PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m.
d. nutarimu Nr.
VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANAS
1 lentelė. VYRIAUSYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ĮGYVENDINAMOS VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS MINĖJIMO 2020 METAIS VEIKLOS
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

PARAMA VAIKUI ŠEIMOJE IR MOKYKLOJE VISAIS GYVENIMO (BRANDOS) TARPSNIAIS
I SKYRIUS. VAIKO EMOCINĖ GEROVĖ PRASIDEDA DAR NEGIMUS
1.

Vykdyti viešinimo kampaniją tema „Vaiko emocinė gerovė prasideda Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2020 m. II–III ketvirčiai
dar jam negimus“
ministerija

2.

Sukurti šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos 2020 m. I–IV ketvirčiai
modelį
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo (tęstinis)
ministerija

3.

Įgyvendinti tėvų mokymo programą „Neįtikėtini metai“, skirtą tėvams, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės 2020 m. I–IV ketvirčiai
kurių vaikai turi elgesio ir emocijų sunkumų
apsaugos ir darbo ministerija, Higienos (tęstinis)
institutas

4.

Organizuoti renginį visuomenei vaisiaus alkoholinio sindromo tema Valstybinis psichikos sveikatos centras
minint rugsėjo 9-ąją – Vaisiaus alkoholinio sindromo dieną

2020 m. III ketvirtis

5.

Vykdyti pozityvios tėvystės skatinimo viešinimo kampaniją

2020 m. II–IV ketvirčiai

6.

Remti pozityvios tėvystės mokymus, tėvų ir globėjų konsultavimą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
psichosocialinių paslaugų šeimoms prieinamumą valstybės biudžeto
lėšomis finansuojant įvairias šioms paslaugoms plėtoti skirtas
priemones

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

II SKYRIUS. AUGINKIME POKYČIO KARTĄ
PIRMASIS SKIRSNIS. SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

2020 m. I–IV ketvirčiai
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7.

Vykdyti viešinimo kampaniją tema „Tapkime pokyčio karta: auginkime Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
savimi pasitikinčius vaikus“

2020 m. I–II ketvirčiai

8.

Organizuoti konferenciją, skirtą vaikų socialinei emocinei sveikatai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
ugdyti

2020 m. IV ketvirtis

9.

Organizuoti kasmetinę Litexpo parodą „Mokykla“ ir vaikų emocinės Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
gerovės temą paskelbti renginio tema
Nacionalinė švietimo agentūra

2020 m. IV ketvirtis

10.

Organizuoti iniciatyvą „Aktyviai, draugiškai, sveikai“

11.

Parengti bendrąsias programas, orientuotas į socialinių, emocinių ir kitų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 2020 m. IV ketvirtis
kompetencijų ugdymą
sporto ministerija, Nacionalinė švietimo
agentūra

12.

Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą įgyvendinant seksualinės Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2020 m. I–IV ketvirčiai
prievartos, savižalos, savižudybių, konfliktų, psichoaktyviųjų medžiagų Sveikatos
apsaugos
ministerija,
vartojimo prevencijos bei socialinių emocinių kompetencijų ugdymo Nacionalinė švietimo agentūra
programas mokyklose

13.

Išplatinti bendrojo lavinimo įstaigoms socialinės ir emocinės Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
kompetencijos formuojamojo vertinimo įrankius, sukurtus tarptautinio
Erasmus + KA 3 projekto “Learning to be” metu

2020 m. I ketvirtis

14.

Atlikti mokinių psichologinės gerovės mokyklose įvertinimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Nacionalinė švietimo agentūra

2020 m. II–IV ketvirčiai

15.

Atlikti mokyklų mikroklimato įvertinimo nacionalinį tyrimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Nacionalinė švietimo agentūra

2020 m. III ketvirtis

ANTRASIS SKIRSNIS. SAUGUMAS INTERNETE

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
2020 m. III–IV ketvirčiai
Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centras,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras,
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16.

Vykdyti kibernetinio saugumo viešinimo kampaniją atkreipiant dėmesį į Lietuvos
Respublikos
interneto poveikį vaikų emocinei gerovei
kanceliarija

Vyriausybės 2020 m. II–IV ketvirčiai

17.

Organizuoti akciją vaikams ir tėvams „Diena be interneto“

18.

Organizuoti švietimo akcijas mokyklose tema „Interneto įtaka vaiko Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
emocinei gerovei ir saugus interneto vartojimas“

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

2020 m. II–IV ketvirčiai
2020 m. IV ketvirtis

TREČIASIS SKIRSNIS. PAGALBOS IR UŽIMTUMO PLĖTRA VAIKAMS, TURINTIEMS ELGESIO IR (AR) EMOCINIŲ SUNKUMŲ IR (AR)
SUTRIKIMŲ
19.

Įgyvendinti Multidimensinės šeimos terapijos (MDFT) programą, skirtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
turintiems elgesio iššūkių vaikams ir jauniems žmonėms

2020 m. I–IV ketvirčiai

20.

Parengti metodinės medžiagos paketą bendrojo ugdymo mokyklų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2020 m. IV ketvirtis
švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, kaip vykdyti mokiniams Sveikatos
apsaugos
ministerija,
ir mokinių tėvams skirtas azartinių lošimų prevencijos priemones
Nacionalinė švietimo agentūra

21.

Koordinuoti ir plėtoti ankstyvosios intervencijos programą, skirtą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 2020 m. I–IV ketvirčiai
jauniems asmenims, kurie eksperimentuoja ir (arba) nereguliariai departamentas
vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką)

22.

Organizuoti kūrybines dirbtuves visuomenės sveikatos, švietimo ir Valstybinis psichikos sveikatos centras
kitiems specialistams, teikiantiems pagalbą vaikams, didinant
specialistų kompetencijas vaikų emocinės gerovės, priklausomybių
prevencijos srityse

2020 m. II–IV ketvirčiai

23.

Tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su RPLC filialų teritorijose Respublikinis priklausomybės ligų centras
veikiančiomis Vaiko gerovės komisijomis, siekiant jas informuoti apie
RPLC paslaugas emocinių sutrikimų turintiems vaikams ir dėl
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

2020 m. II ketvirtis

24.

Įgyvendinti projektus, skirtus naujas psichoaktyviąsias medžiagas Respublikinis priklausomybės ligų centras
vartojančių jaunuolių tėvams (globėjams) ir specialistams, edukuojant ir
konsultuojant juos apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, vartojimo
priežastis ir jų įveikimo būdus

2020 m. II ketvirtis
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25.

Organizuoti akciją „Aš išdrįsau kreiptis pagalbos. O tu?“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 2020 m. I ketvirtis
departamentas

26.

Atlikti tyrimą, siekiant įvertinti tėvų vaidmenį ir poreikius, apsaugant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 2020 m. IV ketvirtis
vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
departamentas

III SKYRIUS. APSAUGOKIME VAIKUS NUO PATYČIŲ IR SMURTO
PIRMASIS SKIRSNIS. PATYČIŲ PREVENCIJA
27.

Diegti mokytojų socialinių emocinių kompetencijų plėtojimui ir patyčių Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
intervencijai skirtą el. platformą „Reaguok.lt“

2020 m. I–IV ketvirčiai

28.

Diegti „Patyčių dėžutę“ bendrojo ugdymo mokyklose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 m. I–IV ketvirčiai

29.

Diegti patyčių ir kitas prevencijos programas mokyklose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 m. I–IV ketvirčiai

30.

Organizuoti patyčių ir smurto prevencijos viešinimo kampaniją

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 m. I–III ketvirčiai

ANTRASIS SKIRSNIS. VAIKŲ APSAUGA NUO SMURTO
31.

Vykdyti smurto prieš vaikus prevencijos viešinimo kampaniją tema Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
„Kur kreiptis pagalbos“

2020 m. IV ketvirtis

32.

Vykdyti smurto prevencijos užsiėmimus vaikams

2020 m. I–IV ketvirčiai

33.

Organizuoti mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos teikimo galimai
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems mokiniams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2020 m. I–IV ketvirčiai

TREČIASIS SKIRSNIS. ANKSTYVASIS PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ ATPAŽINIMAS, EMOCINĖ, PSICHOLOGINĖ IR ŠVIETIMO
PAGALBA
34.

Didinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokyklose ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
pedagoginėse-psichologinėse tarnybose ir (ar) švietimo pagalbos
tarnybose

2020 m. I–IV ketvirčiai

35.

Inicijuoti ir išbandyti švietimo pagalbos teikimo regioninį modelį

2020 m. II–IV ketvirčiai
(tęstinis)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
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36.

Viešinti Vaikų ir Jaunimo emocinės paramos linijas bei valstybės Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
biudžeto lėšomis remti šių linijų teikiamas emocinės pagalbos telefonu
paslaugas

2020 m. I–IV ketvirčiai

37.

Parengti ir įgyvendinti ankstyvojo psichikos ir elgesio sutrikimų ženklų, Sveikatos apsaugos ministerija
psichologinių krizių ir traumų atpažinimo ir pagalbos sistemą bendrojo
ir neformaliojo ugdymo įstaigose

2020 m. II–IV ketvirčiai

38.

Sustiprinti visuomenės sveikatos specialistų bendrojo ugdymo įstaigose Sveikatos apsaugos ministerija
kompetencijas ir vaidmenį psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos
srityje

2020 m. II–IV ketvirčiai

39.

Sustiprinti šeimos gydytojų kompetencijas, kaip organizuoti ir teikti Sveikatos apsaugos ministerija
pirmąją emocinę pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims

2020 m.

40.

Organizuoti mokymus vaiko teisių apsaugos specialistams, skirtus Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
stiprinti kompetencijas, susijusias su savęs žalojimo ir savižudybės
grėsmės atpažinimu ir pirmos emocinės pagalbos teikimu

2020 m. III–IV ketvirčiai

41.

Atlikti analizę dėl vaikų ir paauglių psichiatrų paslaugų prieinamumo Sveikatos apsaugos ministerija
regioniniu ir paslaugų įvairovės aspektais bei inicijuoti priemonių
įgyvendinimą, siekiant spręsti identifikuotas problemas

2020 m. II–IV ketvirčiai

42.

Atnaujinti ir išplėtoti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos 2020 m. I–IV ketvirčiai
teikimo modelį
mokymo ir ligų prevencijos centras
(tęstinis)

43.

Atnaujinti ir aprūpinti metodinėmis priemonėmis sveikatos kabinetus Sveikatos apsaugos ministerija
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose, tobulinant prevencinių
sveikatos priemonių įgyvendinimą vaikams ir jaunimui

2020 m. I–IV ketvirčiai
(tęstinis)

44.

Sukurti nacionalinę informacinę internetinę svetainę apie psichikos Sveikatos apsaugos ministerija
sveikatą „Pagalba Sau“

2020 m. II–III ketvirčiai

45.

Viešinti internetinę svetainę ir prekinį ženklą TU ESI, skirtą Valstybinis psichikos sveikatos centras
savižudybių prevencijai

2020 m. II–IV ketvirčiai
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46.

Parengti ir žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ publikuoti mokomąjį Sveikatos
priežiūros
ir
farmacijos 2020 m. I–IV ketvirčiai
ciklą sveikatos priežiūros specialistams apie vaikų psichologines krizes specialistų kompetencijų centras
ir sutrikimus bei jų ankstyvąjį atpažinimą, pirmos emocinės pagalbos
teikimą ir tęstinės pagalbos užtikrinimą vaikams

47.

Parengti programą apie vaikų emocinius sunkumus ir sutrikimus, jų Sveikatos
priežiūros
ir
farmacijos 2020 m. III ketvirtis
atpažinimą ir pagalbos teikimą
specialistų kompetencijų centras

48.

Parengti edukacinę medžiagą apie vaikų emocinės gerovės stiprinimą ir Respublikinis priklausomybės ligų centras
integruoti ją į teikiamas priklausomų asmenų stacionarinio gydymo ir
reabilitacijos paslaugas stacionaruose

2020 m. III ketvirtis
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2 lentelė. VYRIAUSYBEI NEPAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ĮGYVENDINAMOS VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS MINĖJIMO 2020 METAIS VEIKLOS
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

PARAMA VAIKUI ŠEIMOJE IR MOKYKLOJE VISAIS GYVENIMO (BRANDOS) TARPSNIAIS
I SKYRIUS. VAIKO EMOCINĖ GEROVĖ PRASIDEDA DAR NEGIMUS
1.

Organizuoti paskaitų ciklą besilaukiančioms mamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
apie saugų prieraišumą bei vaikų emocijų
savireguliacijos įgūdžių ugdymo dirbtuves tėvams

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.

Organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo programos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2020 m. I–IV ketvirčiai
grupinius užsiėmimus
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba,
Palangos švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ „Darnūs namai“,

3.

Vykdyti pozityvios tėvystės mokymus

4.

Organizuoti grupinius užsiėmimus tėvams „Pozityvi Visagino socialinių paslaugų centras
tėvystė“

2020 m. IV ketvirtis

5.

Įgyvendinti edukacinę grupę tėvams „Laiptai“

2020 m. III–IV ketvirčiai

6.

Organizuoti mokymus tėvams pagal šias programas: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba
„Mokykla tėvams ir auklėtojams“, „Bendravimo su
vaikais tobulinimo kursai“, „Vesk vaiką į sėkmę“,
„Efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymas“, „Pagalba
vaikui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumų“

2020 m. I–IV ketvirčiai

7.

Vykdyti dėmesingos tėvystės programą

2020 m. III–IV ketvirčiai

Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė 2020 m. IV ketvirtis
tarnyba, Skuodo krašto bendruomenė, Kalvarijos
gimnazija, Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių
logopedinė mokykla, Raseinių socialinių paslaugų centras

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
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8.

Organizuoti mokymus tėvams „Efektyvi tėvystė“

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija

9.

Organizuoti paskaitas tėvams aktualiomis temomis apie Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
vaikų ugdymą

2020 m. II, IV ketvirčiai

10.

Organizuoti paskaitų tėvams ciklą apie vaikų emocinį Kauno apskrities viešoji biblioteka
intelektą, elgesio sunkumus, emocinę sveikatą

2020 m. I–III ketvirčiai

11.

Organizuoti mokymus tėvams, auginantiems įvairių Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
raidos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus

2020 m. I ketvirtis

12.

Organizuoti tėvų, auginančių sutrikimų turinčių vaikų, Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba, Klaipėdos 2020 m. I–IV ketvirčiai
savipagalbos grupes
pedagoginė psichologinė tarnyba

13.

Įgyvendinti iniciatyvą „Įvaikintų vaikų ir įtėvių Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko 2020 m. II–III ketvirčiai
savipagalbos grupės emocinei gerovei stiprinti“
gerovės centras

14.

Organizuoti paskaitas socialinę riziką patiriančių šeimų Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono 2020 m. II, IV ketvirčiai
vaikų tėvams temomis „Kaip reaguoti į prieštaraujantį socialinių paslaugų centras, Kelmės rajono pedagoginė
vaiko elgesį“, „Vaikų elgesio ribos ir jų nustatymas“
psichologinė tarnyba

15.

Organizuoti paskaitas budintiems globotojams
globėjams jiems aktualiomis temomis apie vaikus

16.

Organizuoti paskaitą tėvams tema „Vaikų emocinė Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija
gerovė“

ir Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnyba

2020 m. I–IV ketvirčiai

2020 m. I–IV ketvirčiai
2020 m. IV ketvirtis

II SKYRIUS. AUGINKIME POKYČIO KARTĄ
PIRMASIS SKIRSNIS. SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
17.

Organizuoti Kauno rajono ugdymo įstaigų švietimo Kauno rajono savivaldybės administracija,
pagalbos specialistų konferenciją, skirtą Vaikų Kauno rajono švietimo centras
emocinės gerovės metams

18.

Organizuoti konferenciją tema „Vaikų
gerovės svarba ir jos užtikrinimo sąlygos“

2020 m. IV ketvirtis

emocinės Telšių rajono savivaldybės administracija, Telšių rajono 2020 m. I–IV ketvirčiai
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių švietimo
centras

9

19.

Organizuoti respublikinę konferenciją tema „Padėkime Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, 2020 m. IV ketvirtis
augti: vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
tikslai, iššūkiai ir galimybės“

20.

Organizuoti mokslinę-praktinę konferenciją tema Klaipėdos universitetas
„Psichologiniai vaikų emocinės gerovės veiksniai“ ir
mokslinę mokinių konferenciją tema „Tolerantiška
mokykla – saugi visuomenė“

2020 m. II–IV ketvirčiai

21.

Organizuoti vaikų ir paauglių konferenciją emocinio Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
raštingumo tema

2020 m. IV ketvirtis

22.

Organizuoti konferenciją tema „Vaikai vaikams: galiu Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
padėti sau ir tau 3“

2020 m. I ketvirtis

23.

Organizuoti konferenciją apie vaikų gerovę ir emocinio Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. I–IV ketvirčiai
intelekto stovyklas 13–18 m. vaikams
biuras

24.

Organizuoti 5-ąją Palangos miesto savivaldybės Palangos švietimo pagalbos tarnyba
pedagogų konferenciją, skirtą Vaikų emocinės gerovės
metams

2020 m. I–IV ketvirčiai

25.

Organizuoti konferenciją tema „Emocijos, aš ir Šiaulių Petro Avižonio regos centras
gyvūnas“; organizuoti seminarus apie vaikų emocinį
intelektą ir emocinių kompetencijų ugdymą;
organizuoti renginius, skirtus pedagogų gerosios
patirties sklaidai apie vaikų emocinių kompetencijų
ugdymą

2020 m. I–IV ketvirčiai

26.

Organizuoti
respublikinę
konferenciją
tema Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
„Įtraukiajam ugdymui palanki aplinka: iššūkiai ir
galimybės“

2020 m. II ketvirtis

27.

Organizuoti vaikų emocinės gerovės metams skirtą Visagino savivaldybės administracija
konferenciją

2020 m. IV ketvirtis

28.

Organizuoti vaikų psichikos sveikatą stiprinančių Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė 2020 m. I–IV ketvirčiai
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metodų mugę

tarnyba, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Plungės
paslaugų ir švietimo pagalbos centras

29.

Organizuoti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų Kauno rajono švietimo centras
pedagogų metodinę dieną ,,Socialinis emocinis
ugdymas lauko erdvėje“ ir įgyvendinti projektą „Nes
bendrauti gera“

2020 m. II–IV ketvirčiai

30.

Parengti metodinę priemonę socialinių emocinių Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
kompetencijų plėtojimui

2020 m. III ketvirtis

31.

Organizuoti paskaitas ir mokymus temomis „Emocinio Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
intelekto lavinimas muzikos instrumentais“, „Emocinio
intelekto lavinimas edukaciniais žaislais – kimočiais“

2020 m. II ketvirtis

32.

Vykdyti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, Klaipėdos universitetas
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo
programą
„Socialinių
emocinių
kompetencijų
tobulinimas valdant konfliktines situacijas ugdymo
institucijose“

2020 m. II–IV ketvirčiai

33.

Organizuoti mokymus bibliotekos darbuotojams, kaip Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Apskričių 2020 m. I–IV ketvirčiai
naudotis emociniam intelektui lavinti skirtomis viešųjų bibliotekų asociacija
edukacinėmis priemonėmis

34.

Įgyvendinti
nacionalinio
lygmens
mokytojų Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
kvalifikacijos
tobulinimo
programą
mokinių
socialinėms ir emocinėms kompetencijoms tobulinti

2020 m. I–IV ketvirčiai

35.

Įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas Kauno rajono švietimo centras
temomis
„Socialinių
emocinių
kompetencijų
tobulinimas švietimo įstaigoje“, „Emocinio intelekto
ugdymas mokyklų bendruomenėms“

2020 m. II–IV ketvirčiai

36.

Organizuoti pedagogų kompetencijų kėlimo veiklas Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė 2020 m. I–IV ketvirčiai
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dailės terapijos, mindfulness metodo pritaikymo tarnyba, Skuodo Bartuvos progimnazija
ugdymo procese, socialinių kompetencijų ugdymo ir
netinkamo moksleivių elgesio valdymo temomis
37.

Organizuoti seminarus pedagogams, tėvams apie vaikų Šiaulių specialiojo ugdymo centras
emocinį intelektą ir emocinių kompetencijų ugdymą

2020 m. II ketvirtis

38.

Vykdyti programą tėvams apie vaikų emocinio Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
intelekto ugdymą

2020 m. I–IV ketvirčiai

39.

Atlikti tyrimą bendrojo ugdymo mokyklose ,,Mokinių / Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba
mokytojų / tėvų psichologinė savijauta, saugumas
mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes“

2020 m. III ketvirtis

40.

Įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, Telšių rajono savivaldybės administracija
skirtas specialiųjų poreikių turintiems vaikams

2020 m. I–IV ketvirčiai

41.

Įgyvendinti
„Iniciatyvos
sektorių

vaikų užimtumo vasarą programą Kauno miesto savivaldybės administracija
Kaunui“ pasitelkiant nevyriausybinį

2020 m. II–III ketvirčiai

42.

Organizuoti edukacinius užsiėmimus, lavinančius vaikų Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
emocinį intelektą, viešosiose bibliotekose bei
bendradarbiauti su įstaigomis, kurios rūpinasi vaikų
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymu, tėvų
švietimu, ir įgyvendinti bendras iniciatyvas: edukacinę
platformą „Nepatogaus kino klasė“, užsiėmimus su
psichologais „Sąmoninga šeima“ ir kt.

2020 m. I–IV ketvirčiai

43.

Atnaujinti viešųjų bibliotekų fondus specialistų Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
rekomenduojamomis paveikslėlių knygomis ir skatinti
vaikų ankstyvąjį skaitymą

2020 m. I–IV ketvirčiai

44.

Organizuoti vasaros stovyklas ir akcijas tema „Vasara Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
su knyga“

2020 m. II–III ketvirčiai

45.

Organizuoti robotikos užsiėmimus ir kitas interaktyvias Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Šilutės rajono 2020 m. I–IV ketvirčiai
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pamokas

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka,
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Plungės
rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, Klaipėdos miesto
savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Kauno
rajono savivaldybės viešoji biblioteka

46.

Organizuoti biblioterapinius užsiėmimus vaikams ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Kauno rajono 2020 m. I–IV ketvirčiai
šeimoms
savivaldybės viešoji biblioteka, Plungės rajono
savivaldybės viešoji biblioteka

47.

Įgyvendinti edukacinius užsiėmimus „Mano jausmų Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių 2020 m. I–IV ketvirčiai
muzika“
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

48.

Įgyvendinti programą „Pažink ir atrask 2“

49.

Organizuoti šeimadienius bibliotekose ir inovatyvių Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Panevėžio 2020 m. I–IV ketvirčiai
veiklų klubus
miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Pasvalio Mariaus
Katiliškio viešoji biblioteka

50.

Organizuoti lėlių teatrų, jausmų teatrų, vaikų klubų Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės 2020 m. I–IV ketvirčiai
užsiėmimus vaikams
viešoji biblioteka, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

51.

Įgyvendinti projektą „Išlaisvink pojūčius: sensorinių Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji 2020 m. II–IV ketvirčiai
skaitymų ir pojūčių erdvės įkūrimas“
biblioteka

52.

Įgyvendinti kultūrinę programą „Paliesk, pajausk, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji 2020 m. I–IV ketvirčiai
išgirsk“ 1–3 m. vaikams ir jų tėvams
biblioteka

53.

Įgyvendinti programą „Laiptais į kūrybą“

54.

Organizuoti užsiėmimą vaikams „Pažink save ir savo Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
draugą“

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Jurbarko rajono
Girdžių filialas

savivaldybės

viešosios

2020 m. I–IV ketvirčiai

bibliotekos 2020 m. I–IV ketvirčiai
2020 m. I ketvirtis
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55.

Organizuoti meno terapiją vaikams tema „Piešiu Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės 2020 m. IV ketvirtis
baimę“
viešoji biblioteka

56.

Organizuoti piešinių parodą tema „Mano emocijos“

57.

Organizuoti piešinių konkursą tema „Mano emocijos Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. III–IV ketvirčiai
šiandien“
biuras

58.

Organizuoti renginius apie emocijų valdymą prieš Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. I ketvirtis
egzaminus ir egzaminų metu
biuras, Visagino technologijos ir verslo profesinio
mokymo centras, Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto
gimnazija

59.

Išplatinti skrajutes
egzaminus“

60.

Organizuoti paskaitas „Atpažink emociją“ „Spalvotos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
emocijos“, „Kaip įveikti nerimą, stresą ir baimę“,
„Mokykloje jaučiuosi laimingas“, „Išmok ir pažink
emocijas“

2020 m. I–IV ketvirčiai

61.

Vykdyti akciją „Emocijų paštas“

2020 m. II ketvirtis

62.

Įgyvendinti užsiėmimus
„Paguodos skrynelė“

moksleiviams Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2020 m. I–IV ketvirčiai

63.

Organizuoti emocijų savireguliacijos įgūdžių ugdymo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
dirbtuves pradinių klasių mokiniams

2020 m. I–IV ketvirčiai

64.

Organizuoti klasės valandėles ir (ar) pamokas Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. I–IV ketvirčiai
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo temomis
biuras, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Visagino
„Gerosios vilties“ progimnazija, Visagino technologijos ir
verslo
profesinio
mokymo
centras,
Švenčionių
progimnazija, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo
gimnazija, Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

tema

„Įveikime

4

stresą

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

prieš Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
klasių

2020 m. IV ketvirtis

2020 m. II ketvirtis
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65.

Organizuoti teorinį-praktinį užsiėmimą vaikams ir Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Švenčionių 2020 m. II ketvirtis
tėvams tema „Kas benutiktų, vis tiek tave mylėsiu“
rajono Švenčionėlių progimnazija

66.

Organizuoti praktinį patyriminį renginį vaikams ir Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
paaugliams tema „Dėmesingas įsisąmoninimas
(mindfulness) savikontrolei gerinti“

2020 m. I–III ketvirčiai

67.

Įgyvendinti edukacinę programą tema „Emocinio Telšių švietimo centras
intelekto lavinimo dirbtuvėlės“

2020 m. I–IV ketvirčiai

68.

Organizuoti akciją „Pasimatuok džiaugsmą“

69.

Organizuoti socialinių įgūdžių lavinimo ir emocijų Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
pažinimo grupes vaikams ir organizuoti susitikimų
ciklą paaugliams „Pažink save“

2020 m. I–IV ketvirčiai

70.

Įgyvendinti projektą „Jaunimo klubas Įveik – veik – Viešojį įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
eik“

2020 m. I–IV ketvirčiai

71.

Organizuoti paskaitą ir praktinius užsiėmimus Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo 2020 m. III–IV ketvirčiai
mokiniams apie emocijas, kaip jas valdyti, bei suteikti centras, Raseinių r. Šiluvos gimnazija
informaciją, kur kreiptis esant prastai psichologinei
būsenai

72.

Organizuoti renginį „Neliesk manęs“ ir įgyvendinti Elektrėnų šeimos namai
socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo programą
„Žinau, kad galiu...“

2020 m. I–IV ketvirčiai

73.

Organizuoti renginį tema
emocijas ir pyktį?“

2020 m. II ketvirtis

74.

Organizuoti užsiėmimą tema „Kaip suvaldyti savo Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla
pyktį ir kaip elgtis, kai kitas žmogus pyksta“

2020 m. IV ketvirtis

75.

Organizuoti socialinių ir emocinių kompetencijų Kėdainių pagalbos šeimai centras
ugdymą vaikams, netekusiems tėvų globos ir

2020 m. I–IV ketvirčiai

„Kaip

suvaldyti

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė 2020 m. I ketvirtis
tarnyba

savo Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
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gyvenantiems Kėdainių pagalbos šeimai centre
76.

Organizuoti užsiėmimą 1–8 klasių mokiniams tema Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Švenčionių 2020 m. I ketvirtis
„Jausmai ir jų atpažinimas“
r. Švenčionėlių progimnazija

77.

Organizuoti paskaitas 2 ir 4 klasių mokiniams tema Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
„Emocinės sveikatos stiprinimas“

2020 m. I–IV ketvirčiai

78.

Įgyvendinti savipažinimo ir savianalizės grupės Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla
„Nepamiršk parašiuto“ emocinių ir bendradarbiavimo
sunkumų turintiems 2–4 ir 5–8 klasių mokiniams

2020 m. II–III ketvirčiai

79.

Organizuoti paskaitų ciklą 9–12 klasių mokiniams Akmenės rajono Ventos gimnazija
streso ir jo įveikos tema „Nestabdyk naktis. Jaunimas
vienijasi“

2020 m. II ketvirtis

80.

Organizuoti renginių ciklą tema „Pažinkime savo Šiaulių Dainų progimnazija
emocijas ir jas išgyvenkime teisingai“

2020 m. I–IV ketvirčiai

81.

Organizuoti socialinio emocinio ugdymo stovyklą Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
„Mes galime“

2020 m. II–III ketvirčiai

82.

Atlikti tyrimą „Naujai atvykusių mokinių savijauta Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija
mokykloje“

2020 m. IV ketvirtis

83.

Organizuoti seminarus pedagogams apie vaikų emocinį Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla, Raseinių 2020 m. I–IV ketvirčiai
intelektą ir emocinių kompetencijų ugdymą
specialioji mokykla

84.

Organizuoti
jausmus“

85.

Organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo veiklas Švenčionių progimnazija
vaikų psichologinio, emocinio saugumo temomis

2020 m. I–IV ketvirčiai

86.

Organizuoti mokymus „Socialinio-emocinio ugdymo Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
praktika ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

2020 m. II ketvirtis

87.

Organizuoti paskaitą tema „Ikimokyklinio amžiaus Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Šiaulių lopšelis- 2020 m. II ketvirtis

savaitės

renginius

tema

„Pažinkime Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

2020 m. I ketvirtis
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vaikų emocinė raiška“

darželis „Gluosnis“

88.

Organizuoti užsiėmimus tėvams apie vaikų socialinį Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, Raseinių lopšelis- 2020 m. II–IV ketvirčiai
emocinį ugdymą
darželis „Saulutė“

89.

Organizuoti paskaitų ciklą tėvams ir pedagogams apie Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla, Šiaulių lopšeliai- 2020 m. I–IV ketvirčiai
netinkamo vaikų elgesio įveikimo būdus
darželiai „Gintarėlis“, „Saulutė“, „Žibutė“

ANTRASIS SKIRSNIS. SAUGUMAS INTERNETE
90.

Organizuoti skaitmeninę savaitę „All Digital Week Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija
2020“ viešosiose bibliotekose

91.

Organizuoti renginius tema „Saugaus interneto savaitė“

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, Panevėžio 2020 m. I ketvirtis
miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Vilkaviškio rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių Simono Daukanto
gimnazija, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
Raseinių r. Ariogalos gimnazija, Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešoji biblioteka, Raseinių Šaltinio
progimnazija

92.

Organizuoti renginius saugaus interneto dienai

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo 2020 m. I ketvirtis
centras ir Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

93.

Organizuoti diskusiją su tėvais ir vaikais tema „Faktas Elektrėnų šeimos namai
ar mitas: kompiuteris ir internetas – geriausi draugai“

2020 m. I ketvirtis

94.

Organizuoti
saugumas“

2020 m. I ketvirtis

95.

Organizuoti renginį tema „Vaikų saugumas internete“

96.

Organizuoti paskaitą tema „Informacinės technologijos – Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
baubas ar draugas?“

97.

Organizuoti paskaitą vaikams tema „Interneto įtaka Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. III ketvirtis
vaikų emocinei gerovei ir apsauga nuo grėsmių biuras

paskaitą

tėvams

tema

„Kibernetinis Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras

2020 m. I ketvirtis

2020 m. III ketvirtis
2020 m. I ketvirtis
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internete“
forumo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 m. I–IV ketvirčiai

98.

Organizuoti saugesnio interneto jaunimo
susitikimus-mokymus vaikams

99.

Organizuoti paskaitą tema „Elektroninė nemiga – dažna Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
paauglių problema“

100.

Organizuoti saugesnio interneto jaunimo
susitikimus-mokymus vaikams

101.

Organizuoti informacijos viešinimo veiklas ir paskaitas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
tėvams apie informacinių technologijų įtaką vaikų
sveikatai

2020 m. I–IV ketvirčiai

102.

Organizuoti diskusiją tema „Vaikas ir internetas“

Visagino socialinių paslaugų centras

2020 m. II ketvirtis

103.

Organizuoti akciją vaikams „Savaitė be telefono“

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

2020 m. III ketvirtis

104.

Organizuoti paskaitą tema „Saugus internetas“

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija

2020 m. III–IV ketvirčiai

105.

Organizuoti paskaitą 4–7 klasių mokiniams tema „Kada Raseinių r. Šiluvos gimnazija
internetas tampa pavojingas nepilnamečiams“

2020 m. IV ketvirtis

106.

Organizuoti tarptautinę saugesnio interneto dieną, Akmenės rajono Ventos gimnazija
elektroninių patyčių prevencijos paskaitas

2020 m. I–II ketvirčiai

107.

Organizuoti klasės valandėles mokiniams apie interneto Švenčionių progimnazija, Visagino technologijos ir verslo 2020 m. I–IV ketvirčiai
įtaką vaikų emocinei gerovei ir apsaugą nuo grėsmių profesinio mokymo centras, Rokiškio rajono savivaldybės
internete
visuomenės sveikatos biuras, Raseinių r. Nemakščių
Martyno Mažvydo gimnazija

108.

Organizuoti seminarą pedagogams tema ,,Saugumas ir Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba
patyčių stabdymas elektroninėje erdvėje“

2020 m. I ketvirtis

109.

Organizuoti mokymus mokytojams tema „Elektroninės Švenčionių progimnazija
patyčios“

2020 m. I ketvirtis

forumo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 m. IV ketvirtis
2020 m. I–IV ketvirčiai

TREČIASIS SKIRSNIS. PAGALBOS IR UŽIMTUMO PLĖTRA VAIKAMS, TURINTIEMS ELGESIO IR (AR) EMOCINIŲ SUNKUMŲ IR (AR)
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SUTRIKIMŲ
110.

Organizuoti konferenciją tema „Darbas su vaikais, Telšių rajono savivaldybės administracija, Telšių rajono 2020 m. I–IV ketvirčiai
turinčiais autizmo spektro sutrikimų“
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių
socialinių paslaugų centras, Telšių švietimo centras

111.

Organizuoti renginius, skirtus autizmo supratimo Lietuvos psichologijos studentų asociacija
mėnesiui

2020 m. II ketvirtis

112.

Organizuoti minėjimą, skirtą Pasaulinei autizmo dienai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
paminėti

2020 m. II ketvirtis

113.

Organizuoti paskaitą tema „Autizmo spektro sutrikimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. II ketvirtis
vaikų raida ir ugdymas“

114.

Organizuoti „Autizmui draugiškos bibliotekos“ Visagino viešoji biblioteka
pristatymą, skirtą vaikams ir jaunuoliams bei juos
auginančioms šeimoms

2020 m. IV ketvirtis

115.

Organizuoti
metodines
konsultacijas
mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
bendruomenėms (tėvams, pedagogams ir specialistams)
dėl
komunikavimo
ir
intervencijų
mokinių
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tema

2020 m. I–IV ketvirčiai

116.

Organizuoti psichoaktyviųjų medžiagų
prevencines paskaitas moksleiviams

117.

Organizuoti renginį tema „Diena be tabako“

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo 2020 m. II ketvirtis
centras ir Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

118.

Organizuoti debatus „Žalingiems įpročiams – ne!“

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija ir Rokiškio 2020 m. II ketvirtis
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

vartojimo Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. I–IV ketvirčiai
biuras, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija
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119.

Organizuoti renginį tema „Ar garini, ar rūkai – vis tiek Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
save žudai“

120.

Organizuoti
atsakingai“

121.

Organizuoti diskusiją tema „Priklausomybė. Nevartok“, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla
viktoriną 5–6 klasių mokiniams tema „Aš nerūkau“ bei
renginį pasaulinei nerūkymo dienai paminėti tema
„Pučiu ne dūmus, o muilo burbulus“

122.

Organizuoti klasės valandėles apie psichoaktyviųjų Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo 2020 m. IV ketvirtis
medžiagų prevenciją
centras

123.

Įgyvendinti ankstyvosios
mokiniams ,,Prisijunk“

124.

Įgyvendinti ankstyvosios intervencijos programą „Savu Birštono gimnazija
keliu“ 14–18 m. mokiniams

2020 m. I–IV ketvirčiai

125.

Vykdyti užsiėmimus, skirtus žalingų įpročių Švenčionių progimnazija
prevencijai, sveikai gyvensenai, fizinio aktyvumo
skatinimui

2020 m. I–IV ketvirčiai

126.

Atlikti apklausą apie psichoaktyviųjų medžiagų Švenčionių progimnazija
vartojimo paplitimą tarp Švenčionių progimnazijos
mokinių (7–8 klasių)

2020 m. I ketvirtis

127.

Organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Jurbarko švietimo centras
seminarą tema ,,Vaikų, turinčių elgesio ir emocinių
sutrikimų, psichologiniai ypatumai,
priežastys,
įvertinimas ir elgesio ugdymo strategijos“

2020 m. IV ketvirtis

debatus

moksleiviams

intervencijos

2020 m. I ketvirtis

„Pasirink Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija ir Rokiškio 2020 m. III ketvirtis
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

programą Kauno rajono švietimo centras

2020 m. II ketvirtis

2020 m. I–IV ketvirčiai
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128.

Parengti ir platinti dalomąją medžiagą
„Probleminis elgesys ir jo valdymas“

tema Jurbarko švietimo centras

129.

Organizuoti valgymo sutrikimų prevencijos paskaitas ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
grupinius užsiėmimus vaikams

2020 m. I–IV ketvirčiai

130.

Organizuoti iniciatyvą jaunimo traukinys „Panevėžys– Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Anykščiai–Panevėžys“

2020 m. II ketvirtis

131.

Organizuoti diskusijas aktualiomis vaikams (nuo 14 m.) VšĮ „Actio Catholica Patria“
temomis bei organizuoti stovyklas, patyriminius žygius
ir tarptautinius mainus vaikams

2020 m. I–IV ketvirčiai

132.

Organizuoti edukacinių renginių ciklą elgesio ir (ar) Kauno apskrities viešoji biblioteka
emocijų sutrikimų turintiems vaikams

2020 m. II–IV ketvirčiai

133.

Organizuoti
viktoriną
mokiniams,
turintiems Švenčionių progimnazija
specialiųjų ugdymosi poreikių, „Mokomės kitaip“

2020 m. II ketvirtis

134.

Organizuoti užimtumo veiklas vaikams iš šeimų, Skuodo krašto bendruomenė
patiriančių socialinę atskirtį, bei daugiavaikių šeimų

2020 m. I–IV ketvirčiai

135.

Organizuoti seminarą mokytojams tema ,,Kokia turi Visagino kūrybos namai
būti pamoka dirbant su hiperaktyviais vaikais?“

2020 m. IV ketvirtis

136.

Parengti rekomendacijas klasių auklėtojams, kaip dirbti Švenčionių progimnazija
su hiperaktyviais mokiniais

2020 m. IV ketvirtis

137.

Organizuoti paskaitą tema „Darbas su mokiniais, Kalvarijos gimnazija
turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų“

2020 m. II ketvirtis

138.

Įgyvendinti projektą „Muzikos ir dailės terapijos Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
metodų taikymas specialiųjų ugdymosi poreikų
turintiems vaikams“

2020 m. I–IV ketvirčiai

139.

Įgyvendinti projektą tema „Pagalba elgesio ir (ar) Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
emocinių sunkumų ir (ar) sutrikimų turintiems

2020 m. I–III ketvirčiai

2020 m. III ketvirtis
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vaikams“
III SKYRIUS. APSAUGOKIME VAIKUS NUO PATYČIŲ IR SMURTO
PIRMASIS SKIRSNIS. PATYČIŲ PREVENCIJA
140.

Organizuoti tarptautinę konferenciją tema „Efektyvi Kauno miesto savivaldybės
patyčių ir smurto prevencijos sistema Skandinavijos pedagogų kvalifikacijos centras
šalių ugdymo įstaigose“

141.

Organizuoti konferenciją tema „Smurtas prieš vaikus: Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
pažinkime, atpažinkime, padėkime!“

142.

Organizuoti renginius tema „Kovas – sąmoningumo Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2020 m. I ketvirtis
didinimo mėnuo be patyčių“
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Kauno
pedagogų kvalifikacijos centras, Švenčionių progimnazija,
Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija, Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos biuras, Kelmės rajono
socialinių paslaugų centras, Kelmės rajono pedagoginė
psichologinė tarnyba, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė
mokykla, Raseinių r. Ariogalos gimnazija

143.

Organizuoti akciją „Savaitė be patyčių“

144.

Organizuoti smurto ir patyčių prevencijos renginį „AŠ Kauno rajono švietimo centras
+ TU = MES“

145.

Organizuoti prevencines paskaitas
mokiniams tema „Patyčios. Ką daryti?“

administracija,

Kauno 2020 m. I ketvirtis

2020 m. IV ketvirtis

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Visagino 2020 m. I ketvirtis
lopšelis-darželis
„Auksinis
gaidelis“
(Vaikystės
pedagogikos centras), Visagino vaikų lopšelis-darželis
„Gintarėlis“,
Visagino
vaikų
lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“, Elektrėnų pradinė mokykla,
Šiaulių
lopšelis-darželis „Gluosnis“, Raseinių r. Nemakščių
Martyno Mažvydo gimnazija, Raseinių r. Nemakščių
darželis

5–6

klasių Švenčionių progimnazija

2020 m. I ketvirtis
2020 m. I ketvirtis
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146.

Organizuoti klasės valandėles patyčių tematika

Švenčionių rajono Švenčionėlių progimnazija

147.

Organizuoti piešinių ir rašinių konkursą tema ,,Vaistai Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba
nuo patyčių“

148.

Organizuoti renginius su Šiaulių miesto policijos Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, Viešoji įstaiga 2020 m. I–IV ketvirčiai
bendruomenės pareigūnais patyčių tematika
Šiaulių universiteto gimnazija, Šiaulių Rėkyvos
progimnazija

149.

Organizuoti paskaitą pedagogams „Smurtas ir patyčios. Šiaulių Ringuvos specialioji mokykla
Ką gali mokykla?“

150.

Organizuoti mokymus ,,Patyčios, konfliktai: kaip Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. III–IV ketvirčiai
padėti vaikui?“
biuras

151.

Organizuoti psichologo paskaitų ciklą apie patyčias ir Šiaulių suaugusiųjų mokykla
jų prevenciją

2020 m. I–IV ketvirčiai

152.

Sukurti prevencinį filmą apie patyčias

2020 m. I–II ketvirčiai

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

2020 m. I–IV ketvirčiai
2020 m. I ketvirtis

2020 m. I ketvirtis

ANTRASIS SKIRSNIS. VAIKŲ APSAUGA NUO SMURTO
153.

Organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Jurbarko švietimo centras
seminarą tema ,,Specialistų švietimas ir vaikų apsauga
nuo seksualinės prievartos realiame pasaulyje ir
internete“

2020 m. II ketvirtis

154.

Organizuoti pagalbos grupes smurtą ar patyčias Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
patyrusiems vaikams

2020 m. I–IV ketvirčiai

155.

Organizuoti paskaitas apie vaikų psichikos sveikatą, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. I–IV ketvirčiai
interneto poveikį vaikų emocinei būklei. Rengti biuras
mokymus vaikams, kaip atskirti psichologinį, emocinį,
fizinį smurtą

156.

Organizuoti konkursą „Apginkime
vaikus“ 7–10 klasių mokiniams

ir

saugokime Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020 m. IV ketvirtis
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157.

Atlikti Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos mokinių ir Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba
mokytojų apklausą ir tyrimą tema „Smurto apraiškos
mokykloje“

158.

Organizuoti akciją „Gegužė – mėnuo be smurto prieš Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Elektrėnų 2020 m. II ketvirtis
vaikus“
pradinė mokykla, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė
mokykla, Kalvarijos socialinių paslaugų centras

159.

Paminėti tarptautinę „Geltonojo kaspino“ dieną – Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Visagino 2020 m. IV ketvirtis
Pasaulinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną
lopšelis-darželis
„Auksinis
gaidelis
(Vaikystės
pedagogikos centras), Visagino vaikų lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“

160.

Organizuoti sporto varžybas tema „Be smurto prieš Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija
vaikus“

2020 m. II ketvirtis

161.

Organizuoti akcijas emocinio
smurto, tolerancijos temomis

2020 m. I–IV ketvirčiai

162.

Parengti rekomendacijas klasių auklėtojams
smurto ir patyčių prevenciją

163.

Organizuoti renginį tema „Mes prieš smurtą“

saugumo,

patyčių, Visagino „Atgimimo“ gimnazija
apie Švenčionių progimnazija
Visagino Draugystės progimnazija

2020 m. I ketvirtis

2020 m. IV ketvirtis
2020 m. I–IV ketvirčiai

TREČIASIS SKIRSNIS. ANKSTYVASIS PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ ATPAŽINIMAS, EMOCINĖ, PSICHOLOGINĖ IR ŠVIETIMO
PAGALBA
164.

Organizuoti renginius tėvams tema „Psichologinių Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, Visagino 2020 m. II–IV ketvirčiai
sunkumų, krizių ankstyvasis atpažinimas ir pagalbos lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, Visagino šeimos ir
teikimas vaikams“
vaiko gerovės centras

165.

Organizuoti emocinio
užsiėmimus tėvams

166.

Parengti ir paviešinti aktualių straipsnių ciklą apie Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
psichologinės pagalbos formas ir galimybes vaikams,
tėvams, mokytojams, specialistams

kognityvinio

konsultavimo Palangos švietimo pagalbos tarnyba

2020 m. I–IV ketvirčiai
2020 m. IV ketvirtis
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167.

Organizuoti gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. I–IV ketvirčiai
srityje stiprinimo mokymus mokyklų darbuotojams
biuras, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Anykščių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Biržų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Elektrėnų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Ignalinos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Jonavos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Joniškio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Jurbarko rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Kaišiadorių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kauno miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kauno rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos
biuras, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Klaipėdos savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Klaipėdos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras,
Kretingos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Lazdijų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Marijampolės
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Mažeikių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Palangos miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Panevėžio miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Radviliškio
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rajono visuomenės sveikatos biuras, Raseinių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Rokiškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šakių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Tauragės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Telšių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Trakų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Utenos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Varėnos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilkaviškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
168.

Organizuoti mokymus specialistams apie mokyklinio Panevėžio švietimo centras
amžiaus vaikų ir paauglių, turinčių emocinių ir elgesio
sutrikimų, atpažinimą

2020 m. I–IV ketvirčiai

169.

Organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Jurbarko švietimo centras
seminarą
,,Psichikos sutrikimai paauglystėje:
efektyviausi būdai problemoms spręsti“

2020 m. II ketvirtis

170.

Organizuoti paskaitą tema „Psichologinė pagalba Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės 2020 m. I ketvirtis
vaikams“
viešoji biblioteka

171.

Organizuoti seminarą pedagogų bendruomenei tema Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
„Vaikų psichikos sveikata“

2020 m. II ketvirtis

172.

Organizuoti

2020 m. I–III ketvirčiai

mokymus

specialistams

tema

„Kaip Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
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stiprinti vaikų ir paauglių psichikos sveikatą“
173.

Organizuoti
paskaitą
psichologinės krizės“

pedagogams

„Vaikų Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba

174.

Organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Jurbarko švietimo centras
seminarus temomis „Galimybės, iššūkiai ir kliūtys
mokyklos psichologo darbe teikiant pagalbą
savižudybės grėsmę patiriantiems vaikams ir
paaugliams“, ,,Krizių valdymas ikimokyklinio ugdymo
įstaigose“

2020 m. I ketvirtis

175.

Organizuoti forumą „Vaikai ir psichinė sveikata Jurbarko švietimo centras
besikeičiančiame pasaulyje“

2020 m. IV ketvirtis

176.

Atlikti tyrimą tema „Švietimo pagalbos prieinamumas Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
ir kokybė ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“

2020 m. III–IV ketvirčiai

177.

Atlikti tyrimą bendrojo ugdymo mokyklose tema Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba
,,Mokinių / mokytojų / tėvų psichologinė savijauta,
saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos
galimybes“

2020 m. III ketvirtis

178.

Atlikti tyrimą tema „Mokinių savijauta, saugumas Telšių švietimo centras, Telšių rajono savivaldybės 2020 m. I–IV ketvirčiai
mokykloje ir pagalbos gavimo galimybės“
administracija

179.

Organizuoti renginius, skirtus Psichikos sveikatos Kauno rajono švietimo centras, Raseinių r. Ariogalos 2020 m. III–IV ketvirčiai
dienai
gimnazija, Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė
tarnyba

180.

Organizuoti atviruko-laiško konkursą Pasaulinei Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. IV ketvirtis
psichikos sveikatos dienai paminėti tema „Mano biuras
patarimai draugui, kodėl verta gyventi“

181.

Paminėti pasaulinę savižudybių prevencijos dieną

2020 m. IV ketvirtis

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Raseinių 2020 m. III ketvirtis
r. Ariogalos gimnazija
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182.

Organizuoti seminarą tema ,,Paauglių savižudybės – Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. III ketvirtis
skaudi problema Lietuvoje“
biuras

183.

Organizuoti pamokas tema „Padėk sau“

184.

Įgyvendinti projektą tema „Kuriam gyvenimą“ 1–4 Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
klasių mokiniams

2020 m. I–IV ketvirčiai

185.

Organizuoti užsiėmimus 8–12klasių mokiniams apie Raseinių r. Šiluvos gimnazija
psichologinių sunkumų ir krizių ankstyvąjį atpažinimą
tema „Draugas krizėje: kaip atpažinti ir padėti?“

2020 m. III–IV ketvirčiai

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. III–IV ketvirčiai
biuras, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

_______________________

