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d.

Svietimo pagalbos tarnybos

1.1. Programos teikejo rekvizitai (vardas,
pavulrde /pavadinimas, juridinio asmens
kodas, adresas, pa5to indeksas, telefonas,

Visagino ivietimo pogalbos tarnyba
Draugrstds g. 12, 31222 Visaginas, tel./fal<s.
(8 386) 60 099, iryfo@vspt.lt. kodas 300665693

institucini s, nacionalinis
,,Psicho nis smurtas darbe. Streso valdymo b[dai. "

Rimvyda Ardamakovaite

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
iais laikais kiekvienas patiria stres4 darbe, kasdieniame gyvenime. Vieni didesn!, kiti

maZesni, tad nieko kito nebelieka, kaip tik mokytis su juo gyventi arba dometis, kaip ji
numal5inti. Mokytojq stres4 darbe sukelia nuolatiniai ugdymo sistemos pokydiai, didZiule
atsakomybe, neapibreZtos ir nuolat kintandios uZduotys, nelygios mokiniq ir mokytojq teises
bei pareigos, psichologinis smurtas ir mobingas darbo aplinkoje. Stresas turi tendencij4
kauptis. MaZi stresiniai ivykiai savoti5kai stimuliuoja, bet kai jq yra daug, jie trunka per ilgai
ar pasirei5kia pemelyg intensyviai - Zmogus pradeda streso nebepakelti. Ilgai trunkanti
traumuojanti situacija i5sekina psichikq bei silpnina organizmo imuninE sistem4, todel gali
tapti ivairiq negalavimq ar ligq prieZastimi, tureti itakos profesiniam perdegimui. Si,+

mokymq metu bus aptariama, kaip atpaLinti psichologini smurt4 ir mobingE darbo aplinkoje,
kokie galimi prevencijos ir intervencijos bfldai, pladiau ir iSsamiau pristatoma streso
samprata, fiziologines ir psichologines streso pasekmds, asmens galimybe keisti reakcij4 i
stres4 keliandias situacijas, mokomasi streso iveikos strategijq bei aptariama pagalbos svarba
ir galimybes.

trukme-6ak.val.



Mokyti pedagogus atpalinti psichologini smurt4 ir mobing4 darbo aplinkoje, ramiai reaguoti i
konfliktines, stresines situaciias bei ias v

Suteikti pedagogams Ziniq apie kovos su
atsakomybes, apie streso valdymo bfidus

psichologiniu smurtu ir mobingu galimybes ir
ir technikas, mokyti pedagogus taikyti streso

valdymo ir pozityvaus mastymo technikas ingose, stresinese situaciiose.

7. Programos turinys (igyvendinimo nuoseklumas: temos, uZsiemimq pobudis
(teorij a/praktika/savaranki5kas darbas) ir trukme.

Eil.
Nr.

Temos ModulisiuZsiemimas
Teorija

(ak. val.)

Praktika

(ak. val.)

SavarankiSk
as darbas
(ak. val.)

Refleksija
(ak.val.)

I5
viso

1.

Streso samprata,
pasekmds, pagalbos
galimybes

I 1

)
Kaip atpaZinti
psichologini smurt4 ir
mobinea darbe

I 0.5 1,5

3.
Emocine
savireguliacij a- metodai
ir praktines taikymo
galimybes

I 2 0,5 15-,-

Programai vykdyti naudojama mokomoji medZiaga ir technines priemonds:

.Mo I

Eil.
Nr.

Temos Mokomosios medZiagos pavadinimas Mokomosios
medZiagos
apimtis

1

Streso samprata,
pasekmds, pagalbos
galimybes.

Pateiktis,,Streso samprata, pasekmds,
pagalbos galimybes"

15 skaidriq

2.
Kaip atpaLinti
psichologini smurt4 ir
mobinsa

Pateiktis,,Kaip atpaiinti psichologini
smurt4 ir mobing4"

20 skaidriq

1J.

Emocine
savireguliacija-
metodai ir praktines
taikymo galimybes

Pateiktis ,,Emocind savireguliacija-
metodai ir praktines taikymo galimybes"

15 skaidriq ir 4
psl.

8.

8.

i naudotos Saltini
1. Bulotaite, L., Lepe5kiene, V. (2006). Mokytojq stresas irjo iveikimo strategijos.

ika, 84, 48-51.

vaizdo



2. David D. Burns (2013). Geros nuotaikos vadovas. Nauja emocijq terapija.

3. Ronald D. Siegel (2017). S4moningumo ugdymas. Mindfulness.
4. Smurtas.pdf(vdi.lt

I 0. Programos vykdytojas(-ai) (lektorius(-iai):

11. Dalyviai:
11.1. Pasirengimas Programai (praktines veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kuri4(-ias) turi tureti
Programos dalyvis).

Kompetencija(-os) Bendravimo ir bendradarbiavimo bei reflektavimo ir mokymosi
mokyis

Praktines veiklos patirtis

1 1.2. Programos dalyviq tikslines grupes

12. Programos vykdymo data, laikas, trukme:

Visagino,,Verdends" gimnazija 2022-04 -28, 2022-05 -0 5, | 4.4 5, 6 ak. val.
1.d.,,.{Zuoliukas"- 2022-04-29, 2022-05 -13, I 3.00, 6 ak. val.
l.d. ,,Auksinis raktelis"-2022-05-06,2022-05-11, 13.00, 6 ak. val.

Vardas, pavarde
Kvalifikacine

kategorija/mokslinis
laipsnis

Darboviete, pareigos
Kontaktai

(telefono Nr., el. paito
adresos)

Daiva Sarkiene IV kvalifikacine
kategorija

VSPT, psichologe dasarkiene@gmail.com

Rimvyda
Ardamakovaite

IV kvalifikacine
kategorija

VSPT, psichologe rimvyda@gmail.com

iX
Dalykq mokytojai (nurodyti dalyk4)

Mokytojai dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas
(nurodyti dalyk4)

Mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir
pradinio ugdymo programas

Pagalbos mokiniui specialistai

Mokytojai dirbantys pagal profesinio mok;rmo programas

Mokyklq vadovai, jq pavaduotojai ugdymui, ugdym4
organizuoj andiq skyriq vedeiai
Kiti seminaras skirtas l.d. ,,,{Zuoliukas", ,,Auksinis raktelis" ir
Visagino,,Verdends" gimnaziios bendruomendms

X



13. Pageidaujamas autorinis honoraras Eur uZ igyvendint4 program ir atsiskaitomoji s4skaita:

Pildoma po vertinimo:

Kvalifikacijos tobulinimo progfttmq vertinimo komisijos i5vada del programos:

Programos teikejas
psicholoee

(Pareigos)

A.V.

Programos pateikimo data

Programos registracijos Nr. ir data

Programos akreditacijos terminas (nurodyti dat4, iki kada)

Rimvvda Ardamakovaite
(Vardas ir pavarde)


