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PREVENCINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKA

1. Į ugdymo turinį (dalykų pamokas, atskiras dalyko pamokas, papildomojo ugdymo
užsiėmimus, klasių auklėtojų veiklą) integruojamos programos:

1.1. „Alkoholio, tabako ir kilų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programa" (vadovautis LR ŠMM 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494);

1.2. „Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programa" (Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai
programų rengimo metodinės rekomendacijos. Patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. ISAK-261);

1.3. Prekyba moterimis ir vaikais (vadovautis „Prekyba moterimis ir vaikais: metodiniai
patarimai pedagogams prevencinės veiklos aspektais". V., 2005 m.);

1.4. .Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa., V. 2004. (Gyvenimo įgūdžių ugdymas.
Ikimokyklinis amžius.; Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Pradinės klasės; Gyvenimo įgūdžių ugdymas.
5-8 klasės; Gyvenimo įgūdžių ugdymas 9-10 klasės; Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos
vertinimas);

1.5. Antikorupcinio ugdymo programa 2005 m. (vadovautis metodine antikorupcinio
ugdymo priemone „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje". V., 2005);

1.6. Etninės kultūros pagrindai;
1.7. Smurto prevencijos programa.
2. Programų turinys konkretizuojamas atsižvelgiant į gimnazijos ir bendruomenės

poreikius. Apie konkrečių temų parinkimą ikimokyklinėje grupėje sprendžia auklėtojas,
priešmokyklinėje grupėje - grupės pedagogas, gimnazijoje- mokytojas, klasės auklėtojas,
atsižvelgdamas į vaikų arba mokinių amžių, patirtį, individualius ar grupės poreikius, ugdomosios
veiklos pobūdį.

3. Programos integruojamos į  priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, dalykų pamokas
pagal bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, klasės valandėles, neformaliojo ugdymo ir
projektų veiklas, organizuojamus renginius:

3.1. 1-4  klasėse integruojamos į dalykų programas  bei klasės auklėtojo veiklą;
3.2. 5-10 klasėse  prevencinės programos: „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“,

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Socialinių įgūdžių programa, „Savižudybių ,smurto
prevencija“, integruojama į klasės auklėtojo veiklą;

3.3. 11-12 klasėse: „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ integruojama į
dorinio ugdymo pamokas; „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo
prevencijos programa“ – integruojama į klasės auklėtojo veiklą .

3.4. 11-12 klasių mokiniams civilinės saugos mokymo programos bendrojo lavinimo
mokykloms, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 24 d.
įsakymu Nr. ISAK-2117 (Žin., 2006, Nr.5-169), ir Priešgaisrinės saugos mokymo programos
bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208 (Žin.,
2003, Nr.60-2743), integruojamos į dalykus.



CIVILINĖS SAUGOS  MOKYMO TEMOS INTEGRUOJAMOS Į DALYKUS:

III g. klasė

1. Priešgaisrinės ir civilinės saugos ir gelbėjimo sistema Lietuvoje. Struktūra ir pajėgos;-
fizika, biologija, chemija

2. Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje; -istorija
3. Veiksmai esant ekstremaliai situacijai mokykloje; - lietuvių k.
4. Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų parengimas ir panaudojimas gyventojų apsaugai -

anglų .
5. Teisingas ir saugus naudojimasis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.-kūno k.

IV g. klasė

1. Išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis principai; - fizika, biologija
2. Psichologinė ir socialinė parama asmenims, patekusiems į ekstremalias situacijas; -

lietuvių k.
3. Atsakomybė už priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų pažeidimus; - anglų k.
4. Terorizmas – ekstremali situacija; - istorija

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS INTEGRUOJAMOS Į DALYKUS:

III g. klasė

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema Lietuvoje.  Jos tikslai ir uždaviniai -
matematika

2. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai- dailė, muzika
3. Gyventojų  teisės  ir  pareigos  priešgaisrinės   saugos srityje- informacinės

technologijos
4. Atsakomybė už  priešgaisrinės  saugos reikalavimų pažeidimus. – kūno k.

IV g. klasė

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema Lietuvoje.  Jos tikslai ir uždaviniai –
matematika

2. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai. – dailė , muzika
3. Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje.- informac. technologijos
4. Atsakomybė už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.- istorija

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programai

1. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programai", vadovaujantis LR ŠMM 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494,  skirti :

1.1. priešmokyklinėje grupėje ne mažiau kaip 5 val. per metus;
1.2. pradinėse klasėse ne mažiau kaip 5 val. per metus;
1.3. penktose-aštuntose klasėse ne mažiau kaip 6 val. per mokslo metus;
1.4. I-IV g.klasėse ne mažiau kaip 6 val. per mokslo metus.
2. Mokytojai, planuodami dalyko ugdymo turinį pažymi, kokią programą ir temą

integruoja į dalyką, klasių auklėtojai integruojamas temas numato klasės auklėtojų veiklos
programose.

3. Programos, temos pateikimas vaikams ir mokiniams fiksuojamas:



3.1. priešmokyklinės grupės pedagogė apie atitinkamos temos pateikimą auklėtiniams
pažymi veiklos plane;

3.2. pradinių klasių mokytojos apie temos pateikimą mokiniams įrašo dienyne sutrumpintą
ATPP; 5-10 klasių žurnaluose fiksuojamas dalykas „Prevencinės programos“ pamokos turinyje-
nurodomos dėstomos temos, dėstant „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programą“, namų darbų skiltyje įrašo sutrumpintą ATPP.

4. Ugdymosi pasiekimai vertinami pagal programose pateiktus reikalavimus: ką mokinys
privalo žinoti, gebėti, kokius įgūdžius ir vertybines nuostatas turi įgyti. Vertinant taikomi
neformaliojo — formuojamojo vertinimo metodai ir būdai.

5. Programoms įgyvendinti naudojamos programose rekomenduotos vaizdinės priemonės,
literatūra, interneto svetainės.
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