
PROJEKTO „KODĖLČIUKO ŠVELNUKAS“ APRAŠYMAS 

 

Projekto aktualumas: 

        Patyčių ir smurto problema aktuali visame pasaulyje. Nuolatinis priekabiavimas, 

pravardžiavimas, žeminimas visuomenėje yra daug dažnesni negu sunkios ir žiaurios smurto formos 

(Karmaza ir kt., 2007).  Patyčios nėra atsitiktinis elgesys – tai yra tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, 

kurių metu vienas ar keli asmenys kabinėjasi, žemina, užgaulioja kitą. Šis elgesys vyksta tiek tarp 

vaikų, tiek tarp suaugusiųjų. Mokslininkai ir praktikai nagrinėja patyčių ir smurto atsiradimo 

priežastis ir ieško, kaip išvengti patyčių ir smurto, analizuoja jų įtaką asmenybės raidai ir sveikatai. 

        Europos Tarybos Ministrų Komitetas 2006 m. parengė rekomendacijas dėl pozityvaus vaikų 

auklėjimo strategijos (R(2006)19), kuriose pabrėžiama būtinybė imtis visų priemonių visose 

institucijose pozityviam vaikų auklėjimui remti, nacionaliniu lygiu skatinti vykdyti pozityvios 

tėvystės įgūdžių ugdymo programas. 

        Ši problema aktuali ir Lietuvoje. Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta 

padidinti patyčių ir smurto nepatiriančių vaikų dalį nuo 30 iki 70 proc. ir pasiekti, kad būtų 

įgyvendinamos prevencinės programos. 

        Sukuriant inovatyvias  ugdymo(si) aplinkas, efektyviai ir kūrybiškai taikant  IKT 

ikimokyklinėje įstaigoje, atrasime būdus ir metodus vaikui ugdytis  ne tik modernioje, bet ir 

emociškai saugioje, pozityvioje aplinkoje. Tuo paankstinsime prevencinių priemonių taikymą, 

kurios padės spręsti ryškėjančias patyčių ir smurto problemas vaikui, kuris iš ikimokyklinės įstaigos 

ateina į mokyklą. Tarptautinių tyrimų rezultatai rodo, kad tikslingas ugdymas ikimokykliniame 

amžiuje  daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams , tolesnei vaiko socialinei ir emocinei 

raidai, taip pat turi didelę reikšmę ir ateities ekonomikai. 

 

Projekto tikslinė grupė:  

     Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikams, lopšelio-darželio 

pedagogams, darbuotojams, ugdytinių tėvams. 

 

 Projekto tikslas:  

      Pasitelkiant IKT  ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, 

užkertant  kelią smurtui, priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą bei 

skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius. 

 



Projekto uždaviniai: 

 Supažindinti bendruomenę su projektu ir jo veiklomis; 

 Įrengti žaidimų-poilsio zoną; 

 Stiprinti vaikų savigarbą ir pasitikėjimą savimi per žaidimus, skirtus spręsti probleminėms 

situacijoms; 

 Kurti saugią ir draugišką aplinką skatinančią vaikų pasitikėjimą vienas kitu ir suaugusiu; 

 Teikti konsultacijas tėvams ir pedagogams apie patyčių ir smurto prevenciją, apie pozityvios 

tėvystės įgūdžių svarbą; 

 Sudaryti galimybes į projekto veiklas aktyviai įsitraukti visai įstaigos bendruomenei ir 

socialiniams partneriams; 

 Surengti gerosios patirties sklaidą įstaigoje ar už jos ribų. 

Veiklos programa: 

Eil.Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Dalyviai Laikas Atsakingi 

1. Projekto pristatymas 

įstaigos svetainėje, 

grupių 

susirinkimuose. 

Įstaigos 

bendruomenė 

2020 m. 

gegužės mėn. 

Direktorė 

2. Piešinių ant asfalto 

paroda „Aš esu 

Švelnukas“  

Įstaigos 

bendruomenė 

2020 m. 

birželio 1 d. 

Grupių 

mokytojos, 

meninio ugdymo 

mokytojos 

3. Laikraštuko 

„Švelnukas“ 

parengimas ir 

išleidimas – 

surinktos vaikų, 

tėvelių, mokytojų ir 

t.t. mintys, 

pasakojimai ir kt.  

Įstaigos 

bendruomenė 

2020 m.  

Gegužės- 

spalio mėn. 

1 kartą per du 

mėnesius 

Direktorės 

pavaduotoja 

mokymo 

reikalams, 

grupių mokytojos 

4. Žaidimų-poilsio 

zonos įrengimas ir  

atidarymas 

Įstaigos 

bendruomenė 

2020 m. 

gegužės-

birželio mėn. 

Direktorės 

pavaduotoja 



mokymo 

reikalams 

5. Prevenciniai 

užsiėmimai vaikams 

(konfliktų valdymas, 

problemų 

sprendimas, savęs 

pažinimas, 

komandinis darbas). 

Įstaigos 

ugdytiniai 

Nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. iki 

2020 m. spalio 

31 d. 

2 kartus per 

savaitę 

žaidimų zonoje 

ir 2 kartus 

kitose erdvėse 

Psichologė, 

grupių mokytojos 

6. 6-ių paskaitų ciklas 

tėvams ir 

pedagogams 

Tėvai ir 

pedagogai 

Nuo 2020 m. 

gegužės 1 d. 

iki 2020 m. 

spalio 31 d. 

1 kartą per 

mėnesį 

Psichologė, 

grupių mokytojos, 

kviestiniai 

lektoriai 

7. Plakatų konkursas 

,,Smurtui ir 

patyčioms STOP“  

Įstaigos 

ugdytiniai, 

socialiniai 

partneriai 

2020 m.  

Liepos  mėn. 

Psichologė, 

logopedė, 

direktorė 

8. Muzikinio teatro 

festivalis  

„Kodėlčiuko 

Švelnukas“ 

Įstaigos 

bendruomenė ir 

socialiniai 

partneriai 

2020 m. 

spalio mėn. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

mokymo 

reikalams, grupių 

mokytojos, 

meninio ugdymo 

mokytojos. 

 

 

                                                                                                                           Daiva Gudelevičienė 


