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Mus rasite:  
VšĮ „Vaiko labui“,  
Šv. Ignoto g. 5 - 258, Vilnius 01144 
Telefonai:  8 (5) 212 14 07  
arba mob. +370 (699) 20 223 ir +370 (652) 10 023 

  Programa „Įve ik iame kartu“ 
Emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Įveikiame kartu“ tikslas – 
padėti vaikui iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, 
ugdyti pozityvius bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus ir taip užkirsti kelią 
priklausomybių, destruktyvaus ir autodestruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti 
bendrą emocinę vaiko savijautą.  

Ši emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa skirta 8 – 11 metų vaikams ir gali būti vykdoma visų 
tipų mokyklų pradinėse klasėse, popamokiniuose būreliuose, vaikų globos namuose ar dienos centruose. 
Programoje „Įveikiame kartu“ gali dalyvauti visi vaikai - tiek dalyvavę kitose prevencijos programose, tiek ir 
nedalyvavę. Naudingiausia, jei vaikui sudaroma tęstinio dalyvavimo šiose programose galimybė – taip vienoje 
programoje įgyti gebėjimai įtvirtinami kitose ir turi didesnę tikimybę išlikti ilgam.  

Dalyvaudami programoje „Įveikiame kartu“ vaikai mokosi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius 
jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai ieškoti ir rasti išeitis kebliose situacijose, vis daugiau problemų 
gebėti įveikti savo jėgomis, bet ir neužsisklęsti savyje, o kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams. 
Apibendrinant, programa moko vaikus įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su savo 
jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Programa trunka vienus mokslo metus. 

Užsiėmimų metu klasės pedagogas kviečia vaikus įsitraukti į diskusijas, vaidinimą, žaidimus ar piešimą. 
Užsiėmimų tikslas - padėti vaikams suprasti savo jausmus; išmokti emociškai sunkiose situacijose rinktis 
išeitis, padedančias jam pačiam pasijusti geriau ir neskaudinančias kitų.  

Programa supažindina pedagogus su praktiniais emocinių ir elgesio problemų atsiradimo ankstyvosios 
prevencijos būdais, padeda geriau suprasti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau bei kviečia būti kartu su 
savo ugdytiniu pilname iššūkių vaiko gyvenime. Programoje taip pat kalbama apie savęs pažinimo, savo 
elgesio priežasčių ir pasekmių suvokimo svarbą auklėjant vaikus. 

Darbui programoje „Įveikiame kartu“ pedagogai rengiami 8 akademinių valandų programos pristatymo 
seminare, kurio trukmė 6 akademinės valandos ir 2 akademinių valandų namų užduotis; 
Programos „Įveikiame kartu“ pristatymo seminarai rengiami Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje.     
Juose dalyvavusiems pedagogams įteikiami įgytą kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai. Programos 
pristatymo seminarai vyksta einamųjų mokslo metų mokinių rudens atostogų metu.  

Kiekvienas seminaruose dalyvaujantis pedagogas gauna programos metodinę medžiagą, kurią sudaro: 
1. knyga „Programa „Įveikiame kartu“. Metodinės rekomendacijos pedagogams“ (vienam pedagogui 1-na knyga); 

2. pratybų sąsiuvinis „Programa „Įveikiame kartu“. Pratybų knygelė vaikui“ (vienam pedagogui 1-na knyga); 

3. brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“ (vienam pedagogui 1-

na pratybų brošiūra). 

Kiekvienas seminaruose dalyvaujantis pedagogas gauna programos dalomąją medžiagą, skirtą vaikams 
pagal paraiškoje įrašytą vaikų skaičių, bet ne daugiau kaip trisdešimčiai vaikų (30).  

Jei pedagogas dirba su keliomis vaikų grupėmis ir jam nepakanka 30 komplektų dalomosios medžiagos, 
papildomą dalomąją medžiagą galima pirkti (šiuo atveju prašome susisiekti su mumis ir suderinti pirkimą). 

Ugdymo įstaiga gali registruotis programos dalyve, jei joje dirba ankstesniais metais darbui programoje 
„Įveikiame kartu“ paruoštas pedagogas. Šiems pedagogams programos mokymuose dalyvauti nebereikia, 
tačiau jie gali nusipirkti norimą kiekį programos dalomosios medžiagos vaikams ir/ar aukščiau išvardintas 
knygą, pratybų sąsiuvinį ir brošiūrą. 

Dėmesio! Programos „Įveikiame kartu“ dalyvių skaičius 2020 – 2021 mokslo metais ribotas. 

Išsamią informaciją apie programą ,,Įveikiame kartu“, dalyvavimo joje sąlygas ir paraiškos formą rasite   
mūsų internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt 
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Kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu 2020–2021 mokslo metais  
Ugdymo įstaiga, norinti dalyvauti programoje „Įveikiame kartu“ 2020 - 2021 mokslo metais, iki birželio 30 dienos turi pateikti 
užpildytą paraiškos formą VšĮ „Vaiko labui“ elektroniniu paštu. Gavę Jūsų paraišką, Jums atsiųsime dvišalę programos 
vykdymo sutartį ir sąskaitą faktūrą.  

Programoje galės dalyvauti tik tos įstaigos, kurios iki 2020 m. liepos 31 d. bus: 
- sumokėjusios mokestį už pedagogo(-ų) dalyvavimą programoje/kvalifikacijos tobulinimą; 
- atsiuntusios „Vaiko labui“ pasirašytos sutarties elektroninį egzempliorių el. paštu. 

Dalyvavimo programoje „Įveikiame kartu“ būdai –  
1 variantas - programoje dar nedalyvavusiam pedagogui dalyvio mokestis 37 €: 

Šis pedagogas dalyvauja  programos mokymuose: 8 akademinių valandų programos pristatymo seminare (6 akad. val. 
auditorijoje + 2 akad. val. namų užduotis). 

Kiekvienas programos  mokymuose dalyvaujantis pedagogas gauna programos metodine medžiagą: 

1. knygą „Programa „Įveikiame kartu“. Metodinės rekomendacijos pedagogams“ (vienam pedagogui 1-na knyga); 

2. pratybų sąsiuvinį vaikams „Programa „Įveikiame kartu“. Pratybų knygelė vaikui“ (vienam pedagogui 1-na knyga); 

3. brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“ (vienam pedagogui 1-na 
brošiūra). 

4. programos dalomąją medžiagą, skirtą vaikams, pagal paraiškoje įrašytą vaikų skaičių, bet ne daugiau kaip trisdešimčiai 
vaikų: po programos diplomėlį ir po kortelę kiekvienam vaikui ir 1 klasės sertifikatą vienai klasei. 

Išaiškinimas: jei mokymuose dalyvaujantis pedagogas dirba su keliomis vaikų grupėmis ir jam nepakanka 30 komplektų programos 
dalomosios medžiagos vaikams, trūkstamą kiekį dalomosios medžiagos vaikams galima pirkti papildomai. Taip pat pedagogas gali 
pirkti papildomai jam reikiamą kiekį aukščiau išvardintos metodinės medžiagos - knygas, pratybų sąsiuvinius ir brošiūras. 

5. pažymėjimus: 
- pedagogui, paliudijantį jo įgytą kvalifikaciją ir suteikiantį teisę įgyvendinti programą „Įveikiame kartu“;    

- ugdymo įstaigai, patvirtinantį jos dalyvavimą programoje „Įveikiame kartu“ 2020 – 2021 m.m.  

2 variantas - ugdymo įstaiga gali registruotis programos „Įveikiame kartu“ dalyve - mokestis 7 €. 
Šį variantą pasirinkusioje ugdymo įstaigoje turi dirbti ankstesniais metais darbui programoje „Įveikiame kartu“ paruošti 
pedagogai (-as). Šiems pedagogams programos mokymuose dalyvauti nebereikia. 

Sumokėjusi programos dalyvio mokestį (7 €), ugdymo įstaiga gauna pažymėjimą, patvirtinantį jos dalyvavimą programoje 
„Įveikiame kartu“ 2020 - 2021 mokslo metais. Apie ugdymo įstaigų dalyvavimą programoje informuojama ŠMSM ir rajono 
Švietimo skyrius, skelbiama „Vaiko labui“ internetinėje svetainėje.  

Programoje dalyvaujanti ugdymo įstaiga gali nusipirkti norimą kiekį programos dalomosios medžiagos vaikams ir aukščiau 

išvardintas knygą, pratybų sąsiuvinį ir brošiūrą. 

Papildomai perkamos programos „Įveikiame kartu“ metodinės ir dalomosios įkainiai:  

 
Pavadinimas 

Vieneto 
kaina € 

1. Knyga „Programa „Įveikiame kartu“. Metodinės rekomendacijos pedagogams“ 3,00 

2. Pratybų sąsiuvinis vaikams „Programa „Įveikiame kartu“. Pratybų knygelė vaikui“ 4,00 

3. Brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“ 2,50 

4. Diplomėlis vaikui 0,25 

5. Kortelė vaikui 0,10 

6. Klasės sertifikatas (1 klasei/grupei – 1 sertifikatas) 1,00 

Kvietimą į seminarą pedagogai gaus paprastu paštu į savo ugdymo įstaigą iki rugsėjo pabaigos. Nupirkta programos 
medžiaga siunčiama paštu į ugdymo įstaigą. Vilniaus miesto ir rajono pedagogus kviečiame atsiimti „Vaiko labui“. 

Paraiškoje nepamirškite nurodyti apskrities centrą, kuriame pedagogas pasirinko dalyvauti programos pristatymo 

seminare: tai gali būti Kaunas, Klaipėda, Šiauliai arba Vilnius.  

Dėmesio! Jei pateikėte paraišką elektroniniu paštu ir negavote iš mūsų patvirtinimo elektroniniu paštu, kad mus 

pasiekė Jūsų paraiška, reiškia mes jūsų paraiškos negavome. Būtinai paskambinkite mums! 

Paraiškos formą ir informaciją apie dalyvavimo programoje sąlygas rasite internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt 
arba „Vaiko labui“ būstinėje. 

Kontaktai paraiškai pateikti el. paštas: ikparaiska@vaikolabui.lt 

Daugiau informacijos:  
www.vaikolabui.lt   
Telefonai 8 (5) 212 14 07 arba mob. + 370 (652) 10 023  
VšĮ „Vaiko labu“,  Šv. Ignoto g. 5 - 258, Vilnius 01144 
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