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Vyr. aukleto.ia Genovaite F'etrauskiene
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Program4 vYkdo ,,Pelends" ir ,,

Zita T ab utauski e n0, vYr.

1. Progr:rmos tikslas - ugdYti

psichik4 veikiandiq medZiag,q'

2. Programos uidaviniai:

2.1. sieklli, kad ugdYtiniai

vartojimo poveiki Zmogaus

2.2. skatinti sveiko, turining,o

2.3. ugd''1ti gebejimus,

prireikus keiPtis Pagalbos ir

2.4. ugdl.ti kritini m4stym4,

2.5. suteikti informacijos aPie

galimybes ir institucijas, skatinti

3. Siekiant i5keltq uZdavirriq,

3.1. intelgralumo - siekiama

Svietimu sveikatos sritYje, bet i

3.2. konstruktYvumo-

btidq;

3.3. veiksmingumo - siekiama I

laiku ir sistemingai, numatant

mokytoj q kvalifi kacij 4.

katino,, gr. ugdytiniai, visuo:mends sveikatos prieZi[ros specialiste

Genovaite Petrauskiene, socialine pedagoge Sandra Maciulevidi[te'

OS TIKST,AS IR UZNNVTXTI.T

motyvuotq sveikai gyvenLti, nevartoti alkoholio' tabako ir kitq

neigiam4 alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq

nuostatq ir igUdZiq ugdYmrPi;

atsisakyti alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq,

iai sprgsti P:roblemas;

bg uZ savo veilsmus ir elgesi;

ines, medioinines, psichologines, socialines, teisines pagalbos

q gebejim4 kreiPtis Pagallbos.

Siq princiPq:

asmenybei daromo poveikio visapusiskumo, t' y' neapsiribojama vien

i ugdomi mokiniq gebejimai, igndZiai ir vertybines nuostatos;

nevienproblemos,betskatirramaie5kotikonstruktyviqjqsprendimo

prevencinio ugdymo kokyb€rs rezultatq vykdant bendrqi4 prevencij4

ir apibreZiant orientacinius ugd'ytiniq pasiekimus, uZtikrinant tinkamq



kad vaistai vartojami tik

serga:nt. Suprantama, kodel

negalima imti vaistq be

suau6lusiqiq Zinios. Zino

galinrrus pavojus del neatsargaus

vaistrtr vartojimo.

Vaistai - kas tai?

,,Kaip nepakenkti

sautt;

,,Vartoj imo taisYkles" ;

,,Vitarninai";

Vaizdine medliaga,

animacinis filmas.

Va.istai,,Batuotas

katinas"

2018-01

kad buityje naudojamas

mediiiagas galima naudoti tik

pagat paskirti. SuPranta, koki

pavqiq gali kelti netinkamai

naudoj amos buitines chemines

mediiiagos. Geba laikYtis

higiernos iprodiq.

,,Svara ir ne5var,a";

,,Rizika ir pavojai

buityje";

,,Esu saugus kai

Linat';

,,Saugumo buitYje

taisykles".

Buitines

,,Batuotas

katinas"

2018-02

ino, kokios Yra neigiamos

rEkymo pasekmes. Zino kokius

iproilius reikia ugdytr norint

augti sveikam ir stiPriam.

Supranta, kodel vaikams

draudZiama riikYti.

,,Saugu ir nesaugu";

,,Kas gali atsitikti";

,,Kas man gali Padeti";

,,Mokausi pasallYti ne"
,,Batuotas

katinaso'

2018-03

ino, kad alkoholiniai gerimai

kenl<ia visq Zmoniq sveikatai.

Sup:ranta, kodel vaikams

draurdZiama vartoti alkoholi.

,,Sveika gyvens'ena -
Zalingi iprodiai";

,,Kodel vaikams

negalima riikYtii";

,,Kas atsitiko";

,,Kaip pasielgti";

Vaizdine medLiaga.

Allkoho,,Batuotas

katinas"

2018-04

Data GrupO Te,ma Valand6liq temos Pasiekimai

2018-01 ,,Pelend"

2018-02 ,,Pelen6"

2018-03 ,,Pelend"

TabakaC

2018-04 ,,Pelen6"

s



Laukiami rezultatai:

Ugdytiniai igis Ziniq aPie

poveiki Zmogaus sveikalai ir

Ugdytiniai gebes atsisakYti

pagalbos ir konstruktYviai

Ugdytiniai gebes kriti5kai

alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo

,

tabako ir l:itq psichikq veikiandiq medZiagq, prireikus kreiptis

i, prisiimti atsakomybq uZ savo veiksmus ir elgesi'



Kauno

ALKOHOLIO, TAB

miesto lop5elio - darZelio ,,F'asakao'

o rR Krru PSTCHIKA VEIKIANCT tvmnfiACqr

VAR MO PREVENCIJOS PRO(3RAMA

Ataska.ita

Programos vykdymo data. 201 m. 01 men. - 2018m. 04 men.

Viota. K.auno miesto lop5elis - is ,,Pasaka" V. Kreves pr. 81/a.

Tikslas. Ugdyti asmeni,

veikiandiq medZiagq.

sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitq psichik4

K4 tai dav6 ugdytiniamsNunnatomi rezultatai
(Uidaviniai)

Vaikams buvo suteiktos
galimybes sprgsti uZ save ir
kitus, teisingai pasirinkti
vienq ar kit4 veiklos b[d4 ir
pagal savo arnZiq bei

atsakomybg. Vaikai ugde
kritini mastymq: atsisakyti
alkoholio, tabako ir kitq
psichik4 veikiandiq medZiagq,
prireikus kreiptis pagalbos ir

alandeliq metu, vaizdines

,iagos pagalba, ugdytiniai
inoio alkoholio, tiabako ir kitq

ichik4 veikiandiq rnedZiagq
ikiZmogaus sveikatai,

uZdavinius k:as kenkra tr
ia sveikatai, Clirbo

Sieliti, kad ugdytiniai
supr:astq neigiam4
alkoholio, tabako ir kitlq
psichik4 veikiandiq
meclZiagq vartojimo
poveiki Zmogaus
svei.katai ir visuomenei;

skal.inandius atsisakyti
alkoholio, tabako ir kitq
psichik4 ,rleikianiliq
medZiagq, prireikus
keiptis pagalbos ir
konstruktyviai sprE,sti

prolblemas;

gdytiniai domejosi koks yra
ikas maistas, ji gamino ir
vo. Vyko renginiai skatinantysi

yvq laisvalaiki, sport4 ir sveikq

Ugdytiniai lavino sveikatos

saugojimo, socialing,
paZinting kompetencijas. Per
sportines, sveik4 gyvenimo
btdq skatinandias veiklas
formavosi sveiko gyvenimo

igtidZiai.

Skatinti sveil<o,

turiningo gyvenirno
nuostatq ir ig[d:Ziq
ugdym4si;

gdytiniai suZinojo kur kreiptis
Zmondms, kurie yra

iklausomi nuo alkoholio ir
, SMART lentos pagalba

uZduotis kada Zmonems
ikalinga pagalba, l.:aip jiems

gali institucijos ir Seimos

SuZinojo kokiais pagalbos

Ugdytiniai lavino socialinE

kompetencij 4, paZinting,

komunikavimo kompetencij 4,
ugde gebejim4 veikti savo

aplink4, sifllyti ir priimti savo
pagalb4.

Sut,eikti informaci;ios
apie prevencinds,
medicinines,
psiohologines,
socialines, teisirres
pagalbos galimybes ir
inst,itucijas, skatinti
ugdytiniq gebejirm4



I

Ugdyti kritini rn4styr

atsakomybE uL si

veiksmus ir elsesi;

lQ,

vo
numeriais skarnbinti i5tikus
nelaimei.

Darbo grupe:

Direktoriaus pavaduotoj a

Socialine pedagoge lSandr

Vyr. aukletoja Genovaite

Visuomends sveikat,cs pri

-J:il1J,',J:ramosiiinie' r@h
etrauskiend

iilro s specialiste Z',ita T abartauskiene


