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PEEC—TAIKUS UGDYMAS PATYČIŲ PREVENCIJAI 
ANKSTYVOJOJE VAIKYSTĖJE  

 

„Mūsų pasaulis yra puikus, tačiau sudėtingas. Palikti jį kartai, kuri yra 
nepasiruošusi jame gyventi ir nesugeba  laikytis tinkamų principų ir 
etikos, būtų pavojinga. Taigi siekiant taikos ateityje harmoningos ir 
tolerantiškos asmenybės formavimas yra gyvybiškai svarbus jau 
ankstyvojoje vaikystėje. Pasinaudokime šiandiena, kad rytoj būtų 
geriau“, – 2013 m. teigė Jungtinių Tautų Civilizacijų aljanso vyriausiasis 
įgaliotinis H.Esass Nassir Abdulaziz Al-Nasser.  

Po šios kalbos, deja, mažai kas pasikeitė nacionaliniu ir ES lygiais. Būtent 

šiame kontekste projekto „Taikus švietimas patyčių prevencijai 

vaikystėje“ tikslas – pristatyti taikos mokymo (lygybės, įvairovės, 

įtraukties skatinimo ir tolesnio smurto ir patyčių prevencijos) ankstyvame 

vaikų ugdyme būdus. 

Apsilankykite mūsų socialiniame 
tinkle „Facebookas“  

 

 

 

PEEC - Peace Education in Early Child-

hood to prevent Bullying 

 

Apsilankykite projekto svetainėje  
www.peec-online.eu  

https://www.facebook.com/PEEC-Peace-Education-in-Early-Childhood-to-prevent-Bullying-102805167966142/?__tn__=kC-R&eid=ARBJoQnkrwkz-C3eNO-Dgo5zigN1yxDiq6MatPai_Qu3QacZ0CP-nyG1v2tzpSLf-Psj3ZXDc_C_KQeF&hc_ref=ARRpyn8ofWaFRZ088_zNldoFl0mww4pQXvcgf0KCVuiMqJ66DlGM6
https://www.facebook.com/PEEC-Peace-Education-in-Early-Childhood-to-prevent-Bullying-102805167966142/?__tn__=kC-R&eid=ARBJoQnkrwkz-C3eNO-Dgo5zigN1yxDiq6MatPai_Qu3QacZ0CP-nyG1v2tzpSLf-Psj3ZXDc_C_KQeF&hc_ref=ARRpyn8ofWaFRZ088_zNldoFl0mww4pQXvcgf0KCVuiMqJ66DlGM6
https://www.facebook.com/PEEC-Peace-Education-in-Early-Childhood-to-prevent-Bullying-102805167966142/?view_public_for=102805167966142


Konkretūs PEEC projekto tikslai 

 Sukurti tarptautinių mokymų 
programą, skirtą ikimokyklinio 
ugdymo mokytojams, papildytą 
partnerių šalyse egzistuojančiomis 
taikaus švietimo praktikomis, 
skatinančiomis lygybę, įvairovę ir 
įtrauktį.; 

 
 Parengti profesionalų mokymo kursą 

ankstyvojo ugdymo mokytojams ir 
edukatoriams, sufokusuotą į taikų 
švietimą (t. y. skatinantį lygybę, 
įvairovę ir įtrauktį) bei užkertantį kelią 
patyčioms ir smurtui.  

 
 
 
 
 

 Sukurti metodikos priemonių rinkinį, 
skirtą ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros specialistams, įskaitant 
atvirus švietimo išteklius ir 
bendraamžių mokymosi metodus, 
siekiant stiprinti mokyklinio ugdymo 
sektoriuje dirbančių asmenų profesinį 
tobulėjimą bei gerinti pradinio ir 
tęstinio mokymo kokybę ir diapazoną. 

 
 Skatinti inovatyvių mokymo metodų 

panaudojimą siekiant gerinti 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir 

priežiūros specialistų informuotumą, 

didinant visų, dalyvaujančių vaikų 

ugdyme (tėvų ir visos šeimos), 

sąmoningumą. 

 

Tarpvalstybinis tolesnio ikimokyklinio 

ugdymo ir priežiūros pedagogų 

mokymo programos rengimas 
 

Kaip priemonė, skatinti lygybę, įvairovę ir 
įtrauktį bei užkertanti kelią smurtui ir patyčioms 
ikimokykliniame ugdyme, buvo parengta tęstinio 
mokymosi programa, kuria siekiama remti 
ikimokyklinio ugdymo mokytojus ir priežiūros 
specialistus, tęsiančius profesinį tobulėjimą 
taikaus ugdymo srityje.  Programa buvo parašyta 
remiantis keturiomis nacionalinėmis (Vokietijos, 
Ispanijos, Lietuvos ir Kroatijos) ataskaitomis. 
Programoje siekiama pateikti konkrečių 
pasiūlymų, rekomendacijų ir gairių, kaip plėtoti 
tęstinį mokymo planą, kuriame pagrindinis 
dėmesys skiriamas taikiam švietimui, kaip 
priemonei, skatinančiai lygybę, įvairovę ir 
įtrauktį, bei siekiančiai užkirsti kelią smurtui ir 

patyčioms ankstyvajame ugdyme. 
 
 

Mokymo programą galima atsisiųsti iš projekto interneto svetainės : www.peec-online.eu  



Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik 

autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 

jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

 

Atsisakymas  

Jei jus domina mokymo kursai, susisiekite su viena iš mūsų partnerių 

organizacijų.   

Nacionaliniai kontaktai  

Kroatija  

Udruga Mala filozofija 

www.Udruga Mala filozofija www.petit-
philosophy.com  

kragic.ivana(at)gmail.com  

 

Ispanija  

Asociación Mundial de Educadores Infantiles 

www.waece.org 

Elvira(at)waece.org 

 

Innovation Training Center, S.L. 

www.innovationtc.es 

barenas(at)innovationtc.es 

Lietuva  

Panevezio Rajono Svietimo Centras 

www.prsc.lt 

rentukas(at)gmail.com 

 

Vokietija  

Johanniter-Akademie Mitteldeutschland 

www.johanniter-bildung-
mitteldeutschland.de  

jana.goldberg(at)johanniter.de 

Artėjantys įvykiai: 
 

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos 
mokytojų rengėjams,  
Madridas, 2021 m. kovas–
balandis  


