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MARIJAMPOLES VArKV LOPSELTO-DARZELIO,,SALTINELIS"
PATYdIU PREVENCIJOS IR INTERvENCIJoS VYKDYMo PRoGRAMA

2017 -2018 M.M.

Tikslas - lop5elyje-darZelyje sukurti saugiq, vaiko asmenybes augimui, ugdymuisi palanki4
aplink4, kurioje vaikas jaustqsi gerbiamas, saugus, jo nuomone bltq i5klausoma ir vertinama.

Uidaviniai:
1. Nuolat stebeti vaiko frzinE sveikat4, socialini, emocini bei intelekto vystym4si.
2. Sistemingai skatinti tinkamq elgesi, orientuot4 i vaikq emocines ir socialines

kompetencij os ugdym4 ir puoselejim4.
3. Padeti vaikams iSsiugdyti nuostatq, kad smurtas ir patydios n0ra normalus rei5kinys.
4. Koordinuoti visq bendruomends nariq veiksmus, nukreiptus i smurto ir patydiq

stabdym4.

Numatomas rezultatas:
1. Vaikai ir suaugusieji iSmoks atpalinti patydias ir tinkamai reauguoti.
2. Geres tarpusavio santykiai, lop5elio-darZelio mikroklimatas.
3. LopSelyje-darZelyje bus sukurta saugi ugdymosi aplinka.

SMURTO IR PATYEIU PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakineas
1. Darbas su pedogogais ir kitais bendruomenis nariais

Patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo
tvarkos ir programos pristatymas.

2017m. rugsejis Vaiko geroves
komisija

2. Apskrito stalo diskusija ,,Vaikq adaptacija
darLelyje. Kaip iveikti baimE?"

2017m. rugsejis Grupiq aukletojos

-). Stendiniai- informaciniai prane5imai Metq eigoje Pedagogai, kiti
specialistai,

administraciia
4. Metodines literattros, periodikos, internetiniq

straipsniq skaitymas. Refleksija.
2 kartus per

metus
Pedagogai, kiti

specialistai,
administraciia

5. Pedagogq kvalifikacijos kelimas
mikroklimato gerinimo, elgesio korekcijos,
gyvenimo igUdZiq klausimais (paskaitos,
seminarai, kursai).

Metq eigoje Pedagogai, kiti
specialistai

2. Darbas su t|vais
1 Prievartos ir smurto prie5 vaikus, kriziniq

situacijq valdymo prevencijos tvarkos
pateikimas, supaZindinimas su programa.

2017m. spalis Direktore

2. Stendiniai prane5imai, skrajutes: ,,Vaiko
adaptacija darLelyje",,,AS saugus, nes esu
mylimaso'.

Metq eigoje Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo pedasosds

3. Tevq susirinkimai grupese. 2 kartus per
metus

Pedagogai, kiti
specialistai,

administraciia
4, Individual[s pokalbiai su tevais apie vaikq

elgesi, savijaut4.
Metq eigoje Pedagogai, kiti

specialistai,
administraciia



5. Susitikimo su psichologu organizavimas
(tevams pageidauiant)

Pagal poreiki Direktore

6. Tevq motyvavias dalyvauti Svietimo centre
organizuojamose paskaitose tema,,Pozityvi
tdvystd".

Metq eigoje Pedagoges

t. Atviros veiklos ugdytiniq tdvams tema,,PaZink
savo vaika".

2 kartus per
metus

Pedagoges

3, Darbas su ugdvtiniuis
I Trumpalaikis projektas ,,Smagu sugriZti i

darZely" $okalbiai, diskusij os draugystes tema,
grupes taisykliq sudarymas)

2017m. rugsejis Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo pedagogai

2. Projektas ,,Kar paLinsi baimg - jE nugalesi' 2017 m. spalis PrieSmokyklinio
usdvmo oedasosai

a PieSiniq parodeles temomis :

,,Mano ieima"
,,Meno draugas"
,,Ai podedu - man Dededa"

2017m. spalis
2018m. kovas

2018m. balandis

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo pedagogai

4. Tarptautines tolerancij os dienos minej imas. 20t7-tt-16 Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

usdvmo pedasosai

5. Pokalbiai su Marijampoles policijos
komisariato darbuotojais apie vaikq elgesi,

iuos tykandius pavoius, kaip iu i5veneti.

2017m. gruodis PrieSmokyklinio
ugdymo pedagogai

6. Meno terapijq (smelio, mandalq klrimo,
muzikos ir spalvq) taikymas ugdytiniq emocijq
valdymui.

Metq eigoje Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo pedagogai,
kiti specialistai

7. Savaite be patydiq (pokalbiai, diskusijos,
edukaciniq filmq demonstravimas).

2018m. kovas Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo pedaeoeai

4, Prevenciniry programq igyvendinimas
Socialiniq ir emociniq igfldZiq ugdymo
programos,,Zipio draugai" igyvendinimas.

Metq eigoje PrieSmokyklinio
ugdymo pedagogai

) Socialiniq ir emociniq igUdZiq ugdymo
programos,,Kimochis" igyvendinimas.

Metq eigoje Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

3. Alkoholio, tabako ir kt. psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimo prevencijos programos
isvvendinimas.

metq eigoje PrieSmokyklinio
ugdymo pedagogai,

vaiku slausvtoia

SUDERINTA
Marij ampoles savivaldybes administracij os
Svietimo, kult[ros ir sporto departamento

ilffi'^svedeja
Ista Vazniene


