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"Neįtikėtini metai" 
(angl. Incredible Years) 

– kas tai?

„Our mission is to advance the social and 

emotional behavior of children of all ethnic

groups, through a series of interlocking parent, 

teacher and child programs supported by more 

than thirty years of clinically proven worldwide 

research“.

Įrodymais grįstų 
programų 

įgyvendinimas

Platus 
įgyvendinančių 

šalių tinklas (>20)

Aukšti kokybės 
standartai

Neįtikėtini metai – tai
įrodymais pagrįstų programų,
skirtų tėvams, vaikams ir
mokytojams serija, paremta
daugiau nei 30 metų tyrimais.
Jos tikslas yra užkirsti kelią
mažų vaikų elgesio
problemoms ir jas koreguoti
bei skatinti jų socialinę,
emocinę ir mokymosi
kompetenciją.



Lietuvoje įgyvendinamas 
„Neįtikėtinų metų“ programos

“Preschool Basic Parent Program”
modulis

Tikslinė grupė: tėvai, turintys 3- 6 metų 
amžiaus vaikus su emocijų ir elgesio 

sunkumais



APIE PROJEKTĄ
PROJEKTO TIKSLAS – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant Neįtikėtinų metų 
(angl. Incredible Years) programos modulį Lietuvoje.

Trukmė – 36 mėn.

Nuo 2019 m. lapkričio 14d.

Iki 2022 m. lapkričio 14 d.

Partneris: 
RKBU 

Regional Center of Child 
and Youth mental health 

and child Welfare

(Norvegija)

Biudžetas – 1 150 000 Vykdytojas : 
Higienos institutas



SIEKTINI REZULTATAI:

Apmokyti - 840 tėvų Pasiekti - 490 vaikųParuošti 40 grupių vadovų;
20 iš jų akredituoti

HI ir 13 savivaldybių
(I etapas 6 sav.+HI

II etapas 7 sav.)



PRELIMINARUS PAGRINDINIŲ PROJEKTO VEIKLŲ GRAFIKAS + 
TĘSTINUMAS

2020 m.

• Savivaldybių atranka

• Programos įsigijimas

• Grupių vadovų 
atranka

• Grupių vadovų 
mokymai

• Tėvų grupių 
mokymai

2021 m.

• Tėvų grupių  
mokymai

• Konsultacijos grupių 
vadovams

2022 m.

• Tėvų grupių  
mokymai

• Konsultacijos grupių 
vadovams

• Grupių vadovų 
akreditacija

• Projekto užbaigimas

TĘSTINUMAS

2023–2027 m.

• Tėvų grupių  
mokymai

• Konsultacijos grupių 
vadovams

• Grupių vadovų 
akreditacija



„Neįtikėtinų 
metų (NM)“ 

programos 
(angl. Incredible

years) diegimo 
savivaldybėse 

poreikio 
vertinimas

1 kriterijus: Savivaldybių išreikštas noras diegti šią programą

68,5 % nori 9,3 % nenori 22,2 % nežino

50 % mano turintys reikiamų specialistų;

45 % prisidėtų prie mokymų tėvams 
organizavimo.

2 kriterijus: Reikiamų specialistų turėjimas 
savivaldybėse

3 kriterijus: Savivaldybės dydis ir
savivaldybėse gimusių vaikų skaičius 

(2015–2019 m.)



I etapas: 6 savivaldybės

o

Siūloma:
❖Vilniaus m.
❖Kauno m.
❖Klaipėdos m.
❖Šiaulių m.
❖Panevėžio m.
❖Alytaus m.



II etapas: 7 savivaldybės

o

Kandidatai:
❖Jonavos 
❖Kėdainių
❖Kupiškio
❖Plungės
❖Tauragės
❖Trakų
❖Marijampolės
❖...



Detalus projekto veiklų grafikas

• Baigiamoji 
konferencija

2022 II pusm.

• Grupių vadovų 
akreditacija

• 4-a tėvų grupė
(sausis–balandis)

2022 I pusm.

• 3-ia tėvų grupė
(rugsėjis–gruodis)

2021 II pusm.

• 2-a tėvų grupė
(sausis–balandis)

2021 I pusm.

• 1-a tėvų grupė
(rugsėjis–gruodis)

2020 II pusm.

• Programos 
įsigijimas

• Grupių vadovų 
atranka (iki 03-31 
d.)

• Norvegų 
mokymai (04-02 
d.)

• JAV mokymai (05 
12–15 d.)

2020 I pusm.

•Baigiamoji 
konferencija

2022 II pusm.

•3-ia tėvų grupė
(sausis–balandis)

2022 I pusm.

• 2-a tėvų grupė
(rugsėjis–
gruodis)

2021 II pusm.

• 1-a tėvų grupė
(sausis–balandis)

2021 I pusm.

• Grupių vadovų 
atranka (iki 10-01 
d.)

• JAV mokymai (10 
13–16 d.)

2020 II pusm.

I etapas

II etapas

JAV ir Norvegijos supervizijos, konsultacijos grupių vadovams

JAV ir Norvegijos supervizijos, konsultacijos grupių vadovams



Savivaldybės

(VSB?)

Grupių vadovai  
veda mokymus 

tėvams

Higienos 
institutas

Įdarbina grupių 
vadovus 0,25 et.

Suteikia programai įgyvendinti reikalingas priemones

Deleguoja kandidatus į grupių 
vadovus

Bendradarbiavimo 
sutartis

PROJEKTO LAIKOTARPIU
2020–2022 m.



Savivaldybės

(VSB?)

Įdarbina grupių 
vadovus

Higienos 
institutas

Koordinuoja 
tęstinumo veiklas

Atiduoda programai įgyvendinti 
reikalingas priemones

Bendradarbiavimo 
sutartis

TĘSTINUMO LAIKOTARPIU 
2023–2027 m.

Sveikatos apsaugos
ministerija



PROJEKTO TĘSTINUMAS – 5 M. 
13-OJE SAVIVALDYBIŲ
(POPROJEKTINIS ĮSIPAREIGOJIMAS REGLAMENTUOTAS CPVA):

Apmokyti 2000 Tėvų Pasiekti 3428 vaikusAkredituoti likusius 20 grupių 
vadovus



Artimiausi darbai
1. Iki kovo 1 d. apsispręsti dėl dalyvavimo Projekte ir nuspręsti, kuri įstaiga atstovaus 

savivaldybę (VSB?).

2. Paskirti atsakingą kontaktinį žmogų nuo savivaldybės.

3. Iki kovo 6 d. deleguoti kandidatus į grupių vadovus.

4. Balandžio 2 d. Vilniuje vyks susitikimas su Partneriu (Norvegija) ir savivaldybių atstovais 
(atsakingais asmenimis ir atrinktais grupių vadovais).

5. Gegužės 12–15 d. Vilniuje vyks grupių vadovų mokymai (lektoriai iš JAV).

6. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.



Ačiū už dėmesį dr. Rolanda Valintėlienė
Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė

incredibleyears@hi.lt


