
NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS 

SMURTO, PATYČIŲ, ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ 

MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PRENVENCIJOS PROGRAMA 

 

Tikslas: Ugdyti gebėjimą suprasti psichoaktyviųjų medžiagų žalingą poveikį žmogui ir visuomenei, 

formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, sukurti saugią be patyčių ugdymosi aplinką 

įstaigoje. Kurti  palankią ugdymosi aplinką, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi saugiai. 

Uždaviniai: 

• Padėti vaikams suprasti kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti pavojingų medžiagų ir 

rizikingo elgesio. 

• Ugdyti gebėjimus atsargiai elgtis su vaistais, buitinėmis cheminėmis  medžiagomis. 

• Skatinti nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų 

medžiagų ir rizikingo elgesio. 

• Padėti išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra normalus reiškinys; 

• Skatinti ugdytinių gebėjimą kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas; 

• Organizuoti prevencinius renginius, disputus, bendradarbiaujant su kitais specialistais; 

• Skatinti pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimą, kuriant saugią ir sveiką aplinką. 

 

Įgyvendinimas: integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, neformalųjį 

švietimą, projektinę veiklą, organizuojamus mokyklos renginius. 

 

Pagrindinės prevencinės veiklos: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Vykdytojas 

1. Temos: vaistai, buitinės cheminės medžiagos, tabakas, 

alkoholiniai gėrimai, sveika ir saugi gyvensena 

integruojamos į bendrą ugdymo turinį. 

 

Vaistai. „Vaistai  - kas tai“? 

Buitinės cheminės medžiagos. 

„ Rizika ir pavojai buityje“, „Esu saugus kai žinau“.? 

 

Tabakas. „Mokausi pasakyti  - NE“. 

Akcija „Rūkymui – Ne!“. ? 

 

Alkoholis.  „Sveika gyvensena ar žalingi įpročiai? 

 

Visus metus Mokytojai, 

specialistai. 

2. Susitikimas su Telšių apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Akmenės raj. policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnu. 

„Saugus elgesys gatvėje“. 

 

 

 

Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai vaikams 

(jausmų pažinimo, konfliktų valdymo, problemų 

sprendimo, savęs pažinimo). 

 

Rugsėjo, 

gegužės 

mėn. 

 

 

 

 

 Rugsėjo, 

gegužės 

mėn 

Akmenės rajono 

policijos 

komisariato 

bendruomenės 

pareigūnai, 

mokytojai. 

 

Mokytojai, 

psichologas, 

pagalbos vaikui 

specialistai. 
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3. Dalyvavimas renginiuose(akcijos, parodos, konkursai, 

viktorinos, popietės, ir kt.) 

„Sveika -  nesveika“ 

„Gera ir bloga savijauta“. 

„Kur laikomi vaistai?“ 

„Švara ir sveikata“. 

„Rizika ir pavojai buityje“. 

„Saugu ir pavojinga“. 

„Esu saugus kai žinau“ 

„Sveika gyvensena  ar žalingi įpročiai“.  

„Saugu ir nesaugu“. 

 

Visus metus 

pagal 

programą 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai. 

4. Tarptautinės prevencinės programos ,,Zipio draugai“ 

vykdymas ir taikymas. 

Sistemingai Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

5. Veiksmo savaitės ,,Be patyčių“.  

Pokalbiai, žaidimai, edukacinių filmų demonstravimas, 

 piešinių paroda „ Mano draugas“, „Mano šypsena“. 

 

 Draugystės diena.  

Kovo mėn. 

 

 

 

Gegužės 

mėnuo. 

 VGK 

Priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai. 

6. 

 

 

7. 

Bendradarbiauti su vaiko saugumą užtikrinančiomis 

institucijomis. 

 

Tėvų konsultavimas pozityvios tėvystės klausimais. 

Visus metus 

esant 

poreikiui 

VGK, PPT ir 

kiti specialistai. 

 

PPT 

 

Parengė mokyklos VGK nariai:  

R. Butkevičiūtė, L. Karpavičienė, R. Klevinskaitė, R. Šmitkinienė 

 


