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PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 

 
 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ  VARTOJIMO 
PREVENCIJOS PROGRAMA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
                    1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti bendrosios (pirminės) prevencinės veiklos 
veiksmingumą. 
                    2. Programa grindžiama bendradarbiavimu tarp ugdymo įstaigos, šeimos ir įvairių 
specialistų, o vykdoma remiantis pagrindiniais bendrosios (pirminės) prevencijos principais. 
                    3.  Programos turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos 
prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas kiekvienam amžiaus tarpsniui ir apima ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą. 
                    4. Programa parengta įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos 
prevencijos 2004–2008 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. 
balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110 (Žin., 2004, Nr. 58-2041), 31.3 punktą ir Nacionalinės 
narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2005 
metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 250 
(Žin., 2005, Nr. 33-1066), 1.4 priemonę.  
                    5. Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių 
medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo 
bendrąjai (pirminei) prevencijai vykdyti.  
 

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
 
                    9. Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.  
                    10. Programos uždaviniai: 
                    10.1. siekti, kad ugdytiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei; 
                    10.2. skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi; 
                    10.3. ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas; 
                    10.4. ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį; 
                    10.5. skatinti ugdytinių gebėjimą kreiptis pagalbos. 
                    11. Siekiant iškeltų uždavinių, laikomasi šių principų:   
                    11.1. diferencijavimo – prevencinio ugdymo uždaviniai diferencijuojami skirtingo  
amžiaus koncentrams, ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko ar vaikų grupės 
ypatumus ir ypatingus poreikius; 
                    11.2. kontekstualumo – atsižvelgiama į aplinkos (regiono, miesto, mokyklos, 
bendruomenės) ypatumus, remiamasi patirties pavyzdžiais; 
                    11.3. integralumo – siekiama  vaiko asmenybei daromo poveikio visybiškumo, t. y. 
neapsiribojama vien švietimu sveikatos srityje, bet integruotai ugdomi mokinių gebėjimai, įgūdžiai 
ir vertybinės nuostatos; 
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                    11.4. konstruktyvumo – atskleidžiamos ne vien problemos, bet skatinama ieškoti 
konstruktyvių jų sprendimo būdų; 
                    11.5. veiksmingumo – siekiama geros prevencinio ugdymo kokybės rezultatų vykdant 
bendrąją prevenciją laiku ir sistemingai, numatant ir apibrėžiant orientacinius ugdytinių pasiekimus, 
užtikrinant tinkamą mokytojų kvalifikaciją.  
 

IV. PROGRAMOS STRUKTŪRA IR TURINYS 
 

        12. Ši Programa yra sudedamoji ugdymo turinio dalis, ji glaudžiai susijusi su 
bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

13. Programos   struktūra  ir  turinys  remiasi  bendrojo  ugdymo  turinio  formavimo 
koncentrais:       

13.1. turinys sudaromas atsižvelgiant į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
uždavinius;                       

13.2. tematika daugiausia apima tas pačias temas, pateikiama vis išsamesnė informaciją 
apie alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas aukštesnėse ugdymo pakopose; 
                    13.3. pasiekimai aprašomi apeliuojant į vis didesnį savarankiškumą ir atsakomybę už 
save ir kitus, į aktyvią poziciją, veiklumą;  

        13.4. siekiant užsibrėžtų kiekvienam koncentrui uždavinių,  pateikiamos reikalingos  
ugdytiniams įgyti žinios, gebėjimai ir vertybinės nuostatos.  
                    14. Programos turinys konkretizuojamas atsižvelgiant į ugdymo įstaigos ir  
bendruomenės poreikius. Apie konkrečių temų parinkimą ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje 
grupėje sprendžia auklėtojas, socialinis pedagogas ar kitas specialistas atsižvelgdamas į ugdytinių 
amžių, patirtį, individualius ar grupės poreikius, ugdomosios veiklos pobūdį. 
                     

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 
                    15. Bendrąją prevenciją vykdo ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogai,  
socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros ir kiti specialistai, įgiję atitinkamą kvalifikaciją. 
                    16. Programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, 
projektų veiklą, organizuojamus renginius:  

                    17.  Programos įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui:  
                    17.1.  ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogai veiklos plane pažymi apie 
atitinkamos temos pateikimą auklėtiniams; 
                    17.2. ugdymo įstaigos administracija sudaro sąlygas pedagogams ir kitiems 
specialistams, dirbantiems pagal šią Programą, pasirengti ją vykdyti ir prisidėti prie kvalifikacijos 
tobulinimo.   
                    18. Ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Programoje pateiktus reikalavimus: ką 
mokinys privalo žinoti, gebėti, kokius įgūdžius ir vertybines nuostatas turi įgyti. Vertinant taikomi 
neformaliojo – formuojamojo – vertinimo metodai ir būdai. Ugdytinių pasiekimai, atitinkantys 
iškeltus uždavinius, žinias, gebėjimus, įgūdžius ir vertybines nuostatas, yra prevencinės veiklos 
veiksmingumo rodiklis. 

                     19. Programai įgyvendinti naudojama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos rekomenduota literatūra ir vaizdinės priemonės. 
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VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 
                    20. Programos finansavimas vykdomas iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų 
šaltinių, naudojant formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo lėšas.                        
 

_________________________________________________ 


