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Susitikimo tikslas

Mokinių gerovės mokykloje užtikrinimas



Susitikimo uždaviniai

• Stiprinti Tarnybos ir mokyklų bendradarbiavimą

• Gerinti švietimo pagalbos teikimą ugdymosi sunkumų ir 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

• Kurti saugią mokyklos aplinką ir užtikrinti mokinių saugumą



Aptariami klausimai

• Apklausos rezultatų aptarimas

• Švietimo pagalbos modelis

• Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

• Egzaminų pritaikymo tvarka

• Krizių prevencija ir intervencija

• Smurto prevencija ir intervencija

• ,,S.M.A.R.T“ tėvystė

• Pedagoginės psichologinės tarnybos kompetencijos

• Klausimai - atsakymai



1. ŠVIETIMO PAGALBOS MODELIS



Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelis (2003 m.)

• Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras 3 lygmuo

• Pedagoginės psichologinės 
tarnybos2 lygmuo

• Įstaigų švietimo pagalbos 
specialistai1 lygmuo



Švietimo pagalbos teikimo mokykloje 
modelis

Mokyklos specialistai  įvertina mokinių pagalbos poreikį

 Mokyklos specialistai teikia pagalbą ir grįžtąmąjį ryšį mokytojams ir tėvams

Priimamas sprendimas kreiptis į VGK

VGK vykdo smurto ir patyčių prevencijos priemones

VGK vykdo krizių prevencijos priemones



Švietimo pagalbos organizavimo mokykloje etapai   

I etapas

Mokyklos švietimo pagalbos  specialistai (logopedas, 
psichologas, socialinis pedagogas):

• įvertina pagalbos poreikį ir atrenka mokinius, kuriems, 
suderinę su tėvais, teikia pagalbą ir grįžtamąją informaciją

• logopedinės pagalbos skyrimui pildoma 8 forma, pildomas 
pagalbos skyrimo formų (8 F) registras

• Kartu su mokytojais ir tėvais priima sprendimą kreiptis į 
VGK

VGK vykdo smurto ir patyčių bei krizių prevencijos programas



Švietimo pagalbos organizavimo mokykloje etapai
II etapas

Kreipimasis į VGK dėl mokinio SUP ir papildomos pagalbos
(specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, programų pritaikymo, SUP
įvertinimo):

• mokytojas pildo 2 formą

• komisija, gavus tėvų sutikimą, atlieka įvertinimą (pildo 5 formą) 

• tėvai supažindinami su išvadomis

• tėvai pildo sutikimą (6 forma) ir registruojasi įvertinimui PPT

• tėvai pateikia mokyklai PPT įvertinimo išvadas (7,8 formos)

• VGK vykdo intervenciją dėl krizių ar smurto ir patyčių 

• VGK kreipiasi į PPT dėl pagalbos krizės atveju

• VGK kreipiasi į PPT dėl pagalbos smurto ar patyčių atveju



Švietimo pagalbos organizavimo mokykloje etapai
III etapas

• VGK, vadovaudamasi PPT rekomendacijomis, organizuoja
švietimo pagalbą mokiniui, pritaiko programas

• VGK kreipiasi į PPT dėl pasikeitusių mokinio specialiųjų
ugdymosi poreikių pakartotinio įvertinimo

• VGK seka pakartotinio įvertinimo poreikio datas, paruošia
dokumentus pakartotiniam vertinimui (2 forma, 3 forma arba 5
forma) ir perduoda juos tėvams

• Tėvai registruojasi PPT

• Reikalui esant mokytojai ir specialistai kreipiasi į PPT dėl
papildomų konsultacijų, paskaitų, mokymų

• PPT teikia pagalbą dėl krizių valdymo

• PPT teikia pagalbą smurto ir patyčių aukoms



Švietimo pagalbos teikimo 

grynojoje gimnazijoje etapai



Švietimo pagalbos mokykloje modelis

I etapas

• Mokyklos švietimo pagalbos specialistai teikia pagalbą mokiniams

• VGK teikia pagalbą SUP mokiniams ir mokytojams  

• VGK vykdo smurto,patyčių ir krizių prevenciją

II etapas

• VGK kreipiasi į VPPT dėl pakartotinio mokinių turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių įvertinimo 

• VGK vykdo smurto,patyčių ir krizių intervenciją

IIIetapas

• VGK kreipiasi pagalbos į VPPT dėl ugdymo pritaikymo mokiniams

• VGK kreipiasi pagalbos į VPPT dėl smurto,patyčių ir krizių 
valdymo

• VPPT teikia pagalbą krizių valdymo, smurto ir patyčių atveju



Švietimo pagalbos organizavimo mokykloje etapai   

I etapas

Mokyklos švietimo pagalbos  specialistai ( psichologas, socialinis pedagogas):

• įvertina pagalbos poreikį ir atrenka mokinius, kuriems, suderinę su tėvais, 
teikia pagalbą ir grįžtamąją informaciją

• kartu su mokytojais ir tėvais priima sprendimą kreiptis į VGK dėl mokinio 
sunkumų pakartotinio vertinimo

Vaiko gerovės komisija:
• vadovaudamasi PPT rekomendacijomis, organizuoja švietimo pagalbą 

mokiniui, pritaiko programas

• renka informaciją dėl egzaminų pritaikymo ir pristato duomenis VPPT

• vykdo smurto ir patyčių bei krizių prevencijos programas



Švietimo pagalbos organizavimo mokykloje etapai
II etapas

Kreipimasis į VGK dėl mokinio SUP pirminio/pakartotinio įvertinimo:

• mokytojas pildo 2 formą

• komisija, gavus tėvų sutikimą, atlieka įvertinimą (pildo 5 formą arba 3 
formą) 

• tėvai supažindinami su išvadomis

• tėvai pildo sutikimą (6 forma) ir registruojasi įvertinimui PPT

• tėvai pateikia mokyklai PPT įvertinimo išvadas (7,8 formos)

Tarnyba išduoda Egzaminų pritaikymo pažymas

VGK vykdo intervenciją dėl krizių ar smurto ir patyčių 

VGK kreipiasi į PPT dėl pagalbos krizės atveju ar dėl pagalbos smurto ar 
patyčių atveju



Švietimo pagalbos organizavimo mokykloje etapai
III etapas

• Reikalui esant, VGK kreipiasi į PPT dėl papildomų konsultacijų, paskaitų,
mokymų darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais

• PPT teikia pagalbą dėl krizių valdymo

• PPT teikia pagalbą smurto ir patyčių aukoms



2. Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo 
procedūra



Pirminio SUP įvertinimo procedūra

• Mokytoja, pastebėjusi ugdymosi ar elgesio sunkumų turintį
vaiką, kreipiasi į mokyklos VGK. Mokytoja pildo 2 priedą.

• VGK specialistai susitinka su tėvais, aptaria problemą. Tėvai
pasirašo sutikimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio
vertinimo (4 priedas).

• Specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas,
socialinis pedagogas) atlieka pirminį vertinimą ir pildo 5 priedą.

• VGK nariai gali prašyti tėvų (globėjų/rūpintojų) pateikti
papildomus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.



MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 
POREIKIŲ ĮVERTINIMAS

PPT ir VGK šioje veikloje vadovaujasi tais pačiais Švietimo ir 
mokslo ministro patvirtintais teisės aktais: 

1. MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL 

IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU 

PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS 

APRAŠU 

2. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠU 

PPT vadovaujasi: 
• PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠU 

Ugdymo įstaigų VGK vadovaujasi 
• MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠU 





Mokytojo anketa 2 forma

Gali pildyti keletas mokytojų (pagal ugdymo sritis), kai 

vaikas vertinamas progimnazijos klasėse







Kaip pildyti 5 priedą?

• Dokumento data ir registracijos
numeris.

• Užpildyti visi demografiniai
duomenys.

• Mokytojų informacija apie mokinį
gali būti aprašyta prie galių ir
sunkumų.

• Visi įstaigose esantys specialistai
atlieka pirminius vertinimus ir
aprašo 5 priede.



Psichologinis vertinimas

Psichologas įvertina ir aprašo
mokinio pažintinius, emocinius,
elgesio ypatumus, kurie pasireiškia
mokykloje.

Rekomenduojami instrumentai:

Visi instrumentai tinkantys vaiko 
amžiaus tarpsniui, kuriuos yra įvaldęs 
specialistas:

• Stebėjimas 

• Interviu (laisvas ar struktūruotas)

• Testai:
• standartizuoti

• nestandartizuoti



Psichologo vertinimo išvada

Išvada atitinka psichologinio vaiko įvertinimo 
santrumpą:   

• aprašomi bendravimo, elgesio, mokymosi 
veiklos ypatumai

• nurodomos mokymosi sunkumų priežastys



Logopedinis vertinimas

• Logopedas, atlikęs pilną kalbos
įvertinimą, aprašo visas vertintas
sritis: tartį, foneminę klausą,
garsinės analizės įgūdžius,
žodyną, gramatinę kalbos
sandarą, rišliąją kalbą, skaitymo ir
rašymo ypatumus.

• Logopedas turi įvardinti esantį
kalbos sutrikimą. Įstaigos
logopedas turi teisę rašyti visas
išvadas, išskyrus antrinio
pobūdžio kalbos raidą, be kitų
specialistų įvertinimo.

• Jeigu kalbos ir kalbėjimo
sutrikimo nėra logopedo
vertinimas neatliekamas, rašoma
„kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
nėra“.



Specialiojo pedagogo vertinimas

• Specialusis pedagogas vertina
vaiko pasiekimus, analizuoja
mokymosi sunkumus, nustato jo
žinių, mokėjimų, įgūdžių lygį.

• Pedagoginio vertinimo išvadoje
nurodoma ar mokinys pajėgus
įsisavinti Bendrąsias programas,
ar pasiekimai atitinka programos
minimumą.



Socialinė pedagoginė pagalba

Socialinis pedagogas 5 formoje pateikia informaciją apie vaiką ir jį 
supančią aplinką:

• Duomenys apie vaiko šeimą (šeimos sudėtis, vaiko gyvenimo ir 
ugdymosi sąlygos šeimoje, tėvų užimtumas, reikalinga pagalba vaikui ar 
šeimai ir kita).

• Duomenys apie vaiką ugdymo įstaigoje (ugdymo įstaigos  lankomumas, 
pagrindiniai sunkumai, santykiai su vaikais ir suaugusiais, dalyvavimas 
grupės veikloje, socialiniai įgūdžiai ir kita).

• Teikiama socialinė pedagoginė pagalba vaikui / vaiko tėvams ugdymo 
įstaigoje. Įvardinkite, kokia konkrečiai pagalba buvo teikiama.



Kaip pildyti 5 priedą? • Prie kitų specialistų įrašyti turimą 
informaciją iš socialinio 
pedagogo.

• Prie rekomendacijų dėl tolesnio 
ugdymo įvardinti, dėl ko vaikas 
siunčiamas į Tarnybą:

o kokių programų pritaikymo 
reikia

o kokių specialistų pagalbos reikia 

o mokytojo padėjėjo skyrimo ir 
pan.

• Tėvus nukreipti įvertinimui  į 
tarnybą galima ir tuo atveju, kai 
tėvai prieštarauja VGK 
sprendimui.



Kaip pildyti 5 priedą?

• Tėvai turi būti 
supažindinti su 
vertinimo 
išvadomis ir tolesne 
eiga.

• Dokumentą 
pasirašo VGK 
nariai ir tėvai.



Vertinimo pakartojimas

• Pakartotinis įvertinimas gali būti atliekamas mokyklos Vaiko gerovės 
komisijos prašymu, kai mokykla tiksliai nurodo pakartotinio 
įvertinimo priežastis, pvz. :

• pasibaigęs specialusis ugdymas;

• pasikeitusi medicininė diagnozė;

• pasikeitę specialieji ugdymosi poreikiai.

• Jeigu vaiko įvertinimo dokumentuose kartojimo laikas nėra nurodytas, 
reiškia - specialusis ugdymas skiriamas  nuolatinai.



Pakartotinio vertinimo tvarka 
3 priedas



Kaip pildyti 3 priedą?

Įrašoma:

• vieno iš tėvų (globėjų) vardas, 
pavardė, kai įvertinimo kartojimas 
vyksta tėvų iniciatyva:

• mokykla, dokumento pildymo data 
ir vieta;

• duomenys apie mokinį;

• mokinio pasiekimai per laikotarpį 
nuo pirminio Įvertinimo;

• Mokytojai ir su mokiniu dirbę 
specialistai aprašo mokinio 
pasiekimus.



Kaip pildyti 3 priedą?

• Mokytojas

Pradinių klasių mokinio pasiekimus 
aprašo klasės mokytojas.

Vyresnių klasių mokinių 
pasiekimus aprašo dalykų, kurių 
programos mokiniui buvo 
pritaikomos, mokytojai.



Kaip pildyti 3 priedą?

• Pildo logopedas, specialusis 
pedagogas, kineziterapeutas/judesio 
korekcijos pedagogas, kiti dirbę su 
vaiku specialistai, aprašo savo keltus 
tikslus ir kaip juos pavyko 
įgyvendinti. 

• Svarbu įvardinti konkretaus 
specialisto pagalbos intensyvumą.

• Svarbu įvardinti kaip vaikas priima 
pagalbą.

• Duomenis pateikę mokytojai ir 
specialistai pasirašo.



Tarnyba skiria pakartotinį įvertinimą kai 

nustatytas:

 nepatikslintas intelekto sutrikimas;

 kalbos neišsivystymas;

 fonologinis kalbos sutrikimas;

 sulėtėjusi raida;

 galimi emocijų ir elgesio sutrikimai;

 stebimi įvairiapusio raidos sutrikimo 

požymiai; 

 bendrieji mokymosi sutrikimai;

 nepalankūs aplinkos veiksniai.



Elgesio problemų įvertinimas ir ugdymo pritaikymas

• Drausmės problemos/ Taisyklės ir jų laikymasis

• Blogi pavydžiai (mokinių, mokytojų, tėvų)

• Rizikingas elgesys/pavojingas elgesys

• Elgesio sutrikimai



• Tėvai turi galimybę savo iniciatyva kreiptis į PPT dėl vaiko 
SUP įvertinimo ar konsultavimosi, bet labai svarbu 
bendradarbiauti ir gauti išsamią informaciją iš mokyklos 
pedagogų ir specialistų.

• Sprendžiant vaikų elgesio mokykloje problemas ypač svarbus 
VPPT bendravimas su mokytojais. Mokinių elgesio ir 
emocijų sutrikimai nustatomi tik remiantis medicininėmis 
diagnozėmis.



Darbas su elgesio sunkumų turinčiais vaikais

• Mokytojai, pastebėję elgesio sunkumų turintį vaiką, aptaria 
problemą su tėvais, konsultuojasi su VGK. Mokytoja su 
tėvais numato bendrą poveikio planą mokinio elgesio 
korekcijai.

• Mokinio elgesio korekcijos plano rengime galima pasitelkti 
mokyklos psichologą.

• Reikalui esant, VGK organizuoja bendrą išplėstinį VGK, 
administracijos, mokinio klasės mokytojų  ir tėvų pasitarimą, 
kurio metu numato bendrą šeimos ir pedagogų 
bendradarbiavimo planą mokinio elgesiui koreguoti. 

• Rašo VGK posėdžio protokolą, numato kito pasitarimo datą 
poveikio vaiko elgesiui aptarti. 



• Mokyklos VGK turi teisę prašyti įvertinti mokinio elgesio 

sunkumus sveikatos įstaigoje PSC ar VRC.

• Tėvai gali prašyti sveikatos įstaigos pateikti rekomendacijas 

mokyklai.

• Kai tėvai nori, kad mokykla laikytųsi rekomendacijų, jie turi 

jas pateikti mokyklos VGK.

• Mokyklos VGK spendimu, mokinys gali būti siunčiamas į 

PPT, kai dėl elgesio ir emocinių sunkumų reikalingas 

programų pritaikymas.

Darbas su elgesio sunkumų turinčiais vaikais



VGK kompetencija 

1. Atlieka pirminį SUP įvertinimą 
(paprašius mokytojui/ams ir sutikus 
mokinio tėvams arba paprašius mokinio 
tėvams). 

2. Nustato ugdymosi sunkumus. 

3. Įvertina SUP lygį. 

4. Rekomenduoja pedagoginę ir 
švietimo pagalbą. 

5. Teikia rekomendacijas pedagogams. 

6. Rekomenduoja kompleksinį SUP 
įvertinimą PPT.

7. Organizuoja švietimo ir specialiąją 
pagalbą mokiniui.

8. Vykdo švietimo pagalbos efektyvumo 
stebėseną.

PPT kompetencija 

1. Atlieka kompleksinį pedagoginį 

psichologinį SUP įvertinimą 

(rekomendavus VGK ir sutikus mokinio 

tėvams ir paprašius tėvams jei vaikas 

nelanko ugdymo įstaigos). 

2. Nustato mokymosi sunkumus, 

sutrikimus, negalias. 

3. Įvertina SUP lygį.

4. Rekomenduoja specialųjį ugdymą 

ir/ar švietimo pagalbą. 

5. Teikia rekomendacijas VGK, 

inicijuoja tarpinstitucinius

pasitarimus. 

6. Konsultuoja pedagogus, švietimo 

pagalbos specialistus, tėvus.

7. Vykdo švietimo pagalbos efektyvumo 

stebėseną .



3. EGZAMINŲ PRITAIKYMAS 

SUP TURINTIEMS MOKINIAMS



PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ 

PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR 

LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS 

EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO 

IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO 

MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR 

EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-94 



BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO 

IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS



PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS

4. Pasiekimų patikrinime dalyvauja pagrindinio ugdymo 

programos (išskyrus besimokantį pagal pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą) baigiamosios klasės 

mokinys (toliau – mokinys) ir asmuo, turintis mokymosi 

pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą dokumentą, 

patvirtinantį mokymąsi pagrindinio ugdymo programos 

baigiamojoje klasėje, bet neįgijęs pagrindinio 

išsilavinimo (toliau – buvęs mokinys)



PPT pažymos išrašomos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems kandidatams, 

kuriems reikia  pritaikyti

• brandos egzaminus - iki spalio 24 dienos

• pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo užduotis – iki einamųjų metų 

vasario 7 dienos



SVARBU:

• laiku atpažinti mokinius, turinčius mokymosi sutrikimų

• pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo 
pagalbos skyrimo galiojimas

• Tarnybai laiku pateikti mokinių, turinčių SUP, sąrašą, 
dokumentus

• mokymosi sunkumai dėl ...  (pvz.: mokymosi ne 
gimtąja kalba) – EP pažymos neišrašomos

• tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, SUP grupę 
ir SUP lygį;

• pateikti originalius (neatšviestus) ištaisytus rašto 
darbus



4. KRIZIŲ PREVENCIJA IR 

INTERVENCIJA



Krizė mokykloje – netikėtas ir / ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą 

mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis 

visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį. Tai gali būti: mokinio ar 

mokytojo savižudybė ar kita komplikuota netektis, sprogimas, 

susišaudymas, įkaitų paėmimas, gaisras ar kt.

Postvencija – psichologinė pagalba, krizės intervencija ir kita pagalba, 

teikiama po savižudybės paveiktiems asmenims individualiai ar grupėje, 

kad būtų sumažintas galimas savižudybės efektas

Prevencija (savižudybių) – strategijos, priemonės, kurios nukreiptos į 

savižudybių rizikos ir poveikio mažinimą



TEISĖS AKTAI: 

2018 m. kovo 8 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-229

patvirtintos Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose

2017 m. gegužės 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymas Nr. 30-1170   ,,KRIZIŲ VALDYMO VILNIAUS 

MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5824b5c022a111e88e8fef3b3f51dc2f


Bendradarbiavimas įveikiant krizę (postvencija)

Krizės valdymą mokykloje organizuoja nuolat veikianti 

Mokyklos komanda – krizių valdymą vykdanti specialistų 

grupė;

Vilniaus PPT suformuota ir steigėjo patvirtinta Jungtinė 

mokyklos psichologų krizių įveikos grupė, kurią sudaro 

Vilniaus miesto psichologai;

Vilniaus PPT konsultuoja mokyklų komandas krizių valdymo 

klausimais.



Krizių ar krizinių įvykių ugdymo įstaigoje valdymo eiga

Informuojamas įstaigos vadovas, kuris informuoja Mokyklos 

steigėją ir, jeigu reikia, teritorinę policijos įstaigą, vaikų teisių 

apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje;

Mokyklos komanda įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės 

valdymo veiksmus;

Konsultuoja Mokyklos bendruomenės narius individualiai ar 

grupėmis. 



Ugdymo įstaiga: 
Bendradarbiauja su pagalbos tarnybomis

Užtikrina pagalbos teikimui būtiną aplinką

Dalyvauja rengiant priemonių planus ir juos įgyvendinant

Vykdo pagalbos tarnybų rekomendacijas

Teikia pagalbą bendruomenei

Pagalbos tarnyba:
Teikia pagalbą bendruomenei

Bendradarbiauja su ugdymo įstaigos administracija

Teikia rekomendacijas ugdymo įstaigai



Mokyklos komanda (prevencija)

Žmonės, kurie už tai atsakingi

Aiškus veiksmų planas

Pasiskirstymas pareigomis

Nuolat keliama kvalifikacija



Mokyklos komandos atliekama prevencija

Prevencinės programos mokyklose:

Šviečiamosios programos

Moksleivių, kuriems būdinga savižudybės rizika, 

atranka

Prevencinės ir konsultacinės programos

Paskaitos, klasės valandėlės tėvams ir vaikams



Bendradarbiavimas įveikiant krizines ir valdant 
konfliktines situacijas

 Krizės visada ištinka nelauktai, ne laiku ir netikėtai. Kiekviena ugdymo įstaiga visada turi 

būti pasirengusi,  turėti mokančią veikti komandą ir apie krizės valdymo veiksmus 

informuotą bendruomenę.

 Krizės valdymą Mokykloje organizuoja nuolat veikianti Mokyklos komanda - krizių 

valdymą vykdanti specialistų grupė, kurią rekomenduojama sudaryti iš Mokyklos 

administracijos, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų atstovų, turinčių krizės Mokykloje 

valdymui reikalingų asmeninių savybių ir kompetencijų. 

 Vilniaus  PPT suformuota ir steigėjo patvirtinta  Jungtinė mokyklų psichologų  krizių  

įveikos grupė, kurią sudaro Vilniaus miesto mokyklų psichologai.  

 Vilniaus PPT  organizuoja ir vykdo šios grupės mokymus ir konsultuoja Mokyklų  

komandos krizių valdymo klausimais.



Krizių ar krizinių įvykių ugdymo įstaigoje valdymo eiga

1. Informuojamas ugdymo įstaigos vadovas, kuris 

apie situaciją  informuoja  Mokyklos  steigėją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko 

teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje.

2. Mokyklos komanda: 

 įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus;

 įvertina situaciją ir įstaigos galimybes valdyti krizę bei teikti pagalbą bendruomenei, 

parengia informaciją apie krizę Mokyklos bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai;

 įvertina Mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir 

organizuoja jos teikimą: konsultuoja Mokyklos bendruomenės narius individualiai ar 

grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros 

įstaigą.  



Jeigu turimų resursų krizei įveikti nepakanka, Mokykla kreipiasi 
pagalbos į teisėsaugos įstaigą, į sveikatos priežiūros įstaigą, pedagoginę 
psichologinę tarnybą ar kitas pagalbos tarnybas (priklausomai nuo 
krizinio įvykio pobūdžio)

Ugdymo įstaiga

• Bendradarbiauja su pagalbos 
tarnybomis 

• Užtikrina pagalbos teikimui 
būtiną aplinką 

• Dalyvauja rengiant priemonių 
planus ir juos įgyvendinant 

• Vykdo pagalbos tarnybos 
rekomendacijas 

Pagalbos tarnyba 

• Teikia pagalbą ugdymo 
bendruomenei 

• Bendradarbiauja su ugdymo 
įstaigos administracija ir 
derina pagalbos priemonių 
planus bei vertina jos 
veiksmingumą 

• Teikia rekomendacijas ugdymo 
įstaigai 



5. SMURTO PREVENCIJA IR 

INTERVENCIJA



SMURTO, PATYČIŲ, KRIZIŲ PREVENCIJĄ IR 
INTERVENCIJĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS 

AKTAI

• Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 
patvirtinimo, 2017 m. kovo 22 d. Nr. V- 190;

• Dėl rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose, 2018 m. kovo 8 d. Nr. 
V-229;

• Rekomendacijos mokykloms dėl smurto atpažinimo artimoje aplinkoje 
kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, 
2017 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-625;

• Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo 
ugdymo mokyklose tvarkos aprašas, Patvirtintos Vilniaus miesto 
savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 
d. įsakymu Nr. 30-1602;



Smurto prevencija  ir intervencija Vilniaus pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje 

Smurtavusiam (smurtavusiems) ir smurtą patyrusiam (patyrusiems) nepilnamečiui 
(nepilnamečiams) asmeniui (asmenims), kartu su jį (juos) lydinčiais tėvais (globėjais, 
rūpintojais) psichologinė pagalba Tarnyboje teikiama tuo atveju:

- jei ugdymo įstaigoje nėra švietimo pagalbos specialistų, galinčių  suteikti 
psichologinę pagalbą;

- kitos priežastys, dėl kurių pagalba negali būti teikiama ar netikslinga ją teikti 
ugdymo įstaigoje (įstaigoje dirba vienas švietimo pagalbos specialistas, kuris negali 
konsultuoti ir smurtą patyrusį ir smurtavusį asmenius, yra susiję giminystės ar kitais 
artimais ryšiais). 

Esant sudėtingiems atvejams, ugdymo įstaigos švietimo pagalbos specialistai gali kreiptis 
konsultacijoms į Tarnybos specialistą (teikiamos individualios konsultacijas, sudėtingų 
atvejų aptarimų grupės).



Smurto prevencija  ir intervencija  Vilniaus pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje 

Tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai, 
švietimo įstaigos vadovas apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną, praneša pedagoginei psichologinei tarnybai. Mokytojams, švietimo įstaigos 
darbuotojams psichologinė pagalba neatlygintinai pradedama teikti nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento, atvykus į 
pedagoginę psichologinę tarnybą.  

Gavus švietimo įstaigos vadovo pranešimą apie įvykusį smurto faktą, atvejį vedantis 
Tarnybos specialistas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo, 
informuoja švietimo įstaigos vadovą apie pagalbos teikimo eigą. 



Smurto prevencija  ir intervencija  Vilniaus pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje 

 Dėl nepilnamečių patiriamo/patirto smurto ar smurtavimo atvejų besikreipiantys asmenys 
konsultuojami bendra Tarnyboje nustatyta tvarka. 

 Vykdant smurto prevenciją ir intervenciją Tarnyboje pagalbos formas, konsultacijų 
trukmę parenka konsultuojantis specialistas/ specialistų grupė, įvertinę kiekvieno 
smurto epizodo aplinkybių visumą. 

 Tarnyboje teikiama trumpalaikė psichologinė pagalba. 

 Smurto atvejį vedantį specialistą paskiria Tarnybos vadovas. 

 - Visi smurto atvejai fiksuojami smurto atvejų registracijos žurnale, nurodant kas 
kreipėsi (įstaiga, asmuo, kontaktinis telefonas), pagalbos gavėjo duomenys (vardas, 
pavardė, amžius, ugdymo įstaiga, kontaktinis telefonas), trumpas situacijos aprašas. 



Mokyklos darbuotojų atsakomybė ir veiksmai, įtarus, kad 
vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

Žinoti smurto formas ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijus, 
išmanyti prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto 
ir patyčių aplinkai kurti.

Pagrindiniai etapai kaip elgtis, įtariant, kad su vaiku elgiamasi 
netinkamai ir jis gali būti žalojamas

1etapas. Vaiką žalojančio suaugusiųjų elgesio įtarimas ir atpažinimas;

2etapas. Teisiniai veiksmai, nukreipti sustabdyti vaiką žalojantį elgesį;

3etapas. Pagalba vaikui ir šeimai.



Mokyklos darbuotojų atsakomybė ir veiksmai, įtarus, kad 
vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

• Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, 
nedelsiant pranešti Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo 
tarnybos teritoriniam skyriui / policijai.

• Raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė 
įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko 
kalba, vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai ar 
kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti vadovui / jo 
įgaliotam asmeniui / Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos 
teritoriniam skyriui / policijai.



Mokyklos darbuotojų atsakomybė ir veiksmai, įtarus, kad 
vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

• Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pranešęs apie vaiko, galimai 
patyrusio smurtą artimoje aplinkoje, atvejį  Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybai  ir (ar) policijai, informuoja mokyklos 
vaiko gerovės komisiją dėl pagalbos vaikui organizavimo ir (ar) teikimo; 

• Mokyklos vaiko gerovės komisija aptaria vaiko, galimai patyrusio smurtą 
artimoje aplinkoje, atvejį ir bendradarbiaudama su Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nustato švietimo ir (ar) kitos pagalbos 
vaikui ir (ar) šeimai poreikį (psichologinės pagalbos vaikui mokykloje, 
švietimo pagalbos ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, emocinės 
paramos telefonu ar kita), bendradarbiavimo su vaiko atstovais pagal 
įstatymą, kitomis institucijomis, užtikrinančiomis vaiko teisių apsaugą ir 
teikiančiomis pagalbą vaikui ir šeimai, aspektus.



Mokyklos darbuotojų atsakomybė ir veiksmai, įtarus, kad 
vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

• Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susiję su 
vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, 
kiek tai būtina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą įgyvendinančioms 
institucijoms ir mokyklos darbuotojams atlikti pavestas funkcijas. 

• Nepranešimas Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
teritorinia skyriui ir (ar) policijai apie vaiko atstovų pagal įstatymą  ir (ar) 
kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus užtraukia atsakomybę 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.



Ugdymo įstaigų darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo
Praneša  

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos teritoriniam 

padaliniui ir (ar) policija
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Mokyklos VGK arba VGK paskirtas  narys, koordinuojantis smurto  prevencijos 

veiklos sritį

Mokyklos VGK arba švietimo pagalbos specialistai arba  savivaldybės švietimo 

pagalbos arba pedagoginė psichologinė tarnyba
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Mokyklos darbuotojas, 

įtariantis vaiką patyrus 

smurtą artimoje aplinkoje
Praneša 



Kaip elgtis pastebėjus galimą vaiko teisių ir teisėtų interesų 
pažeidimą ugdymo įstaigoje?

Reagavimo būdai:

1. „5 žingsniai“

2. „Kaip įmanoma skubiau“

3. „ČIA IR DABAR“
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Pirmiausia, turite įvertinti situaciją ir pasirinkti būtent jai tinkamiausią reagavimo būdą.



1 Lentelė „5 žingsniai“

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis

SUŽINOJAU PASIKALBĖJAU SUSITARIAU NEĮVYKDĖ INFORMUOJU

Pamačiau, išgirdau, kilo 
įtarimas, nujaučiau, kad 
taip gali atsitikti/atsitiko.

Su vaiku, jo tėvais, klasės 
auklėtoju/a, kitais 
mokytojais, mokyklos 
švietimo pagalbos 
specialistais: soc. 
Pedagogu/e, 
psichologu/e, spec. 
pedagogu/e, logopedu/e, 
taip pat su Vaiko gerovės 
komisijos (toliau - VGK) 
pirmininku/e, nariais ir kt.

Su vaiku, dalyvaujant jo 
tėvams, tik su vaiku, tik su 
tėvais ir susitariau,  kad 
pvz., 

Susitarimo nesilaikė, 
situacija nepakito arba dar 
labiau pablogėjo... pvz., 

VVTAIĮT Teritorinį skyrių, 
Švietimo skyrių, Miesto 
VGK, policiją ir kt.
Tai reiškia ne „skundžiu“ 
šeimą, o kreipiuosi 
pagalbos ir stengiuosi 
apsaugoti vaiko, augančio 
šioje šeimoje, teises ir 
teisėtus interesus, nes 
suvokiu tai, kaip savo 
pareigą.
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1. Reagavimo būdas – „5 žingsniai“



2. Reagavimo būdas – „Kaip įmanoma skubiau“

3 lentelė. „Kaip įmanoma skubiau“
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Kaip įmanoma skubiau Veiksmai

Viduje Išorėje

Nepriežiūra 1. Pokalbis su tėvais, vaiku
2. STEBĖJIMAS

Jeigu situacija nesikeičia, 
nedelsiant informuoti VVTAIĮT 
teritorinį skyrių, Švietimo 
skyrių, PK ir kitas 
suinteresuotas įstaigas.

Patyčios

Nerimą kelianti ilgalaikė vaiko emocinė 
būsena (liūdesys, pyktis, agresija ir kt.)

Ugdymo įstaigai neaiškios vaiko neatėjimo į ją 
priežastys

Pamokų lankomumas – vaikas be 
pateisinamos priežasties praleido 10 ir 
daugiau pam./mėn

Neigiama tėvų skyrybų įtaka vaikui



3 lentelė. „Kaip įmanoma skubiau“ tęsinys
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Kaip įmanoma skubiau Veiksmai

Viduje Išorėje

Pastebėjote, kad vaikui reikalinga specialistų 

pagalba, tačiau tėvai jos nesikreipia

1. Pokalbis su tėvais, vaiku

2. STEBĖJIMAS

Jeigu situacija nesikeičia, nedelsiant 

informuoti VVTAIĮT teritorinį syrių, 

Švietimo skyrių, PK ir kitas 

suinteresuotas įstaigas.
Tėvai neįspėję du ir daugiau kartų nedalyvavo 

tėvų susirinkime ar kitaip nesidomėjo savo 

vaiku

Tėvai, vaikui grįžus į ugdymo įstaigą po ligos 

laiku nepateikė gydytojo pažymos 

pateisinančios praleistus užsiėmimus

Tėvai kelis kartus iš eilės neatsakė į ugdymo 

įstaigos darbuotojų pranešimus ir pakartotinai 

su jais nesusisiekė

Tėvai, nors buvo kviečiami, neatėjo į mokyklos 

VGK posėdį

Tėvai neužtikrino, kad vaikas ateitų į jam 

papildomai paskirtus atsiskaitymus ir kt.



3. Reagavimo būdas - „ČIA IR DABAR“

Ekstra atvejis Veiksmai

Viduje Išorėje

Fizinis smurtas (artimoje 
apinkoje, ugdymo įstaigoje ar 
kitur)

1. Intervencija į veiką (skubus 
reagavimas, sustabdymas)  

2. Sveikatos priežiūros 
specialisto /ės apžiūra

3. Psichologo/ės , soc. 
Pedagogo/ės  konsultacija

1. Nedelsiant skambinti į VVTAIĮT, 
PK, GMP.

2. Nedelsiant informuoti tėvus 
(bent vieną iš jų skubiai iškviesti į 
ugdymo įstaigą)

3. Esant suicido, seksualinės 
prievartos, prekybos žmonėmis 
atvejui, skubiai susisiekti su PPT, 
Krizių įveikimo centru.

Suicido grėsmė/ suicidas

Seksualinė prievarta

Prekyba žmonėmis, grobimas

Apsvaigęs ar ugdymo įstaigoje 
svaiginęsis vaikas
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1 lentelė. „Čia ir dabar“



ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS MODELIS

S.M.A.R.T. TĖVYSTĖ
Sąžininga. Moderni. Atsakinga. Rūpestinga.Teisinga – tėvystė!

„S.M.A.R.T. tėvystė“ yra pirmasis Lietuvos vaikų apsaugai sukurtas praktinis įrankis.

Ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio tikslas – atpažinti rizikas vaiko 

gerovei ir reaguoti teikiant pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos.

„S.M.A.R.T. tėvystė“ skirta tiek specialistams, tiek plačiajai visuomenei.

Šio įrankio pagalba galima greitai ir nesudėtingai identifikuoti vaiko gerovės rizikas 

ir nedelsiant imtis pagalbos veiksmų.



Ankstyvosios intervencijos ir problemų sprendimo santykis 

vaiko gerovės / pagalbos šeimai sistemoje

Ankstyvoji 

intervencija Darbas su 

problemomi

s ir krizių 

valdymas
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Pagalbos vaikui / šeimai ir bendradarbiavimo intensyvumas



VAIKO APSAUGOS IR GEROVĖS ESMINĖS SRITYS, 

ADAPTUOTOS LIETUVOS SITUACIJAI

Vaiko 

vystimasis

Tėvyst

ės 

įgūdžiai

Socialiniai 

veiksniai

• Vaiko sveikata

• Vaiko ugdymas

• Šeimos ir socialiniai santykiai

• Emocinė ir elgesio raida

• Vaiko priežiūra

• Vaiko saugumas

• Emocinis palaikymas

• Pozityvus auklėjimas

• Šeimos situacija

• Išplėstinė šeima

• Gyvenimo sąlygos

• Užimtumas

• Pajamos

• Šeimos socialinė integracija

• Bendruomenės ištekliai



VAIKO GEROVĖS RIZIKŲ VERTINIMO METODIKOS (S.M.A.R.T. TĖVYSTĖS) 

STRUKTŪRINIAI LYGMENYS

VAIKO 
POREIKIŲ 
GRUPĖS

• Vaiko 
vystymasis

POREIKIŲ 
VEIKSNYS

• Vaiko sveikata

• ...

RIZIKOS 
VERTINIMO 
KRITERIJUS

• Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
užtikrinimas

• ...

• ...

RIZIKOS 
FATORIUS

• Lankymasis 
pas šeimos 
gydytoją

• Reikiamų 
sveikatos 
paslaugų 
užtikrinimas

• ...

• ...

RIZIKOS INDIKATORIAI 

APRAŠYTI PAGAL 

LYGIUS



VAIKO GEROVĖS RIZIKOS LYGIAI

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis

Vaiko gerovės rizikos išskiriamos į keturis lygius:

– šiame lygyje vaikui nereikalinga papildoma pagalba, jis gauna bendrąsias

(universalias) paslaugas, atitinkančias jo poreikius;

– vertinant situaciją, matomi tam tikri nerimą keliantys požymiai, išryškėja

sritys, kuriose reikia papildomo dėmesio ir darbo su vaiku, šeima (prevencija);

– vertinant situaciją matomos sritys, kuriose reikia didesnio darbo su vaiku ir

šeima, dirbant su atveju pasitelkiami kiti specialistai ar specialistų komanda

(ankstyvoji intervencija);

– vertinant situaciją išryškėja realus intensyvios pagalbos poreikis vaikui ir

šeimai (intervencija).



6. PPT KOMPETENCIJOS



PAGALBA UGDYMO ĮSTAIGOMS

Tarpžinybiniai pasitarimai

VGK konsultavimas

Specialistų/mokytojų konsultavimas 

Sudėtingų atvejų aptarimų grupės  

Pagalba krizinėse situacijose  (savęs žalojimas, suicidas)

Pamokų/veiklų stebėjimas

Mokyklos mikroklimato tyrimai

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos 



DARBAS SU TĖVAIS 

Individualios tėvų/globėjų konsultacijos

Tėvų mokymai / Programos tėvams

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą 

šeimai 



Programos tėvams

Tarptautinė ugdymo įgūdžių 
mokymo programa  tėvams  ir 
auklėtojams 

• Programa skirta tėvų ir pedagogų  
bendravimo su vaikais kompetencijų 
ugdymui.

• Programos pagrindinis tikslas –
mokyti tėvus ir auklėtojus 
konstruktyviai bendrauti su vaikais, 
kurti pagarbius tarpusavio santykius. 
Programa siekiama ugdyti vaikų 
psichologinį atsparumą.



Programos tėvams

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa

Programa skirta tėvams, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti tėvystės 
įgūdžių tobulinimo kursus.

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams 
suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo 
su vaikais įgūdžius.



Programos tėvams

Emocinis kognityvinis koučingo
metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“

Ugdomojo konsultavimo 
metodas „Vesk vaiką į sėkmę” –
tai 13 susitikimų ciklas, kurio 
metu tėvams teikiama individuali 
arba grupinė pagalba, padedanti 
pažinti savo emocijas ir jausmus, 
įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, 
su kuriais susiduriama kasdien.

Programoje gali dalyvauti: 

• tėvai, kurie augina vaikus, 
turinčius aktyvumo, dėmesio 
sunkumų;

• tėvai, kurie augina specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčius 
vaikus;

• pedagogai, švietimo pagalbos 
specialistai ir kiti asmenys, 
dirbantys su vaikais; 

• tėvai, kurie augina vaikus ir 
susiduria su paauglystės iššūkiais; 

• tėvai, kurie augina gabius vaikus;

• tėvai, kurie augina vaikus, 
turinčius mokymosi sunkumų.



Programos tėvams

MOKYMAI TĖVAMS “PAGALBA VAIKUI, PATIRIANČIAM 
SKAITYMO, RAŠYMO SUNKUMŲ”.

Tikslas - padėti tėvams, auginantiems specifinių mokymosi ( skaitymo, rašymo) 
sutrikimų turinčius vaikus, supažindinant juos su šių vaikų ugdymo galimybėmis, 
naudojant naujas mokymosi strategijas ir informacines technologijas.



PROGRAMOS  MOKYTOJAMS

Tarptautinė ugdymo įgūdžių 
tobulinimo programa GOLDEN 5“

(„AUKSINIS PENKETAS“)

Programa skirta mokytojų 
kompetencijų tobulinimui klasės 
valdymo, atmosferos kūrimo, mokymo 
individualizavimo srityse.



PROGRAMOS GOLDEN 5  SRITYS

Mokytojų ir 

mokinių santykiai

Klasės klimatas

Klasės valdymas

Mokymosi proceso 

individualizavimas 

Bendradarbiavimas su 

tėvais



Tarnybos specialistų parengtos prevencinės, korekcinės ir 

ugdomosios programos mokiniams

PROGRAMOS MOKINIAMS



PROGRAMOS MOKINIAMS

• Socialinių įgūdžių ugdymo programa  „TILTAI 1“

Programa skirta paauglių socialinių įgūdžių lavinimui ir lyderio 
kompetencijų stiprinimui. 

Veda socialiniai pedagogai



PROGRAMOS MOKINIAMS

Ankstyvosios intervencijos programa

Programa skirta padėti 14 - 21 metų jaunuoliams 
(eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyvias 
medžiagas) atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo.

Programa vykdoma bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos 
centru.



PROGRAMOS MOKYKLOMS

„Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijose: tarpininkavimo 
(mediacijos) samprata ir praktinis taikymas“ .

Skirta - socialiniams pedagogams

„Smurto prevencija ir intervencija ugdymo įstaigoje“ 

Skirta - VGK nariams, pedagogams.



Programa „ATSPARUMAS“

Pagrindinis programos tikslas:

– mokinių iškritimo iš švietimo sistemos prevencija įgyvendinant prevencines 

rizikingo elgesio priemones 13-18 m. paauglių grupėje.

Kiti tikslai; 

- formuoti vietos bendruomenės įsitikinimus, kad būtina demonstruoti brandžios 

asmenybės nuostatas bei imtis aktyvių, pozityvių auklėjamųjų veiksmų, 

- kurti bendruomenę, remiančią prevencinę veiklą mokykloje 

- įgyvendinant programą „Atsparumas“ siekiama stiprinti moksleivio galimybes 

tvarkytis su įvairiomis gyvenimo negandomis.



Programa „ATSPARUMAS“

Antakalnio, Jeruzalės, Sietuvos progimnazijų patirtis

Parengtas vadovas darbui su mokinių rizikingu elgesiu

www.wlp.metis.pl

https://wlp.metis.pl

http://www.wlp.metis.pl/
https://wlp.metis.pl/


METODINĖ  VEIKLA  IR  ŠVIETIMAS

• Mokyklų psichologų metodiniai būreliai (ikimokyklinių, pradinių, progimnazijų, 
gimnazijų). Vyksta kartą per mėnesį pirmadieniais. Grupės atviros.

• Pradinių klasių psichologų metodinis būrelis vyksta kiekvieno mėnesio antrą 
pirmadienį

• Progimnazijos klasių metodinis būrelis vyksta kiekvieno mėnesio trečia 
pirmadienį

• Gimnazijos klasių psichologų metodinis būrelis vyksta kiekvieno mėnesio 
paskutinį pirmadienį

• Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė. Vyksta du kartus per 
mėnesį (Ią ir IIIą pirmadienį). Grupė uždara.

• Mokyklų specialiųjų  pedagogų atvejų aptarimo grupė. Vyksta kartą per mėnesį 
trečiadieniais

• Mokyklų logopedų atvejų aptarimo grupė. Planuojama pradinių klasių logopedų 
grupė.

• Mokyklų socialinių   pedagogų atvejų aptarimo grupė ( III mėnesio ketvirtadienį 
arba IV mėn. trečiadienį).



• Mokymai – atvejų analizė mokytojams ir mokytojų padėjėjams, ugdantiems 

įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus;

• Paskaitos mokyklų specialistams;

• Seminarai mokyklų specialistams;

• Seminarai mokyklų bendruomenėms.

METODINĖ  VEIKLA  IR  ŠVIETIMAS



INFORMACIJA

www.vilniausppt.lt

http://www.vilniausppt.lt/


7. KLAUSIMAI – ATSAKYMAI



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


