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Intervencija 

• Interveñcija (lot. interventio – įsikišimas) - yra tarpdisciplininė 

sąvoka, Lietuvoje daugiausiai naudojama sveikatos apsaugos ir 

socialinio darbo srityse, nusakanti aktyvią atitinkamos srities 

specialistų veiklą (veiksmus, būdus ir priemones), kuriais 

siekiama išsikeltų prevencinių tikslų. 



Intervencijos sąvoka švietimo sistemoje 

• Metodas. Psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos priemonės, taikomos 

vaikams po to, kai nustatoma, kad jie vartoja psichiką veikiančias medžiagas, skirtos 

skatinti nevartoti šių medžiagų. 
(Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas,  

nustatymo organizavimo tvarkos aprašas, 2002) 

 

• Principas. Siekis kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio 

požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo 

pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui bei jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) teikimą laiku.  
(Mokyklų vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2017) 



Intervencinės priemonės skirtos PNI prevencijai 

(intervencijos algoritmas) 

• Priklausomybės nuo interneto atveju pagalba mokiniui  teikiama atsižvelgiant į  

vaikui reikalingos pagalbos pobūdį (problemos mastą) 

• Pagalba mokiniui gali būti teikiama individualiai ir (ar) bendadarbiaujant su 

kitais švietimo pagalbos specialistais (koordinuotai), mokykloje (pirminė) ar 

už mokyklos ribų (specializuota).  

• Intervencines priemones PNI atveju dera taikyti laikantis subsidiarumo ir 

bendradarbiavimo su tėvais principų: 

  



Pagalbos lygmenys 

 1. Pagalba, kurią teikia moktojas/klasės auklėtojas (I lygmuo) 

 2. Pagalba,kurią teikia švietimo pagalbos specialistas  (II 

lygmuo) 

 3. Pagalba, kurią teikia Mokyklos vaiko gerovės komisija (III 

lygmuo) 

 4. Pagalba, kurią teikiama už mokyklos ribų (IV lygmuo) 



 



 



 



 
 
TAISYKLĖS / SUSITARIMAI IR JŲ ESMINIAI PRINCIPAI:  
‒ AIŠKIOS  
‒ SUPRANTAMOS 
‒ POZITYVIOS 
‒ GALIOJANČIOS VISIEMS 
‒ IŠ ANSKTO NUMATYTOS, APTARTOS  IR TAIKOMOS PASEKMĖS 
‒ NUOSEKLUMAS 
 
PRIORITETAI: 
‒ MIEGAS 
‒ FIZINIS AKTYVUMAS, GRYNAS ORAS 
‒ BENDRI ŠEIMOS PIETŪS / VAKARIENĖ 
‒ ŠEIMOS LAISVALAIKIS 
‒ POPAMOKINĖ VEIKLA 
 
REKOMENDACIJOS: 
‒ VENGTI EKRANŲ KAIP VIENINTELĖS APDOVANOJIMO PRIEMONĖS 
‒ NUOLATINIAI POKLABIAI APIE GYVENIMĄ “TEN” 
‒ SKAITMENINĖ DIETA  
 
 
 



 



PRAKTINĖ VEIKLA GRUPĖSE 

1. Asmeninių informacinių technologijų (IT) naudojimosi 

mokykloje tvarkos įdiegimas 

2. Mokyklos metinių prevencinių priemonių planas skirtas 

visai mokyklos bendruomenei 

3. Prevencinių priemonių planas tikslinei grupei (klasėms, 

mokinių grupėms, tėvų bendruomenei, pedagogams ir 

kt.) 

4. Inrervencinių priemonių planas skirtas individualiems / 

konkretiems mokiniams 



Asmeninių IT naudojimosi tvarkos  

įvedimo  strategija: 

 
• Išsikelti tikslą ir suvokti kodėl tai norime daryti 

• Per susirinkimą informuoti mokyklos Tarybos narius ir drauge rasti sprendimo įgyvendinimo 

būdus: nuo kada, kaip, kas atsakingi, aiškios taisyklės, ir pasekmės 

• Numatyti komunikacijos priemones ir sudaryti planą: kaip informuoti mokyklos bendruomenę, 

klasių auklėtojus, tėvus ir mokinius, atsakyti į iškylančius klausimus. Svarbiausiai aiškiai 

komunikuoti ir bendrauti. 

• Įtraukti sprendimus į ugdymo sutartis (daryti priedus, kuriuos pasirašo ir tėvai ir mokiniai) 

• Vykdyti tvarkos įgyvendinimo monitoringą bent pusę metų nuolatos,  o vėliau periodiškai, kas 

2‒3 mėn.  

• Sukurti prevencinių ir intervencinių priemonių ir aprašą. 

• Numatyti prevencinių priemonių gaires ir sudaryti metinį veiklų planą 

 



Planuojant pagalbos priemones svarbu: 

NUOLAT  PRISIMINTI PAGRINDINIUS  

VAIKO POREIKIUS 

 

• JAUSTIS MYLIMU BESĄLYGIŠKAI 

• SAUGUMAS ‒ kuo galiu pasitikėti? 

• IDENTITETAS ‒ kas aš esu? 

• PRIKLAUSYMAS ‒ kam aš reikalingas? 

• PRASMĖ IR TIKSLAS ‒ kodėl aš esu? 

• GEBĖJIMAI ‒ ką aš sugebu ir galiu? 

 

• DĖMESIO KONCENTRACIJOS IR 

SUSIKAUPIMO DIDINIMO PRATIMAI 

 

 

GALVOTI APIE GALIMAS ĮNIKIMO Į 

EKRANUS PRIEŽASTIS 

 

• Trūksta saugaus emocinio ryšio su tėvais ar 

kitais šeimos nariais 

• Slepiamasi nuo problemų mokykloje, namie 

• Bėgama nuo sunkių jausmų (maža savivertė, 

nepasitikėjimas, baimės, nerimas) 

• Kopijuojamas tėvų elgesys 

• Nenuoseklus taisyklių laikymasis namuose 

ir/ar mokykloje  

 



Veiksniai didinantys probleminį vaikų naudojimąsi IT 

• Sėkmingos patirties realiame gyvenime trūkumas dėl per menko tėvų palaikymo, pačių tėvų 

įnikimas į ekranus ar kompiuterinius žaidimus, tėvų skyrybos (Rehbein ir Baier, 2013).  

• Lyties faktorius (berniukai), prastesni vaikų santykiai su tėvais - ilgesnis internete 

praleidžiamas laikas, elgesio sutrikimai, sunkūs emociniai išgyvenimai, temperamentas 

(mažesnė savireguliacija). (Pakalniškienė ir kt. 2020).  

• Svarbų vaidmenį atlieka finansinė šeimos situacija – kuo ji prastesnė, tuo rizika didesnė 

(Pakalniškienė ir kt. 2020). 

 

 Mažesnė probleminio interneto vartojimo rizika kyla šeimose, kuriose yra aiškios ir 

nuoseklios tėvų auklėjimo taisyklės, kur su vaikais bendraujama, kur jie jaučiasi suprasti, 

išklausyti (Pakalniškienė ir kt. 2020). 

 



TAI, KAS SVARBIAUSIA: 

• MOKYKLOS TVARKA DĖL NAUDOJIMOSI IŠMANIAISIAIS ĮRENGINIAIS 

• EFEKTYVI KOMUNIKACIJA APIE NAUJĄ TVARKĄ 

• VIENINGAS IR NUOSEKLUS TVARKOS LAIKYMASIS BENDRUOMENĖJE 

• PREVENCINĖS PRIEMONĖS: metinis veiklų planas trimis lygmenimis 

(bendruomenei, tikslinei mokinių grupei, konkretiems mokiniams) 

• NUOSEKLUS ir KOORDINUOTAS PAGALBOS MOKINIUI/IAMS 

ALGORITMO TAIKYMAS 

• ATPAŽINTI VAIKO POREIKIUS IR SUPRASTI KAIP JUOS ATLIEPTI VAIKUI 

PRIIMTINIAUSIU BŪDU 

 



DĖKOJU UŽ JŪSŲ DĖMESĮ 

IR LINKIU Į SAVO SAVAITĖS VEIKLŲ 

MENIU ĮTRAUKTI 

 


