
PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KAINOS 

(preliminarios) 
 

Šioje lentelėje pateikiamos preliminarios prevencinių programų įgyvendinimo kainos. Atsižvelgiant į  prevencinėje programoje 

dalyvaujančių mokytojų ir mokinių skaičių, programų specifiką, programos kaina gali kisti. Dėl konkrečių programų įgyvendinimo kaštų 

reikėtų teirautis programų vykdytojų. 

 
Prevencinė programa Programos įgyvendinimo kaina Mokymų programa 

pedagogams 

Užsiėmimai  mokiniams 

1. „Kimochis“ 

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa 

 

Mokykla apie - 250 Eur 

 

16 val.  

2. „Zipio draugai“ 

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa 

 

Mokytojo parengimas: 

Klasė – apie 400 Eur + 56 Eur dalyvio mokestis, 

kurį moka mokykla 

 

Programos įgyvendinimo tęsimas: 

36 Eur dalyvio mokestis, kurį moka mokykla 

28 val. 24 valandėlės po 45 min. 

3. „Obuolio draugai“  

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa 

 

Mokytojo parengimas: 

Klasė – apie 360 Eur + 54 Eur dalyvio mokestis, 

kurį moka mokykla 

 

Programos įgyvendinimo tęsimas: 

34 Eur dalyvio mokestis, kurį moka mokykla 

24 val. 24 klasės valandėlės 

4. „Įveikime kartu“ 

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa 

 

 

25 Eur dalyvio mokestis, kurį sumoka mokykla + 

metodinė ir padalomoji medžiaga pagal mokyklos 

poreikį 

8 val.  

 

25 valandėlės 

5. „Antras žingsnis“  

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa 

Klasė – apie 310 Eur 

 

24 val. 22 klasės valandėlės 

6. LIONS QUEST „Paauglystės 

kryžkelės“  
Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa 

Mokykla – apie 1750 Eur mokymai + pratybos 

mokiniams  

 

25 val. 34 klasės valandėlės  

7. LIONS QUEST „Laikas kartu“ 

(priešmokyklinis ugdymas – 1-4 kl.) 

Mokykla apie 1280 Eur mokymai  (18-20 

mokytojų); + metodinė medžiaga po 90 Eur 1, 2, 3 

ir 4 kl. 

16 val. 36 valandėlės klasės 
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Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programa 

 

8. LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ 

Socialinių ir emocinių kompetencijų bei 

asmenybės ugdymo programa 

Mokykla 1200 Eur + 8 Eur medžiaga/ 1 mokiniui 16 val. 1 savaitinė pamoka + 

projektiniai darbai 

9. LIONS QUEST „Aš žinau“ 

Smurto ir seksualinės prievartos 

prevencijos programa 

 

Mokykla apie 750 Eur 

45 Eur/1mokytojas + 18 Eur medžiaga 

 

8 val. 15 klasės valandėlių arba 

temos yra integruojamos į 

mokomuosius dalykus 

10. Olweus patyčių prevencijos 

programa 

Patyčių prevencijos programa 

Programos diegimas vienoje mokykloje (18 mėn.) 

apie 3700 Eur 

 

Programos įgyvendinimo tęsimas vienoje 

mokykloje (OPKUS) apie 400 Eur /1 metai 

Diegiant programą - 2 

kartai po 1,5 val. per 1 

mėn.  

Įdiegus programą ir ją 

tęsiant – mažiausiai 5 

kartai po 1,5 val. per 

mokslo metus 

Diegiant programą – po 1 

klasės valandėlę per 1 

savaitę (praėjus 4-5 mėn. 

nuo programos diegimo 

pradžios). 

Įdiegus programą ir ją 

tęsiant – po 2 klasės 

valandėlės per 1 mėn. 

11. „Gyvai“  

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

 

Klasė – apie 270 Eur + pratybų sąsiuvinis 

mokiniui.   

20 val. (rengimas darbui 

su mokiniais) 

8 val. (rengimas darbui su 

tėvais) 

12 klasės valandėlių 

12. „Mentorystė“  

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

 

Apie 250 Eur 1 mokinys 

Veiklos vyksta ne mokykloje 

- 2 susitikimai su 

mentoriumi po 2-4 val 

per 1 mėn.  

3 grupiniai susitikimai 

(po 3 val.) su mentoriais 

ir kitais mokiniais 

Konsultacijos (1-2 val./1 

mokinys) 

13. „Sniego gniūžtė“  

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

 

Viena mokykla apie 1000 Eur 

 

 

- 2 d. mokymai mokiniams 

stovyklos vadovams 

3 d. stovykla mokiniams 

Kitos veiklos mokykloje 

14. „Savu keliu“  

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

 

Mokykla apie 1500 Eur 

 

24 val. mokymai 

programos 

koordinatoriams 

mokykloje (3-4 dalyviai iš 

mokyklos) 

8 val. mokymai 

bendruomenei 

6 klasės valandėlės 
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8 val. mokymai klasių 

vadovams 

8 val. konsultacijų 

Tyrimas 

15. Vaiko emocijų išraiškos 

kontrolės (VEIK) ugdymo 

programa 

Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programa 

Mokykla – apie 2800 Eur (neįskaitant supervizijų, 

kurios būtų teikiamos pagal pareikį) 

 

111 val. grupių vadovų 

(socialinių pedagogų/ 

psichologų) parengimas 

(96 val. mokymų ir 15 

val. supervizijų) 

8 val. mokymai 

bendruomenei 

66 val. 

16. „Taiki mokykla“  

Konfliktų prevencijos programa 

Mokykla apie 1500 Eur 32 val. mokymų 

10 val. konsultacijų 

16 val. mokinių 

konsultantų parengimas 

6 klasės valandėlės 

17. „Saugok ir gerbk mane“ 

Seksualinės prievartos prieš vaikus ir 

seksualinio vaikų išnaudojimo 

prevencija 

 

Mokykla apie 1200 Eur 16 val. (3 dalyviai iš 1 

mokyklos) 

16 val. konsultacijų 

4 val. mokymai 

bendruomenei 

6 klasės valandėlės 

18. „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 

Tėvų ir mokytojų/auklėtojų įgūdžių 

ugdymo programa 

Mokykla – apie 2500 Eur  

 

 

40 val. - 

19. STEP  

Pozityvaus auklėjimo įgūdžių tobulinimo 

programa tėvams 

 

 

Viena mokykla apie 320 Eur 30 val. grupės vadovo  

parengimas (socialinis 

pedagogas / psichologas) 

8 val. tėvų grupė (9 kartai 

po 1,5 val.), grupėje 8-10 

tėvų 

- 

20. „Big Brothers Big Sisters“  

Emocinis palaikymas ir teigiamą 

suaugusio žmogaus pavyzdys 

Mokykla apie 700 Eur 16 val. psichologo/ 

socialinio pedagogo/ 

mokytojo parengimas 

 

16 val. savanorių mokinių 

parengimas 

Konsultacijos 

savanoriams 

Bendravimas porose 

21. Ankstyvosios intervencijos 

programa (FreD goes net) 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

Apie 100 Eur 1 dalyvis  

Veiklos vykdomos ne mokykloje 

16 val. (PPT/ mokyklų 

socialiniai pedagogai/  

psichologai) 

80 val. 

 


