
Smur to pre ven ci jos 
įgyvendinimomokyklose 
re ko men da ci joS

Smur to pre ven ci jos įgy ven di ni mo mo kyk lo se re ko men da ci jos nu sta to 
mo kyk los, sa vi val dy bės ir na cio na li nio lyg mens pre ven ci jos ir in ter
ven ci jos prie mo nių, rei ka lin gų sau giai nuo smur to ir pa ty čių ap lin kai 
mo kyk lo je kur ti, sis te mą.

Čia glaus tai pa tei kia ma svar biau sia in for ma ci ja apie bū ti nas są ly gas 
or ga ni zuojant pre ven ci nę veik lą mo kyk lo se, taip pat ap ta ria mos sa vi
val dy bės ir na cio na li nio lyg mens prie mo nės, skir tos pa dė ti mo kyk loms 
ko ky biš kai vyk dy ti smur to ir pa ty čių pre ven ci ją.

Re ko men da ci jos skir tos mo kyk loms, vyk dan čioms iki mo kyk li nio, prieš
mo kyk li nio, ben dro jo ug dy mo, pro fe si nio mo ky mo ir ne for ma lio jo 
švie ti mo pro gra mas, ki tiems švie ti mo tei kė jams.
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Smurtoprevencijosįgyvendinimomokyklosere ko men da ci jos

Kasyraprevencija?
Pre ven ci ja (pla či ą ja pras me) – tai prie mo nės ir bū dai, ku riais sie kia ma už kirs ti ke lią so cia li nės ri zi kos veiks niams at si ras ti 
ar ba jų įta kai su ma žin ti, stip rin ti ap sau gi nius veiks nius. Pre ven ci ja yra nuo la ti nis, cik liš kas (ne baig ti nis) pro ce sas, ap iman tis 
esa mų ar ba ga li mų pro ble mų nu sta ty mą, tin ka mų prie mo nių joms spręs ti pa rin ki mą ir vyk dy mą, po vei kio į(si)ver ti ni mą ir 
to les nių veiks mų pla na vi mą.

Pre ven ci jos tiks las – su kur ti sau gią, mo ki nio as me ny bei aug ti, bręs ti ir ug dy tis pa lan kią ap lin ką mo kyk lo je, ku rio je 
mo ki niai jau čia si ger bia mi, pri im ti, sau gūs, jų nuo mo nė ir siū ly mai yra iš klau so mi, ver ti na mi. Psi cho lo gi nė ug dy ti nių 
sa vi jau ta ir sau gu mas mo kyk lo je su si ję su emo ci ne mo ki nių, mo kyk los dar buo to jų, tė vų (to liau – mo kyk los ben druo
me nės na riai) ge ro ve, jų tar pu sa vio san ty kiais.

In ter ven ci ja – mo kyk los va do vo, pa va duo to jų, mo ky to jų, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tų ir ki tų dar buo to jų ko or di nuo ti veiks
mai, nu kreip ti į smur to ir pa ty čių stab dy mą, taip pat – švie ti mo pa gal bos prie mo nių vi su ma.

Pre ven ci ja skirs to ma į uni ver sa li ą ją, at ran ki nę ir tiks li nę.
Mo kyk lo je va do vau ja ma si ho lis ti niu po žiū riu ir į mo kyk los veik lą in teg ruo ja mos vi sų tri jų lyg me nų pre ven ci jos prie mo nės.

PRE VEN CI JA

Uni ver sa lio ji Atrankinė Tikslinė

Uni ver sa lio sios pre ven ci jos prie
mo nės nu kreip tos į vi sus mo kyk los 
mo ki nius. Jo mis sie kia ma iš veng ti 
pro ble mos (pvz., smur to, pa ty čių 
ar kt.) at si ra di mo ir ma žin ti eg zis tuo
jan čių pro ble mų mas tą. Uni ver sa lio ji 
pre ven ci ja ap ima: vai kų so cia li nių ir 
emo ci nių įgū džių ug dy mą, tin ka mo 
el ge sio mo de lia vi mą, spe cia lių stra te
gi jų, kaip at pa žin ti ir elg tis pa ste bė jus 
pa ty čias, tai ky mą, tė vų įtrau ki mą. Uni
ver sa lio sios pre ven ci jos prie mo nės 
yra pa vei kios maž daug 80–85  proc. 
mo ki nių.

At ran ki nės pre ven ci jos prie mo nės 
nu kreip tos į ri zi kin gai elg tis lin ku sius 
mo ki nius, t.  y. tuos, ku rie lin kę įsi
trauk ti į pa ty čias ar ba yra ri zi ka, kad 
pa tirs pa ty čias, ku rie kar tais el gia si 
ag re sy viai, sun kiai kon tro liuo ja im
pul sus. Ugdant jų so cia li nes ir emo
ci nes kom pe ten ci jas pa si tel kia mos 
pa pil do mos prie mo nės: tam skir tos 
pyk čio / ag re si jos val dy mo, im pul sų 
kon tro lės, stre so val dy mo pro gra
mos, so cia li nių, pro ble mų spren di mo 
įgū džių ug dy mas, tei kia ma švie ti mo 
pa gal ba. At ran ki nė pre ven ci ja rei ka
lin ga maž daug 10–15 proc. mo ki nių 
ir pa de da spręs ti emo ci nes, el ge sio ar 
mo ky mo si pro ble mas.

Tiks li nės pre ven ci jos prie mo nės 
nu kreip tos į mo ki nius, ku rie el gia si 
ag re sy viai, ty čio ja si iš ki tų ar ba pa tys 
pa ti ria pa ty čias. Daž nai tai yra vai kai, 
ku riems nu sta ty ta psi chi kos, el ge sio 
ar / ir emo ci jų su tri ki mų, ku rie dėl 
įvai rių prie žas čių (bio lo gi nių, šei mos 
dis funk ci jų, pa tir tos prie var tos ar kt.) 
el gia si ag re sy viai, prie šiš kai, lin kę ža
lo ti sa ve, tu ri su ici di nių min čių, ke lia 
grės mę sau ar ba ki tiems. Jiems tei kia
ma in ten sy vi mo kyk los ar ba ki tų spe
cia lis tų pa gal ba. Tiks li nė pre ven ci ja 
rei ka lin ga maž daug 5 proc. mo ki nių.
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Sau gios ap lin kos mo kyk lo je kū ri mo kom po nen tų į(si)ver ti ni mas

Že miau pa tei kia ma len te lė – prie mo nė, padėsianti mo kyk loms į(si)ver tin ti mo ky mo si ap lin kos sau gu mą, pre ven ci nių prie
mo nių tai ky mą, nu sta ty ti pro ble mas ir nu ma ty ti to les nius veiks mus, kaip jas spręs ti. Len te lė je pa tei kia mi bū ti ni smur to ir 
pa ty čių pre ven ci jos įgy ven di ni mo mo kyk lo je kom po nen tai.
Įver tin ki te kiek vie ną tei gi nį ir pa žy mė ki te, kiek stip riai ši są ly ga įgy ven di na ma mo kyk lo je (pa žy mė ki te var ne lę skil ty se: „+“ – jei tai 
vei kia, są ly gą įgy ven di na te, „–“ – šio to trūks ta, rei kė tų skir ti dau giau dė me sio, „?“ – ky la abe jo nių ar ba trūks ta duo me nų). Pa sta bų 
skil ty je pa žy mė ki te vi sus rei kia mus ko men ta rus, klau si mus ar abe jo nes. Veiks mų skil ty je nu ma ty ki te kon kre čius veiks mus, ku rių 
ke ti na te im tis šio je sri ty je. Pas ku ti nė je da ly je nu ma ty ki te už veiks mų įgy ven di ni mą at sa kin gus as me nis ir dar bų ter mi nus.

Kom po nen tai 
Ver ti ni mas

Pastabos Veiksmai
Atsakingi 
asmenys / 
terminai+ ? –

Mo kyk los veik la ir val dy mas

At sa ko my bė. Mo kyk los va do vas at sa ko už Re ko men da ci jų 
įgy ven di ni mą mo kyk lo je, svei ką, sau gią mo ky mo si ap lin ką. 
Sau gios ir pa lan kios mo ki niams ap lin kos kū ri mu rū pi na si 
mo kyk los vai ko ge ro vės ko mi si ja.

Ver ty bės. Mo kyk la puo se lė ja ben druo me niš ku mą ir po zi
ty vias ver ty bes (man da gu mą, pa slau gu mą, rū pes tį ki tais, 
pa gar bą, pa si ti kė ji mą, so li da ru mą, ly gia tei siš ku mą ir kt.), 
ku rias ati tin ka vi sų mo kyk los dar buo to jų el ge sys ir veik la, 
ku rios at si spin di mo kyk los va do vų ir ki tų dar buo to jų elg se
no je ir veik lo je, mo kyk los iš ori nė je kul tū ro je (do ku men tuo se, 
sten duo se, in ter ne to sve tai nė je ir kt.).

El ge sio nor mos. Mo kyk lo je su si tar ta dėl el ge sio tai syk lių 
(nor mų), ku rio se aiš kiai reg la men tuo ja mas tiek po zi ty vus / 
lau kia mas, tiek ne leis ti nas / ne pa gei dau ja mas mo ki nių el ge
sys, nu ma ty ta mo ki nių ska ti ni mo, mo ty va vi mo už po zi ty vų 
el ge sį prie mo nių ir bū dų, tai ži no ma ir su pran ta ma vi siems 
mo kyk los ben druo me nės na riams, tuo va do vau ja si kiek vie
nas mo kyk los dar buo to jas, siek da mas at pa žin ti ir pa stip rin ti 
po zi ty vų mo ki nių el ge sį.

Prevencinė veikla

Mokyklos veikla 
ir valdymas

Socialinių ir 
emocinių 

kompetencijų 
ugdymas

Pozityvaus 
mokyklos 

mikroklimato 
kūrimas

Mokinių 
pozityvių 
vertybių 

formavimas

Tėvų įtraukimas /
įsitraukimas

Mokykloslygmuo
Uni ver sa lio sios pre ven ci jos prie mo nės mo kyk los lyg me niu ap ima glau džiai tar pu sa vy je su si ju sius, in teg ra liai vei kian čius 
kom po nen tus:

 • mo kyk los veik lą ir val dy mą;
 • mo ki nių ir mo ky to jų so cia li nių ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mą;
 • po zi ty vaus mo kyk los mik ro kli ma to kū ri mą;
 • mo ki nių po zi ty vių ver ty bių for ma vi mą;
 • tė vų įtrau ki mą / įsi trau ki mą.

Saugi aplinka
Palanki mokinio asmenybei augti, bręsti ir ugdytis. 

Psichologinio mokinių atsparumo galimam neigiamam 
socialinės rizikos poveikiui stiprinimas.
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Pa rei gy bių ap ra šai. Vi sų mo kyk los dar buo to jų pa rei gy bių 
ap ra šuo se nu ma ty ta at sa ko my bė už emo ciš kai sau gios mo
ky mo(si) ap lin kos puo se lė ji mą, pa rei ga re a guo ti į smur tą ir 
pa ty čias pa gal mo kyk los nu sta ty tą tvar ką.

Re a ga vi mo į smur tą ir pa ty čias tvar ka. Mo kyk los va do vas 
yra pa tvir ti nęs smur to ir pa ty čių pre ven ci jos ir in ter ven ci jos 
vyk dy mo mo kyk lo je tvar ką, ku rio je (įver tin ki te at ski rai kiek
vie ną punk tą):

 • nu sta ty ta, kad vi si mo kyk los dar buo to jai re a guo ja į smur tą 
ir pa ty čias ne pri klau so mai nuo smur to ir pa ty čių for mos, 
tu ri nio, ly ties, am žiaus, so cia li nio sta tu so, re li gi nės ar tau
ti nės pri klau so my bės ar ki tų as mens ypa ty bių;

 • nu ma ty ta pra ne ši mų apie smur tą ir pa ty čias pro ce dū ra 
(ko kia for ma, kam ir per kiek lai ko pra ne ša ma pa ste bė jus 
smur tą ar pa ty čias);

 • api brėž ta mo kyk los dar buo to jų veiks mų se ka ir jų tar pu
sa vio ben dra dar bia vi mas, įta rus ar pa ste bė jus smur tą ar ba 
pa ty čias tarp mo ki nių;

 • nu sta ty ta, ko kių prie mo nių ima si mo kyk los va do vas, ga
vęs pra ne ši mą, kad mo kyk los dar buo to jas pa ti ria smur tą 
ar pa ty čias ar ba pats smur tau ja ar ty čio ja si;

 • api brėž ta smur to ir pa ty čių at ve jų mo kyk lo je re gist ra vi mo 
tvar ka (pa ty čių di na mi kos ana li zei ir ati tin ka moms pre ven
ci jos bei in ter ven ci jos prie mo nėms pla nuo ti);

 • nu ma ty ta švie ti mo ar ki tos rei ka lin gos pa gal bos (pvz., 
po li ci jos, me di ci ni nės) prie mo nių smur tą ar pa ty čias 
pa ty ru siems ar smur ta vu siems da ly viams, ste bė to jams 
(mo ki niams), tė vams;

Su pa žin di ni mas. Su mo kyk los nu sta ty ta smur to ir pa ty čių 
pre ven ci jos ir in ter ven ci jos tvar ka pa si ra šy ti nai su pa žin din ti 
vi si mo kyk los ben druo me nės na riai.

Part ne rys tė. Mo kyk la ben dra dar biau ja su mo ki nių tė vais, 
vie tos ben druo me ne, sa vi val dy bė se esan čio mis įstai go mis 
ar or ga ni za ci jo mis.

Mo ki nių ir mo ky to jų so cia li nių ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mas

Nuo sek lus ir re gu lia rus mo ki nių so cia li nių ir emo ci nių 
kom pe ten ci jų ug dy mas. Mo kyk lo je or ga ni zuo ja mi re gu
lia rūs ir nuo sek lūs už si ė mi mai / veik los: ug do mi mo ki nių 
sa vęs pa ži ni mo, em pa ti jos, pro ble mų ir kon flik tų spren di mo, 
pyk čio val dy mo, stre so įvei kos, ben dra vi mo, ben dra dar bia
vi mo ir ki ti įgū džiai.

Mo ki nių so cia li nių ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mo 
vyk dy mas (įver tin ki te at ski rai kiek vie ną punk tą):

 • in teg ruo jant į da ly ko (ų) ug dy mo tu ri nį;

 • įgy ven di nant pre ven ci nes pro gra mas;

 • in teg ruo jant į ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik las, or ga
ni zuo jant pra smin gas, ben druo me niš ku mą, sa va no rys tę, 
pi lie tiš ku mą, sa vi raiš kų da ly va vi mą ska ti nan čias veik las;

 • ki tu mo kyk los pa si rink tu bū du.

Pre ven ci nių pro gra mų įgy ven di ni mas. Mo kyk lo je su da
ry tos są ly gos kiek vie nam mo ki niui nuo lat da ly vau ti bent 
vie no je pre ven ci nė je pro gra mo je (smur to, pa ty čių, psi chi ką 
vei kian čių me džia gų var to ji mo, kon flik tų pre ven ci jos, so cia
li nių ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mo, svei kos gy ven se nos 
ska ti ni mo ar kt.).
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Mo ky to jų kom pe ten ci jų to bu li ni mas. Mo ky to jai ne re čiau 
kaip kar tą per ket ve rius me tus to bu li na kva li fi ka ci ją mo ki nių 
so cia li nių ir emo ci nių kom pe ten ci jų ug dy mo sri tyje, taip pat 
to bu li na as me ni nes so cia li nes ir emo ci nes kom pe ten ci jas.

Po zi ty vaus mo kyk los mik ro kli ma to kū ri mas

Mo kyk los ben druo me nės na rių san ty kiai. Ku ria mi po zi ty
vūs, tar pu sa vio pa gar ba, pa ra ma ir pa si ti kė ji mu, ben dro mis 
ver ty bė mis grįs ti san ty kiai, puo se lė ja mos mo ki nių stip ry bės 
ir ga lios, ska ti na mi ir stip ri na mi ben dru mo, ta pa tu mo ir pri
klau sy mo mo kyk los ben druo me nei jaus mai.

Ne nu trūks ta mas pro ce sas. Po zi ty vaus mo kyk los mik ro
kli ma to kū ri mas ir puo se lė ji mas vyks ta ne nu trūks ta mai, 
cik liš kai, su si de da iš nuo sek lių pen kių eta pų:

 • esa mos si tu a ci jos įver ti ni mo;
 • mo kyk los ben druo me nės na rių są mo nin gu mo di di ni mo 

ir įsi trau ki mo;
 • pre ven ci jos ir in ter ven ci jos prie mo nių pla na vi mo;
 • pre ven ci jos ir in ter ven ci jos prie mo nių įgy ven di ni mo;
 • prie mo nių veiks min gu mo ver ti ni mo.

Vi sų mo kyk los ben druo me nės na rių įsi trau ki mas. Po zi
ty vų mo kyk los mik ro kli ma tą ku ria įstai gos va do vas, vai ko 
ge ro vės ko mi si ja, vi si ben druo me nės na riai, spren di mų 
ieš ko ma kar tu dis ku tuo jant ir ta rian tis.

Mo ki nių po zi ty vių ver ty bių for ma vi mas

San ty kiai mo kyk lo je. Mo kyk lo je plė to ja mi tar pu sa vio pa
gar ba ir pa ra ma grįs ti san ty kiai, dė me sys la biau tel kia mas 
į mo ki nių stip ry bes ir ga li my bes, o ne į trū ku mus ar ri zi kos 
veiks nius.

Mo ki nių da ly va vi mas ge ri nant mo kyk los ap lin ką. Mo ki
niai ak ty viai da ly vau ja ku riant po zi ty vų mo kyk los mik ro kli
ma tą, jų nuo mo nė ir idė jos yra iš klau so mos ir ver ti na mos, 
ska ti na mas ben druo me niš ku mas, mo ki nių sa vi raiš kus da ly
va vi mas pra smin go se veik lo se.

Da ly va vi mas pra smin go se so cia li nė se veik lo se. Su
da ry tos ga li my bės, ska ti na ma tai ky ti ir įtvir tin ti mo ki nių 
so cia li nes ir emo ci nes kom pe ten ci jas įvai riuo se gy ve ni mo 
kon teks tuo se (pvz., ska ti na ma sa va no rys tė, da ly va vi mas pi
lie ti nė je, so cia li nė je, ki to je ben druo me ni nė je veik lo je ir kt.).

Tė vų įtrau ki mas / įsi trau ki mas

Tė vų ak ty vu mo ska ti ni mas. Ska ti na mas tė vų da ly va vi mas 
ku riant sau gią mo ky mo(si) ap lin ką mo kyk lo je, jie įtrau kia
mi pla nuo jant ir įgy ven di nant pre ven ci jos ir in ter ven ci jos 
prie mo nes, ki tas veik las, at sto vau ja mo kyk lai vie tos ben
druo me nė je.

Kon sul ta vi mas, in for ma vi mas. Tė vai kon sul tuo ja mi ir in
for muo ja mi pa ty čių ir smur to pre ven ci jos, sau gios ap lin kos 
mo kyk lo je kū ri mo klau si mais.

Sau gios ap lin kos mo kyk lo je kū ri mo kom po nen tų į(si)ver ti ni mą ga li ma at lik ti skir tin gais bū dais, kiek vie na mo kyk la tu rė tų 
pa si rink ti sau tin ka miau sią va rian tą. Pa tei kia ma ke le tas pa vyz džių:

 • Si tu a ci ją at ski rai įver ti na mo kyk los ad mi nist ra ci ja, pe da go gai, ki ti dar buo to jai, mo ki niai, tė vai, mo kyk los sa vi val dos ins ti
tu ci jos, vė liau ad mi nist ra ci ja api ben dri na duo me nis, pa ren gia mos iš va dos, nu ma to mi to les ni veiks mai.

 • Kiek vie no kom po nen to įgy ven di ni mas ap ta ria mas per ben drą mo kyk los ben druo me nės na rių su si rin ki mą, nu ma to mi 
to les ni veiks mai, kaip spręs ti nu sta ty tas pro ble mas.

 • Pa ruo šia ma elek tro ni nė ap klau sos an ke ta, ku rią as me niš kai už pil do kiek vie nas mo kyk los ben druo me nės na rys, api ben
dri na mos iš va dos ir nu ma to mi to les ni veiks mai.
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ben dro jisvie ti mobuk le].

20. Už ty los sie nos [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
21. Mo ki nių sa vi žu dy bės ir jų pre ven ci ja [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
22. Sa vi žu dy bių pre ven ci ja mo kyk lo je [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
23. Ko dėl ne klau so vai kai [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711]. 
24. Gy ve ni mo įgū džių ug dy mo pro gra mos [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?640869636].
25. So cia li nių įgū džių ug dy mo va do vas [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
26. Sek su a li nė prie var ta prieš vai kus [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
27. Vai kų psi cho lo gi nis kon sul ta vi mas [pri ei ga per in ter ne tą: www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
28. Emo ci nės rai dos įta ka to li mes niam vai ko as me ny bės vys ty mui si [pri ei ga per in ter ne tą:  

www.sppc.lt/in dex.php?1032120711].
29. Pa ty čių pre ven ci jos ir in ter ven ci jos vyk dy mo Vil niaus mies to ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se tvar kos ap ra šas  

[pri ei ga per in ter ne tą: www.vil nius.lt/vak tai2011/De fault Li te.aspx?Id=3&Do cId=30281341].
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Savivaldybėslygmuo
Ko or di nuo jant pre ven ci jos įgy ven di ni mą mo kyk lo se, ben dra dar biau da mi ir pa si skirs ty da mi at sa ko my bė mis, sa vi val dy bė je 
vei kia:

 • sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos švie ti mo pa da li nys;
 • sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos vai ko ge ro vės ko mi si ja;
 • švie ti mo pa gal bos įstai gos;
 • psi cho lo gi nės pa gal bos tei kė jai (įskai tant ne vy riau sy bi nes or ga ni za ci jas), su ku riais sa vi val dy bės vyk do mo ji ins ti tu ci ja yra 

su da riu si su tar tis dėl psi cho lo gi nės pa gal bos tei ki mo;
 • ki ti švie ti mo tei kė jai, su in te re suo tos įstai gos ir as me nys.

Už Re ko men da ci jų įgy ven di ni mą sa vi val dy bė je yra at sa kin gas sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos švie ti mo pa da li nys, ben dra dar
biau da mas su sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos vai ko ge ro vės ko mi si ja.

Prevencijos įgyvendinimo mokyklose stebėsena

 • analizuojamas prevencijos įgyvendinimo mokyklose 
turinys, formos, mastas, mokyklos bendruomenės 
narių įtrauktis į prevencijos vykdymą;

 • nustatomi prevencijos įgyvendinimo mokyklose sėk
mės veiksniai ir trukdžiai;

 • nustatomi prioritetai, nukreipti į rizikos veiksnių ma
žinimą ir apsauginių veiksnių stiprinimą, padedama 
mokykloms ieškoti palankiausių būdų, kaip juos 
įgyvendinti.

Finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimas

 • inicijuojama, kad savivaldybės biudžete būtų numatyta 
lėšų prevencinėms programoms mokyklose diegti ir 
vykdyti;

 • analizuojama informacija apie prevencinių programų 
įgyvendinimo mokyklose mastą, nustatomos priežas
tys, kurios trukdo mokykloms užtikrinti nuolatinį kiek 
vieno vaiko dalyvavimą prevencinėse programose, ieš
koma galimybių ir resursų šioms problemoms spręsti;

 • analizuojamas mokyklų poreikis tobulinti pedagogi
nių darbuotojų kompetencijas mokinių socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymo srityje, rūpinamasi 

šios srities kvalifikacijos tobulinimo pro
gramų rengimu, gausinimu ir mokymų 
prieinamumu savivaldybėje.

Viešoji komunikacija 
ir bendradarbiavimas

 • organizuojami reguliarūs pasitarimai, 
konsultacijos švietimo įstaigų vadovams;

 • vykdomas mokyklų informavimas apie prevencinių 
programų naudą;

 • mokyklos konsultuojamos dėl prevencinių programų 
pasirinkimo;

 • analizuojami mokyklų siūlymai dėl prevencinės veiklos 
tobulinimo;

 • vykdoma informacijos apie prevencinę veiklą, švietimo 
pagalbą teikiančias įstaigas, specialistus sklaida;

 • dalyvaujama formuojant vietos bendruomenės nuos
tatas / požiūrį netoleruoti smurto ir patyčių reiškinių.

Švietimo pagalbos, neformaliojo 
švietimo prieinamumas ir 

 kokybės užtikrinimas

 • reguliariai analizuojamas psichologinės pagalbos teiki
mo poreikis ir prieinamumas savivaldybėje, rūpinamasi 
pakankamu psichologinės pagalbos teikėjų tinklu;

 • rūpinamasi tėvystės įgūdžių mokymų prieinamumu ir 
pasiūla tėvams;

 • plėtojama neformaliojo vaikų švietimo programų pa
siūla ir prieinamumas;

 • prireikus telkiamos tarpžinybinės specialistų komandos 
savivaldybėje, siekiant kompleksiškai ir koordinuotai 
spręsti smurto ir patyčių problemas ar organizuoti 
švietimo pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

Savivaldybės veiklos sritys 
koordinuojant prevencijos 
įgyvendinimą mokyklose
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Smurtoprevencijosįgyvendinimomokyklosere ko men da ci jos

Priedą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos medžiagą rengė: 
informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ vyr. redaktorė Zina Rimgailienė, 
rankraščių redaktorė Inesa Čižiūnaitė, dizainerėmaketuotoja Eglė Lesniauskienė.

Nacionalinislygmuo
Na cio na li nio lyg mens ins ti tu ci jos, da ly vau jan čios ku riant smur to ir pa ty čių pre ven ci jos mo de lį švie ti mo sis te mo je, yra:

 • Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja;
 • Spe cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tras;
 • Ug dy mo plė to tės cen tras;
 • Na cio na li nė mo kyk lų ver ti ni mo agen tū ra;
 • Na cio na li nis eg za mi nų cen tras;
 • Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo cen trai (Lie tu vos vai kų ir jau ni mo cen tras, Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tras).

Teisėkūra

 • rengiami įstatymų ir kitų teisės aktų projektai smurto 
ir patyčių prevencijos srityje.

Stebėsena

 • vykdoma smurto ir patyčių prevencijos mokyklose ste
bėsena analizuojant tarptautinių ir nacionalinių tyrimų, 
mokyklų veiklos kokybės vertinimų, standartizuotų 
testų ir kitus rezultatus;

 • reguliariai analizuojami mokyklų prevencinės veiklos 
ŠVIS sistemoje stebėsenos rodikliai;

 • vykdomi nacionaliniai tyrimai nustatant smurto ir pa
tyčių mastą mokyklose.

Viešoji komunikacija 
ir bendradarbiavimas

 • organizuojamos viešosios konsultacijos, teikiama 
metodinė ir konsultacinė pagalba savivaldybių admi
nistracijoms dėl smurto ir patyčių prevencijos įgyven
dinimo mokyklose; 

 • vykdomi tyrimų / analizių  pristatymai švietimo ben
druomenei;

 • sukuriama ir turtinama virtuali informacinėmetodinė 
bazė smurto ir patyčių prevencijos srityje; 

 • dalyvaujama formuojant visuomenės nuostatas / po
žiūrį netoleruoti smurto ir patyčių reiškinių.

Finansavimas

 • finansuojamas smurto, patyčių ir kitų prevencinių 
programų įgyvendinimas mokyklose panaudojant ES 
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas.

Nacionalinio lygmens 
institucijų veiklos sritys 

kuriant smurto ir patyčių 
prevencijos modelį


