
  PATVIRTINTA  

 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos  

  konservatorijos direktoriaus 

 2019 m. vasario 28 d. 

 įsakymu Nr. V- 50 

 

AKCIJOS „BE PATYČIŲ 2019“ PLANAS  

2019 m. kovo 4 - 29 d. 

 

 
 

Tikslas: stiprinti Konservatorijos  bendruomenės emocinį raštingumą, skatinti pozityvią komunikaciją bei bendradarbiavimą.  

 

Uždaviniai:  

 puoselėti saugų, jaukų ir šiltą mokyklos mikroklimatą; 

 veiklų metu kurti palankias aplinkybes geresniam savęs ir kitų pažinimui, bendrumo jausmo stiprinimui; 

 ugdyti mokinių socialinius įgūdžius; 

 skatinti pozityvią komunikaciją tarp bendruomenės narių; 

 stiprinti emocijų atpažinimą ir įvardijimą, gebėjimą reikšti emocijas adaptyviais būdais; 

 lavinti empatiją ir gebėjimą įsivaizduoti kito žmogaus perspektyvą. 

 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Vykdymo terminas Vieta Atsakingas vykdytojas (-ai) Dalyviai 

 

1.  Draugiškiausio 

2018-2019 m.m. 

mokinio rinkimai 

 

Kovo 4–29 d. Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija 

 

Jelena Kucharskaja, Violeta 

Čiūtienė, Virginija 

Mikulėnienė, Ieva Gydrienė, 

Liudmila Danilova, – klasių 

vadovės;  

Gražina Vedrickienė, vyr. 

socialinė pedagogė 

 

I-IV kl. mokiniai 



2.  Rašinys “Būti 

vienam už kitą, o 

ne vienam prieš 

kitą”. 

Aptarimas 

Kovo 4 d.-20 d. 

 

 

 

 

Kovo 29 d. 

 

204 kl. 

Solgita Vaitiekūnienė, 

lietuvių klb. ir literatūros 

mokytoja metodininkė 

III kl. mokiniai 

3.  "The psychology 

of Your Future 

Self" - "Tavo 

būsimo Aš 

psichologija". 

Kovo 12-14 d. 206 kl. Ieva Gydrienė, anglų klb. 

mokytoja metodininkė 

III-IV kl. mokiniai 

4.  „Paštas“ Kovo 12–29 d. Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija 

 

Rūta Vyšniauskė, psichologė Konservatorijos 

bendruomenė 

5.  Interaktyvi erdvė  

“Be žodžių“ 

Kovo 12-29 d. Mokinių poilsio kambarys Rūta Vyšniauskė, psichologė 

Gražina Vedrickienė, vyr. 

socialinė pedagogė 

I-IV kl. mokiniai 

6.  Draugiškos 

estafetės 

„Mes – už gražų 

bendravimą!“ 

Kovo 12 d. ir 14 d. 

 (kūno kultūros 

pamoku metu) 

 

Gerosios Vilties 

progimnazijos salė, 

Skroblų g. 3A 

Lina Grigonienė, kūno 

kultūros mokytoja 

metodininkė, Rimantas Dūda, 

kūno kultūros mokytojas 

metodininkas 

II, IV kl mokiniai 

I, III kl. mokiniai 

7.  Prancūzų dainos 

„Meilė ir draugystė“. 

Kovo 15 d. ir 22 d. 

(prancūzų klb. 

pamokų metu) 

208 kl. Erika Kišūnienė, prancūzų 

klb. mokytoja metodininkė. 

I-II kl. mokiniai 

8.  Interaktyvi erdvė 

„Jausmų 

žemėlapis“ 

Kovo 18–29 d. Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija, I a 

koridorius 

 

Rūta Vyšniauskė, psichologė I-IV kl. mokiniai 

9.  Edukacinė 

ekskursija po 

Lietuvos aklųjų 

biblioteką. 

 

Kovo 20 d. 

11.40-13.20 val. 

Lietuvos aklųjų biblioteka, 

Skroblų g. 10 

Skirmantė Barasienė, 

bibliotekos vedėja, 

Gražina Vedrickienė, 

vyr. socialinė pedagogė 

 

I kl. mokiniai 



10.  „Gerumo balionas“ Kovo 20 d. 

 

Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija 

 

Virginija Mikulėnienė, 

geografijos vyr. mokytoja 

I-IV kl. mokiniai 

11.  Užsiėmimas 

„Kontaktas“ 

Kovo 20 d. 

14.15-15.00 val. 

 

304 kl. Rūta Vyšniauskė, psichologė 

 

II kl. mokiniai 

12.  Filmo „Gerumo 

stebuklas“ 

peržiūra-aptarimas 

Kovo 21 d. 

Kovo 28 d. 

(etikos ir tikybos 

pamokų metu) 

201 kl. Rasa Gelčienė, etikos vyr. 

mokytoja  

Algirdas Vagrys, tikybos vyr. 

mokytojas 

I-II kl. mokiniai 

13.  Pamoka 

„Cyberbullying“. 

Filmų peržiūra-

aptarimas. 

Kovo 29 d. 

(anglų klb. pamokų 

metu) 

201 kl. Jelena Kucharskaja, anglų 

klb. vyr. mokytoja 

I-II kl. mokiniai 

14.  „Vaikų linija“ 

parengtos 

informacijos 

mokiniams, 

tėvams, 

mokytojams 

viešinimas 

mokyklos 

svetainėje 

Kovo  4-29 d. 

 

 

 

 

 

 

 

www.konservatorija.lt 

 

Gražina Vedrickienė, 

vyr. socialinė pedagogė 

 

Mokyklos el. svetainės 

lankytojai 

 

 

 

 

http://www.konservatorija.lt/

