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1. Programos tikslas - ugdyti

psichik4 veikiandiq medZiagq.

2. Programos uZdaviniai:

2.1. siekti, kad ugdytiniai

vartoj imo poveiki Zmogaus svei

2.2. skatinti sveiko, turiningo

2.3. ugdyti gebejimus, skati

prireikus kreiptis pagalbos ir

2.4. ugdyti kritini m4stym4,

2.5. suteikti informacijos apie

galimybes ir institucijas, skatinti

3. Siekiant i5keltq uZdaviniq,

3.1. integralumo - siekiama vai

Svietimu sveikatos srityje, bet i

3.2. konstruktyvumo - atskleidZi

budq;

3.3. veiksmingumo - siekiama

laiku ir sistemingai, numatant

mokytojq kvalifi kacij 4.

OGRAMOS TIKSLAS IR UZDA

motyvuot4 sveikai gyvt:nti,

neigiam4 alkoholio, tabako ir

nuostatq ir igfrdZiq ugdynL4si;

atsisakyti alkoholio, tabako ir

iai sprgsti problemas;

ybg uZ savo veiksmus ir elges[;

prevencines, medicinin6s,

iniq gebejim4 kreiptis pagalbos.

asmenybei daromo poveikio

i ugdomi mokiniq gebejirnai,

ne vien problemos, bet skati

prevencinio ugdymo kokyber;

apibreZiant orientacinius

nevartoti alkoholio, tabako ir kitq

veikiiandiq medZiagq

veikirmdiq medZiagq,

socialines, teisines pagalbos

t. y. neapsiribojama vien

ir verrtybinirs nuostatos;

ieSkoti konstruktyviq j q sprendimo

vykdant bendr4j4 prevencij4

pasiekimus, uZtilkrinant tinkam4

srq prmclpq:



PROGRAMOS IGYV

Tema Valand6liq temos Pasiekimai

Vaistai

Vais

,rKai

,rVal

,,vitr

Yaiz

filmr

ai - kas tai?

r nepakenkti sau'o;

tojimo taisykles";

minai";

line medZiaga, animacinis

S.

7in"
, kad vaistai vartojami tik

mt. Suprantama, kodel

lima imti vaistq be

Susiqjq Zinios. Zin,c galimus

ius del neatsargaus vaisq

iimo.

Buitines cheminds

medZiagos

,,Sva

,rRiz

,rEsu

,rSau

ra ir ne5vara";

ka ir pavojai buityje";

saugus kai Zinau";

gumo buityje taisykles".

"Lino
rned:

I)aga

l)avq

rnud

rnedi

iprod

kad buityje naudoiamas

;iagas galima naudoti tik

paskirti. Supranta, koki

q gali kelti netinkamai

ljamos buitines chemines

iagos. Geba laikytis higienos

iq.

Tabakas

,rSaul

,rKas

,rKas

,rMol

3u ir nesaugu";

gali atsitikti";

man gali padeti";

.ausi pasakyti ne"

2lino,

rukyr

lproc

sveik

k:ode.

kokios yra neigiamos

10 pasekmes. Zi:no kokius

us reikia ugdyti norint augti

lm ir stipriam. Supranta,

vaikams draudZiana r[kyti.

Alkoholis

,rSve.

iprod

,rKod

,rKas

,rK&tl

Yaiz<

ka gyvensena - Zalingi

ai";

il vaikams negalima r[kyti";

atsitiko";

rpasielgti";

ine medZiaga.

i'i r-t..

itl

kad alkoholiniai gerimai

l visq Zmoniq sveikatai.

nta, kodel vaikams

Ziama vartotii alkoholi.



Laukiami rezu

Ugdytiniai igis

poveiki

Ugdytiniai

pagalbos ir

Ugdytiniai

PRITARTA
Kauno lop5elio-darZelio

istaigos tarybos 2018 m.
protokoliniu nutarimu Nr. {

tai:

iq apie igiamq alkohol.io, tabako ir kitq

sveikatai visuomenei;

atsisakyti alkoholio, tabako ir kitq psichikq

problemas;

prisiimti atsakomybg uZ savo

veikiandiq medZiagq vartojimo

medZiagq, prireikus kreiptis

ir elgesi.
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