
ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS PROJEKTAS   

„ĮVEIKIAME KARTU”  

Nuo 2018- 2019 mokslo metų trečiųjų klasių mokiniai dalyvauja  

Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ programoje „Įveikiame kartu“.  

Programos tikslai – padėti vaikui iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimus, ugdyti pozityvius bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus ir taip užkirsti kelią 

įvairių priklausomybių, destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrą 

emocinę vaiko savijautą.  

Programos uždaviniai:  

• mokyti vaikus įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdus susitvarkyti su savo 

jausmais,  • naudotis parama ir ją teikti;  

• mokiniams organizuoti užsiėmimus programoje numatytomis temomis.  

Programos tikslinė grupė: 3a, 3b, 3c klasės.  

Programos trukmė: tęstinis projektas-programa vieneriems mokslo metams.  

 Programos veikla:  

Mokiniams klasės valandėlių metu bus organizuoti užsiėmimai 10 temų: „Mūsų jausmai“, „Kaip 

susidraugauti ir išsaugoti draugystę“, „Draugystė ir PASLAPTYS“, „Kai atrodo, kad viskas 

blogai“, „Kaip ieškoti tinkamos išeities“, „Jei kas nors nesiseka“, „Kai pats pasielgi netinkamai“, 

„Ką daryti, jei kas nors priekabiauja, jei ko nors bijai“, „Kaip pasakyti NE“ ir „Kada ir kas gali 

padėti“. Užsiėmimų metu klasės vaikai bus kviečiami aktyviai įsitraukti į diskusijas, vaidinimą, 

žaidimus ir piešimą. Užsiėmimų tikslas yra padėti vaikams išnagrinėti ir suprasti savo jausmus, 

išmokti vaikui emociškai sunkiose situacijose rinktis išeitis padedančias jam pačiam pasijusti 

geriau.  



 
ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „NEFORMALIOJO VAIKŲ 

ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“  

Mokykla  dalyvauja projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių 

programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose. Projekto veiklos vyks nuo 2018 m. vasario mėn. iki 

2019 m. vasario mėn.,  kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse 

programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.   

Veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, 

teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse.  

Uždaviniai:  

• Edukacinės programos padės mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su 

kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, 

technologijos, amatai, poligrafija ir pan.),  

• Siūlomos veiklos padės  lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, 

pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, 

technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.   

  

  

 
  

ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS  „SAUGESNIO INTERNETO 

AMBASADORIAUS VEIKLA ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE: BENDRUOMENĖS 

TELKIMAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ ELEKTRONINĘ ERDVĘ MOKINIAMS“  

Švietimo informacinių technologijų centras, vykdydamas projektą „Saugesnis internetas“, 

siekia, kad pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų mokytojai ir socialiniai pedagogai, mokytųsi 

apsaugoti vaikus nuo įvairių grėsmių, pavyzdžiui, patyčių, neapykantos, žalingo turinio, žaislų bei 

aplikacijų, modernių interneto rinkodaros metodų, seksualinio išnaudojimo ar kitokių 

  



manipuliacijų. Mokyklos mokytojos 2018-2019 m.m. dalyvaus 24 valandų kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ir įgyvendins projekto idėjas mokykloje.   

Tikslas - Įgalinti bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus vykdyti saugesnio interneto  

ambasadoriaus veiklą, skatinant bendruomenę prisidėti prie saugesnio ir geresnio interneto 

kūrimo ir naudojimo.  

Uždaviniai :  

• Plėtoti saugesnio interneto ambasadorių žinias, gebėjimus ir nuostatas apie tinkamą 

elgesį internete.  

• Supažindinti ir įgalinti parengti veiklos gaires, siekiant saugios e. erdvės ženklo 

mokykloje.  

• Skatinti ugdyti mokinių medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, siekiant 

sąmoningo interneto naudojimo.  

• Suprasti tėvų nuostatas ir plėtoti jų žinias ir gebėjimus, skatinant vaikų tinkamą elgesį 

internete.  

• Įgalinti saugesnio interneto ambasadorius padėti mokyklos bendruomenės nariams 

spręsti saugumo pažeidimo internete problemas, informuoti ir teikti pagalbą susidūrus su 

grėsmėmis internete.  

 


