšelio-darželio bendruomenės nariai žino, koks elgesys laikomas patyčiomis, yra supažindinti su
lopšelio-darželio nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka.
• Visais įtariamų ir realių patyčių ar smurto atvejais kiekvienas lopšelio-darželio administracijos atstovas,
mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, mokyklos vaiko gerovės komisijos narys, kitas darbuotojas į tai
reaguoja lopšelio-darželio nustatyta tvarka.
• Lopšelis-darželis, vykdydamas veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją, bendradarbiauja su
ugdytinių tėvais, vietos bendruomene, savivaldybėje esančiomis įstaigomis ar organizacijomis, kitais
suinteresuotais asmenimis.

Data
Atsakingas
Laukiamas rezultatas
Veiklos turinys
Smurto ir patyčių prevencijos veiklų integravimas į ugdymosi turinį:
Socialinio-emocinio ugdymo
Lavės vaikų socialiniai
Inga Motulienė,
programos „Kimochi“
Sistemingai
įgūdžiai, gebės juos taikyti.
grupių
integravimas į bendrąją
pedagogai
ugdymo programą keturiose
darželio grupėse.
Prevencinės programos
,,Zipio draugai“ vykdymas ir

taikymas.
Tarptautinės programos
„Zipio draugai“
įgyvendinimas
priešmokyklinėje ir 1
ikimokyklinėje grupėje
Ugdymo programos „Kaip
pagerinti vaikų socialinį
elgesį“ įgyvendinimas

Grupių pedagogai

Poreikiui
esant

Vaiko gerovės
komisija, grupių
pedagogai

Vaikų bendruomeniškumo (bendravimo ir bendradarbiavimo) galių plėtojimas:
Įvardins savo bei kito
Socialinių įgūdžių lavinimo
jausmus.
užsiėmimai vaikams (jausmų
Gebės tinkamai išreikšti
pažinimo, konfliktų valdymo,
savo norus.
problemų sprendimo, savęs
Vaiko
gerovės
Dažniau padės, kokybiškiau
pažinimo)
Pagal
komisija, grupių
bendraus ir bendradarbiaus
Situacijų
modeliavimas susitarimą
pedagogai
tiek su suaugusiais, tiek su
paveikslėlių ir/ ar vaidmeninių
bendraamžiais.
žaidimų pagalba
Įvardins tinkamą bei
Animacinių filmų peržiūra,
netinkamą elgesį.
pasakų skaitymas, istorijų
Žinos bent vieną tam tikros
kūrimas
problemos sprendimo būdą.
Dalyvavimas respublikiniuose Smurto ir patyčių prevencijos renginiuose:
Kovas
Vaiko gerovės
Vaikai įgis žinių apie draugystę,
Sąmoningumo mėnuo „Be
komisija, grupių
pasitikėjimą, tarpusavio
patyčių. 2022“
pedagogai
supratimo svarbą.
Lapkritis
Vaikai įgis žinių apie
Tolerancijos dienos
toleranciją, sužinos, kaip yra
paminėjimas
svarbu vertinti draugystę.
Komandinis darbas ir pagalba pedagogams bei kitiems bendruomenės nariams:
Informacijos pateikimas apie Rugsėjis
tinkamą reagavimą į patyčias,
prievartą ir smurtą prieš
vaikus.
Poreikiui esant
Pagalba sudarant grupių
taisykles.
Vaiko gerovės
Poreikiui esant komisija,
Konsultavimas dėl vaiko
direktorė
netinkamo elgesio įvertinimo
ir įveikimo pagal tvarkos
aprašą.
Sistemingai
Organizuojami tęstiniai
mokymai pedagogams bei
švietimo pagalbos
specialistams apie vaikų

Bendruomenės nariai įgis žinių
apie konstruktyvų elgesį su
(galimai) smurtą patyrusiu
ugdytiniu.
Bus pastebėtas ir pastiprintas
teigiamas vaikų elgesys.
Žinos reagavimo į netinkamą
elgesį žingsnius, gebės juos
taikyti.
Įstaigoje plečiamos pedagogų
žinios bei kompetencijos
įvairiomis temomis.

elgesio, socialines problemas
ir kt.
Sveikatos stiprinimo grupės ir Reguliariai
Vaiko gerovės komisijos
veiklos planų laikymasis.

Vaiko gerovės
komisija,
grupių pedagogai

Stiprės bendradarbiavimas tarp
įstaigos bendruomenės narių.

