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Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018  

Renginio planas 2018-03-19/23 d. 
 

Tema: ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ 

Renginio tikslas - ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią 

patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius. 

Renginio uždaviniai:  

      1.   Supažindinti mokinius su patyčių samprata; 

      2.   Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias; 

      3.   Taikant aktyvius metodus, mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius patyčių klausimus; 

      4.   Skatinti  mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą; 

      5.   Vykdyti patyčių prevenciją; 

      6.   Siekti kurti saugią mokyklos aplinką. 

Renginio data: 2018 kovo 19-23 d.d.  

Renginio laikas: visą savaitę veiklos bus vykdomos pertraukų ir klasių valandėlių metu. 

Renginio vieta: Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija  

Renginio organizatoriai: socialinė pedagogė L. Povilionienė ir psichologė R. Beinerytė, sveikatos 

priežiūros specialistė M. Vitienė 

Renginio dalyviai: visa mokyklos bendruomenė  

Renginio eiga:  

Data Laikas ir vieta Tema, trumpas veiklos aprašymas 

DRAUGAI 

Dienos akcentas –  geltona spalva. 

03-19 8:00 – 8:45 val. 

5b kl., 206 kab. 

Socialinės pedagogės vedamas užsiėmimas, tema: „Gero bendravimo 

taisyklės“ (soc. ped. L.Povilionienė, M.Strelkovskis). 

8:00 – 8:45 val. 

5a kl., 206 kab. 

Mokyklos psichologės vedamas užsiėmimas, tema: „Draugiškumas“ 

(psichologė R.Beinerytė, L.Mažukėlė). 

 

8:55 – 9:40 

Pm. II grupė 

Terapinės pasakos apie patyčias skaitymas ir aptarimas grupėje (dalyvauja 

mokyklos psichologė R. Beinerytė, V.Strazdienė) 

10:00 – 10:45 val. 

Pm. III grupė 

Terapinės pasakos apie patyčias skaitymas ir aptarimas grupėje (dalyvauja 

mokyklos psichologė R.Beinerytė, K.Povilavičienė). 

12:00 – 12:45 val. 

1c kl., 216 kab. 

Terapinės pasakos apie patyčias skaitymas ir aptarimas (dalyvauja 

mokyklos psichologė R.Beinerytė, I.Zmejauskaitė). 

2-4 klasės Draugystės apyrankių, knygų skirtukų  gamyba ir mainai. 

Mokyklos foje Draugystės paštas: padėkok, palinkėk, atsiprašyk.  

Vaikai, tėveliai, mokytojai gali anonimiškai arba įvardindami siuntėją 

atsiprašyti, padėkoti ir ko nors palinkėti (paštas bus išdalintas penktadienį). 

KAIP PADĖTI DRAUGUI ? 

Dienos akcentas –  žalia spalva. 

03-20 Stendas 1 aukšto 

foje 

 

Pagalbos draugui taisyklės.  

Pagalbos draugui taisyklės.  
Kiekviena klasė gaus žmogeliuko trafaretą. Kartu su vaikais sugalvokite 1 taisyklę, 
kaip galiu padėti draugui ir įrašykite žmogeliuko viduje (nepamirškite užrašyti 
savo klasės). Žmogeliuką reikia nunešti ir prisegti stende, kurį rasite 1 aukšto fojė. 

KĄ DARYTI KAI MAN LIŪDNA, PIKTA, BAISU ? 



Dienos akcentas –  raudona spalva. 

03-21 8:00 – 8:45 val. 

6b kl., 214 kab. 

Socialinės pedagogės vedamas užsiėmimas  tema: „Kaip aš pats galiu 

padėti sau pasijusti geriau“. 

8:55 – 9:40 val. 

3c kl., 107 kab. 

Mokyklos psichologės vedamas užsiėmimas, tema: „Aš ir mano emocijos“. 

12:00 – 12:45 val. 

1d kl., 215 kab. 

Terapinės pasakos apie patyčias skaitymas ir aptarimas (dalyvauja 

mokyklos psichologė R.Beinerytė, D.Kudulytė). 

KAIP ATPAŽINTI PATYČIAS ? 

Dienos akcentas –  mėlyna spalva. 

03-22 1-4 klasės 

 

Mokinių pirštų antspaudai, 4 OLWEUS taisyklių patvirtinimas. Mokiniai 

pirštų antspaudais patvirtins, kad sutinka su 4 OLWEUS taisyklėmis 

(veikla vyks pertraukų metu ir patvirtintos taisyklės bus įteiktos klasės 

auklėtojoms). Kiekviena klasė gaus sutarties lapą, kuriame mokiniai 

įrašydami savo vardą ir uždėdami piršto antspaudą įsipareigos laikytis 4 

OLWEUS taisyklių (mokiniams veiklą padės atlikti soc. pedagogė L. 

Povilionienė, psichologė R. Beinerytė, sveikatos priežiūros spec. M. 

Vitienė). 

 

8:55 – 9:40 val. 

1a kl., 220 kab. 

Terapinės pasakos apie patyčias skaitymas ir aptarimas (dalyvauja 

mokyklos psichologė R.Beinerytė, V.Poškienė). 

 8:55 – 9:40 val. 

2a kl., 119 kab. 

Sveikatos priežiūros spec. vedamas užsiėmimas, tema: „Kaip atpažinti 

patyčias ?“ (M.Vitienė, G.Baltruševičiūtė) 

GEROS IŠEITIES TAISYKLĖS 

Dienos akcentas –  balta spalva. 

03-23 5–8 klasės Mokinių pirštų antspaudai, 4 OLWEUS taisyklių patvirtinimas. Mokiniai 

pirštų antspaudais patvirtins, kad sutinka su 4 OLWEUS taisyklėmis 

(veikla vyks pertraukų metu ir patvirtintos taisyklės bus įteiktos klasės 

auklėtojoms). Kiekviena klasė gaus sutarties lapą, kuriame mokiniai 

įrašydami savo vardą ir uždėdami piršto antspaudą įsipareigos laikytis 4 

OLWEUS taisyklių (mokiniams veiklą padės atlikti soc. pedagogė L. 

Povilionienė, psichologė R. Beinerytė, sveikatos priežiūros spec. M. 

Vitienė). 

8:00 – 8:45 val. 

2c kl., 221 kab. 

Sveikatos priežiūros spec. vedamas užsiėmimas, tema: „Draugiškumo 

taisyklės“ (M.Vitienė, G.Rulevičienė) 

9:00 – 9:45 val. 

Pm. I grupė 

Terapinės pasakos apie patyčias skaitymas ir aptarimas grupėje (dalyvauja 

mokyklos psichologė R.Beinerytė, R.Klymantienė). 

   

Veiklos visos Veiksmo savaitės be patyčių metu 

Siekiant paskatinti mokyklos bendruomenės narius būti draugiškiems, Veiksmo savaitės be patyčių metu, 

visa fotografuota renginių medžiaga bus transliuojama per mokykloje pirmo aukšto fojė esantį televizorių, 

informacija skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje. 

Visos savaitės metu klasių auklėtojos, bendradarbiaudamos su socialine pedagoge ir psichologe, ves klasių 

valandėles rekomenduojamomis temomis, skirtomis konkrečiai savaitės dienai („Draugai“, „Kaip padėti 

draugui?“, „Ką daryti kai man liūdna, pikta, baisu ?“, „Kaip atpažinti patyčias ?“, „Geros išeities 

taisyklės“). Klasių valandėlių turinys derinamas su socialine pedagoge ir psichologe. Rekomenduojama: 

 Trumpametražių filmų peržiūra ir aptarimas:  

1. Mokausi iš kino. Naujokė. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=bjh1mlxyM0Y 

2. Rask laiko pasirūpinti. Prieiga internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=TaZc0BOflIg 

3. Pietūs dviems (rekomenduojama priešmokyklinio amžiaus grupių vaikams ir pradinių klasių 

mokiniams). Prieiga internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjh1mlxyM0Y
https://www.youtube.com/watch?v=TaZc0BOflIg


https://www.youtube.com/watch?v=L9TX5_DkO18 

4.  „Namai namučiai“ (rekomenduojama priešmokyklinio amžiaus grupių vaikams ir pradinių klasių 

mokiniams). Prieiga internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKRZn0uS6eA 

5. „Dėl paukščių“ (rekomenduojama priešmokyklinio amžiaus grupių vaikams ir pradinių klasių 

mokiniams). Prieiga internetu: 

            https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg 

6. Mokomasis filmas „Kaip atpažinti patyčias?“ (rekomenduojama 6-10 klasių mokiniams). Prieiga 

internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=_DJeRRyh1Qo 

7. Patyčios. Nekentėk tyloje (rekomenduojama 5-10 klasių mokiniams). Prieiga internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=4S05VB9ido4 

8. „Gerumo stebuklas“ (rekomenduojama  5 – 10 klasių mokiniams). Prieiga internetu: 

       https://www.filmai.in/gerumo-stebuklas-lietuviu-kalba 

 9. Niko Vujičičiaus mokomasis filmas: ,,Kaip atpažinti patyčias?“ 

     https://www.youtube.com/watch?v=rshtosrazcY 
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