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 KONFERENCIJA 

„PREVENCINĖS PROGRAMOS MOKINIŲ AKIMIS IR PRIEMONIŲ IDĖJOS“ 

 

I. ĮVADAS 

Švietimo įstatymo 43 str. 11 d. nustato, kad Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, pateiktas 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose. Šios nuostatos įpareigoja visų mokyklų vadovus vykdyti prevencines programas, todėl 

itin svarbus tampa prevencinių programų efektyvumo klausimas, mokinių požiūris, 

suinteresuotumas dalyvauti programose.  

PREVENCINĖ VEIKLA – visos mokykloje įgyvendinamos prevencinės priemonės, 

vykdomos per programas, projektus, akcijas, informacinius ir kitus renginius, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą.  

PREVENCINĖ PROGRAMA – planinga ir sisteminga priemonių, padedančių stiprinti 

mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma.  

AKREDITUOTA PREVENCINĖ PROGRAMA – nustatytus kriterijus atitinkanti 

prevencinė programa, pripažinta tinkama diegti mokyklose  

INTEGRUOJAMOJI PROGRAMA – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, 

integruojama į visų ugdymo sričių ar dalykų programas.  

METODINĖ PRIEMONĖ – prevencinės veiklos įgyvendinimo procese naudojama 

medžiaga, kurioje pateikiami metodai, būdai ir kitos priemonės bendriesiems vaikų gebėjimams 

ugdyti. 

 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konferencijos  „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“ (toliau –   

Konferencijos)  nuostatai reglamentuoja Konferencijos  tikslus, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir pranešimų pristatymo  tvarką.  

2. Konferenciją „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“ organizuoja 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos Vaiko gerovės komisija bendradarbiaudama su Vilniaus miesto 

savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi. 

3. Už konferencijos įgyvendinimą atsakingi asmenys:  Vilniaus Pilaitės gimnazijos tiksliųjų, 

gamtos mokslų, kūno kultūros ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Laima Juškevičienė,  

socialinė pedagogė Virginija Ratiukienė, psichologė Rasa Bubnienė.  

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konferencijos tikslas – įvertinti prevencinių programų įgyvendinimą, efektyvumą ir  

ypatumus Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklose bei numatyti galimas prevencinės veiklos 

tobulinimo kryptis, plėtoti gerosios darbo patirties sklaidą.  



5. Konferencijos uždaviniai 

             5.1. Analizuoti prevencinių programų įtaką mokyklos bendruomenei. 

            5.2. Dalytis gerąja patirtimi apie sėkmingai įgyvendinamas prevencines programas.  

            5.3. Išklausyti vaikų siūlymus dėl prevencinių programų efektyvumo tobulinimo. 

            5.4. Diskutuoti kokios programas patrauklios mokiniams 

 

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 
 

6. Konferencijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai, kuriems 

konferencijai pasirengti padės ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ar  

klasių auklėtojai. Taip pat mokyklų mokinių parlamento nariai.  

 

 

IV. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 27 d. (antradienis) 10.00 val. Vilniaus  

miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr.3),  registracija nuo 9.30 

val.  foje prie salės. 

8. Pageidaujantys konferencijoje skaityti pranešimus, užpildo registracijos anketą (Priedas  

nr. 1) ir iki 2018 m. lapkričio 20 d. atsiunčia ją adresu: mvg.komisija@gmail.com  

8.1. Pranešimo tema turi atspindėti konferencijos tikslus ir uždavinius. 

8.2. Dalyvio registracijos anketoje turi būti parašyta pranešimo tema, forma. 

9.  Pranešimo forma: pranešimas, inscenizacija (vaidinimas), filmuotas reportažas, diskusija ir 

kt. 

10. Konferenciją sudaro dvi dalys: 

10.1. Mokinių pranešimai (trukmė iki 15 min.) ir kviestinio lektoriaus pranešimas; 

10.2. Diskusijos grupės; 

10.2.1. Siūlymų (idėjų) dėl prevencinių programų veiklos efektyvinimo apibendrinimas. 

11. Konferencijos klausytojai užpildo registracijos anketą (Priedas nr. 2) ir iki 2018 m. 

lapkričio 20 d. atsiunčia ją adresu: mvg.komisija@gmail.com  

12. Užsiregistravę Konferencijos pranešėjai ir dalyviai gauna patvirtinimą apie sėkmingą 

registraciją ir įsipareigoja dalyvauti Konferencijoje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Konferencijos dalyviams bus išduodamos pažymos, skaičiusiems pranešimus – 

patvirtinimas apie pristatytą pranešimą. 

14. Kelionės dalyvių išlaidų organizatoriai neapmoka. 

15. Informaciją dėl konferencijos teikia: 

tiksliųjų, gamtos mokslų ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja Laima Juškevičienė, socialinė 

pedagogė Virginija Ratiukienė telefonu 852708474 arba el. paštu 

mvg.komisija@gmail.com.   
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Priedas Nr. 1 

 

KONFERENCIJA 

„PREVENCINĖS PROGRAMOS MOKINIŲ AKIMIS IR PRIEMONIŲ IDĖJOS“ 

2018 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. 

 

DALYVIO PRANEŠĖJO  ANKETA 

 

 

Įstaigos, kurią atstovauja  

pranešėjas (-ai), pavadinimas, adresas 

 

 

 

Pranešėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (s) 

 

 

 

Pedagogas, padėjęs pasirengti  

mokiniui (-iams) (vardas, pavardė, 

el. adresas) 

 

 

Pranešimo/pasirodymo tema 

 

 

 

Pranešimo/pasirodymo tipas 

(pranešimas, inscenizacija (vaidinimas), 

filmuotas reportažas, diskusija ir kt.) 

 

 

 

Priemonės, reikalingos pranešimo 

pristatymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas nr. 2 

 

 

 KONFERENCIJA  

„PREVENCINĖS PROGRAMOS MOKINIŲ AKIMIS IR PRIEMONIŲ IDĖJOS“ 

2018 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas  

Dalyvių amžius  

Dalyvių skaičius  

  

  

  

 

 

Registracijos anketą prašome atsiųsti iki 2018 m. lapkričio 20 d. el. paštu: 

mvg.komisija@gmail.com   
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