
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBBS
ADMINISTRACIJOS DIRBKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PREVENCINIIJ PROGRAMV KRITERIJU IR REKOMENDUOJAMU

PRBVENCINIU PRoGRAMU KLAIPEDoS MIESTo Svmlruo ISTAIGOSE
PATVIRTINIMO

&t /y',r. "*)e/o de"( Nr, lor'^r'll3
Klaipeda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 58 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. Tv i rt i nu Klaipedos miesto Svietimo istaigose:
1.1. prevenciniq programq kriterijus (1 priedas);
1.2. rekomenduojamq prevencinirl programU s4ra54 (2 priedas).
2.Ipareigoju:
2.l.Klaipedos pedagoging psichologing tarnyb4 vertinti teikiamas prevencines programas,

kurios nera rekomenduoj amame s4ra5e;

2.2. Klaipedos miesto pedagogrl Svietimo ir kultUros centr4 akredituoti ivertintas prevenciniq
programq mokymo programas.

3. P a v e d u Sio isakymo vykdymo kontrolg Klaipedos miesto savivaldybes
administracij os Ugdymo ir kultfiros to Svietimo skyriui,

Savivaldybes administracij os di Saulius Budinas

Palenge
Svietimo skyriaus vyriausioj i specialistes

Edita Kudinskiene, tel. 39 61 59
2017-06-16
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1. Atitiktis valstybiner
Svietimo politikai ir jos

igyvendinimo strategij ai

Prevencine pro grama atitinka valstybing Svietimo
politik4 ir jos igyvendinimo strategij4, bendrojo
ugdymo tikslus ir principus, ugdo mokiniq
bendr4sias kompetencij as

tr tr tr

2. Teorinis, empirinrs
pagrindimas

Prevencine pro grama parcngta remiantis
moksliniu teoriniu, empiriniu pagrindu, t. y.
programa turi moksling teorij4 ir (arba) modeli,
arba yra pateikiami empiriniai duomenys,
p agrindLiantys prevencine s pro gramo s

veiksmingum4, nurodant mokslinius Saltinius ir
(ar) atliktus tyrimus

tr tr E

3. Tikslq ir uZdaviniq
pagristumas

Prevencines programos tikslai ai5kiai aptbreLti,
eti5ki, pasiekiami, atitinka tikslines grupes, i kuri4
nukreipta prevencine programa, poreikius

tr tr n

Tikslai ir uZdaviniai dera tarpusavyje bei su

kitomis prevencinds programos sudedamosiomis
dalimis

tr tr tr

Nurodomos ugdomos kompetencij os, ig[dZiai tr tr fl

4. Programos turinio
tikslingumas,
kryptingumas,
nuoseklumas

Numatyti metodai ir priemones, padedantys

igyvendinti i5keltus tikslus ir uZdavinius
tr tr n

Programos turinys atitinka tikslines grupes amLiy
ir poreikius

n E tr

Apra5ytas turinys pateikiant uZsiemimq temas, jq
pobUdi, nurodant, kiek kiekvienai temai valandq
yra skiriama, kokiai amZiaus grupei (klasei)

tr tr E

5. Poveikio vertinimas Prevencineje programoje numatyti vertinimo irlar
isivertinimo bUdai, leidZiantys nustatyti
prevencines programos poveiki

tr tr D

6. {gyvendinimas Pateikiami ai5k[s prevencines programos die gimo
mokykloje brldai (pavyzdLiui, integravimo i
ugdymo turini, mokyklos gyvenim4, ivairiq
mokyklos bendruomenes nariq itraukim4, darbo
formos su tiksline grupe ir pan.)

tr tr tr



Pateikiami btdai ir veiklos, skirli mokyklos
darbuotoj ams suteikti reikalingq kompetencij q,

bttinq sekmingam prevencines programos

igyvendinimui

tr tr tr

-x,/, Svletlmo teil(eJo

<valifikacija
Pateikiami dokumentai, irodantys teisg vykdyti
prevencing pro gram4 (licencij a, igalioj imas ar

autoriu sutikimas)

tr tr tr

Pateikiami dokumentai, irodantys Svietimo teikej o

pasiruoSim4 igyvendinti prevencing program4
(dokumentas, liudijantis apie dalyvavim4
mokymuose dirbti pagal prevencing program4) ar
(ir) profesing (pedagogo, socialinio pedagogo,
psicholo go ir pan. ) kvalifi kacij 4 patvirtinanti
dioloma.

tr E n

Komentaras:

lvertinimas:

Prevencines programos vertinimo reikSmes:

,,Visi5kai atitinka" Lymrmatada,kai prevencine programa atitinka visus kriterijus;
,,I5 dalies atitinka" Lymima tada, kai prevencine programa atitinka ne maLiau kaip pusg

kriterijq. SiDlytina trumpai pakomentuoti vertinim4, para5yti, kuriuos kriterijus prevencine programa
atitinka, nurodomi, kokie yra trlkumai, kurias sritis ir veiklas dar reikia tobulinti;

,,Neatitinka" Lymrma tada, kar prevencine programa neatitinka nd vieno arba maLiau kaip
puses kriterijq. Si[lytina trumpai pakomentuoti vertinim4, paraSyti, kuriuos kriterijus prevencine
programa atitinka, kokie yra tr[kumai, kurias sritis ir veiklas dar reikia tobulinti.

Rekomenduojama prevencing program4 prrpalinti tinkama vykdyti Svietimo istaigose, kai ji
ivertinama,,Visi5kai atitinka". Tais atvejais, kai prevencine programa ivertinama,,IS dalies atitinka",
siuloma skirti laiko Svietimo teikeiui i5taisvti ar oa5alinti nurodvtus trlkumus.
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OGRAMU SARASAS

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Prevencijos sritis Tiksline grupe Vykdytojas

I ,,Zipio draugai" Socialiniq ir
emociniq igudZiq
ugdymas

5-7 metq vaikai, jq
tevai,
prieSmokyklinio
ugdymo
pedagogai, pirmrl
klasiq mokytojai

VSf ,,Vaiko labui"
www.vaikolabui,lt

2. ,,Kimochis" Socialiniq ir
emociniq igUdZiq
ugdymas

3-6 metq vaikai UAB Vaikystes
sodas

http://www.vaikyste
ssodas,lt

a.). ,,Obuolio draugai" Socialiniq ir
emociniq igUdZiq
ugdymas

8-10 metq vaikai, jq
tevai, pradiniq
klasiq mokytojai

VS{,,Vaiko labui"
www.vaikolabui.lt

AT. ,,Antras Zingsnis" Socialiniq ir
emociniq igDdZiq
ugdymas

1-4 klasiq mokiniai,
jq mokytojai

VSf ,,Paramos
vaikams
centras"
www.pvc.lt

5. ,,{veikiame kartu" Socialiniq ir
emociniq
gebejimq ugdymas

8-1 1 metq vaikai; jq
tevai; pradiniq
klasiq mokytojai

V5[,,Vaiko labui"
www.vaikolabui.lt

6 LIONS QUEST
,,Paauglystes
kryZkeles"

Socialiniq ir
emociniq igudZirt
ugdymas

5-8 klasiq mokiniai,
jq mokytojai, tevai

vsl,,LIONS
QUEST LIETUVA"
http ://lions-quest. ltl

7. LIONS QUEST
,,Laikas kartu"

Socialiniq ir
emociniq
kompetencijq
ugdymas

PrieSmokyklines
grupes ir l-4 klasiq
mokiniai

vsl,,LIONS
QUEST LIETUVA"
http ://lions-quest. ltl

8. LIONS QUEST
,,Raktai i sekmg"

Socialiniq ir
emociniq
kompetencijrl bei
asmenybes ugdymas

9-12 klasiq mokiniai vsl,,LIONS
QUEST LIETUVA"
http ://lions-quest. ltl

9 LIONS QUEST,,A5
Linav"

Smurto ir
seksualines
prievarlos
prevencija

PrieSmokyklines
grupes fu l-4 klasiq
mokiniai

vsl,,LIONS
QUEST LIETUVA"
http ://lions-quest. ltl



10. Olweus patydiq
prevencijos
programa

Patydiq prevencija Visa mokyklos
bendruomend,
dalyvauja visi
mokyklos
darbuotojai ir
mokiniai

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras www.sppc.lt

11 Vaiko emocijq
iSraiSkos kontroles
(VEIK) ugdymo
programa

Socialiniq ir
emociniq
kompetencijq
ugdymas

8-18 metq mokiniai,
jq mokytojai,
mokyklos
administracijos
atstovai

VSf ,,Seimos
santykiq

institutas"
http://www.ssinstitu
t.ltl

12, ,,Gyvai' Psichoaktyviqjq
med1iagr4 vartojimo
prevencija

6-7 klasiq mokiniai,
jq moky'toj ai, tdvai

Asociacija ,,Mentor
Lietuva"
http://ment or.ltlltl

13. ,,Mentorystd:" Psichoaktyviqjq
medLiag4 vartojimo
prevencija

4-8 klasiq mokiniai Asociacija ,,Mentor
Lietuva"
http://ment or .Itlltl

t4. ,,Sniego gniulte" Psichoaktyviqjq
medZiagq vartojimo
prevencija

5-8 klasiu mokiniai Lietuvos
krik5dioniSkojo
jaunimo blaivybes
s4junga
x,

,,zlngsnts"
www.zingsnis.lt

15. Tarptautine tevq ir
aukletojq ugdymo

igudZiq mokymo
programa ,,Mokykla
tevams ir
aukletojams"

Tevq ir mokytojq,
aukletojq igudZiq
ugdymas

Mokiniq tevai ir
mokytojai

Vilniaus miesto
psichologine
pedagogine tarnyba
http:Ilvilmausppt,It

16. STEP Pozityvaus
auklejimo igfidZiq
tobulinimas

Mokiniq tevai Dr. J, Jonyniene
http://www.stepgrup
es.ltl

t7 ,,Taiki mokykla" Konfliktq prevencija 5-12 klasiq mokiniai
ir mokytojai

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras www.sppc.lt

18. Didysis brolis,
didZioji sesuo (,,Big
Brothers Big
Sisters")

Emocinis
palaikymas ir
teigiamas suaugusio
Zmogaus pavyzdys

7-I4 metv vaikai V5{,,Paramos
vaikams centras"
www.pvc.lt

L9 ,,Saugok ir gerbk
mane"

Seksualines
prievartos pries
vaikus ir
seksualinio vaikq
iSnaudojimo
prevencija

2-12 klasiq
mokiniai, jq
mokytojai, tevai,
kiti mokyklos
darbuotojai ir
sociaUniai partneriai

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras www,sppc.lt



20. ,,Linas - pagalba

vaikams"
Psichoaktyviqjq
medLiagg, vartojimo
prevencija

6-12 metq amZiaus

vaikai n paaughai,
augantys su

priklausomybemis
sergandiais tevais

Visuomenine
organizacija ,,Tevai
prie5 narkotikus",
Lietuvos blaivybes
fondas. Autore
N.Tonnting, Svedija

2I ,,Savu keliu" Psichoaktyviqjq
medLiag4vartojimo
prevencija

2-l2klasiq
mokiniai, jq
mokytojai ir tevai

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos
centras www.sppc.lt

22 Ankstyvosios
intervencijos
programa (FreD
goes net)

Psichoaktyviqjq
medZiagq varlojimo
prevencijB

74-27 metq
amZiaus jaunimas,

eksperimentuojan-
tis, nereguliariai
vartojantis alkoholi
ir (ar) narkotikus,
kai dar nera
iSreik5tq
priklausomybes
poZymiq

Narkotikq, tabako ir
alkoholio
kontroles
departamentas
http : I I ntakd.Irv .lt I It I

zJ. Gordon Training
International ,,Tevq
efektyvumo
ugdymo programa"

Efektyvaus
auklejimo igudZiq
tobulinimas

fvairaus amZiaus
vaikq tevai

V5{,,Pro Coaching"
http://www.procoac
hing.eu


