
  PATVIRTINTA  

 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos  

  konservatorijos direktoriaus 

 2021 m. vasario 26 d. 

 įsakymu Nr. V- 21 

 

 

AKCIJOS „BE PATYČIŲ 2021“ PLANAS  

2021 m. kovo 1– 31 d. 
 

Akcijai  „BE PATYČIŲ 2021“ vadovauja Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos organizacinė grupė: 

koordinatorė - vyr. socialinė pedagogė Gražina Vedrickienė, 

atsakingi vykdytojai: klasių vadovai  Galina Klimienė, Anžela Tamašiūnienė, Virginija Mikulėnienė, Violeta Čiūtienė, Laurynas Alinauskas, 

Inta Razmaratė, psichologė, 

   Rita Matulienė, lietuvių klb. ir literatūros mokytoja metodininkė, 

   Solgita Vaitiekūnienė, lietuvių klb. ir literatūros mokytoja metodininkė, 

  Ieva Gydrienė, anglų klb. mokytoja metodininkė, 

  Liudmila Danilova, rusų klb., vokiečių klb. vyr. mokytoja, 

   Rasa Gelčienė, etikos vyr. mokytoja, 

   Skirmantė Barasienė, bibliotekos vedėja. 

 

2021 m. sąmoningumo didinimo mėnesio „BE PATYČIŲ“ prioritetas - įgalinti mokinius prisiimti atsakomybę, siekiant sumažinti patyčių problemą tarp 

jaunų žmonių. 

 

Tikslas: nuotoliniu būdu, pozityviomis veiklomis paminėti sąmoningumo didinimo mėnesį „Be patyčių 2021“.  

Uždaviniai:  
1. nuotoliniu būdu organizuoti veiklas, skirtas stiprinti mokinių emocinį raštingumą; 

2. integruoti patyčių prevencijos ir socialinių, emocinių kompetencijų ugdymo temas į lietuvių klb., anglų klb., rusų klb., vokiečių klb., etikos 

pamokas; 

3. skatinti pozityvią komunikaciją bei bendradarbiavimą tarp mokinių; 

4. mokyti mokinius analizuoti, sistemiškai, logiškai, kūrybiškai mąstyti, apibendrinti ir daryti pagrįstas išvadas; 

5. ugdyti gebėjimą atpažinti savo būsenas, jausmus, emocijas, kurios slepiasi už kylančių impulsų; 

6. ugdyti vertybes, kurios stiprina šiltus, draugiškus santykius, grįstus pagarba, tolerancija vienas kitam, Konservatorijos bendruomenėje. 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas vykdytojas (-ai) Dalyviai 

 

1.  Draugiškiausio 2020-2021 m.m. mokinio 

rinkimai. 

 

Kovo 1–31 d. Klasių vadovai: Galina Klimienė, Anžela 

Tamašiūnienė, Virginija Mikulėnienė. 

Violeta Čiūtienė, Laurynas Alinauskas,  

Gražina Vedrickienė, socialinė pedagogė 

 

I-IV kl. mokiniai 

2.  Teminė klasės valanda, skirta sąmoningumo 

didinimo mėnesiui „BE PATYČIŲ“ paminėti. 

Individualiai kl. 

vadovui pasirenkant 

kovo 3 d., 17 d., 24 d. 

ar 31 d. 

Klasių vadovai: Galina Klimienė, Anžela 

Tamašiūnienė, Virginija Mikulėnienė. 

Violeta Čiūtienė, Laurynas Alinauskas,  

 

I-IV kl. mokiniai 

3.  Rašinys “Tragiški vaikų likimai žiauriame 

suaugusiųjų pasaulyje”. 

Kovo 3 d.  Rita Matulienė, 

lietuvių klb. ir literatūros mokytoja 

metodininkė 

I kl. 

4.  Pamoka "Relationships: family and society. 

Reading, discussion, listening." 

Kovo 7 d. 

 

Ieva Gydrienė, anglų klb. mokytoja 

metodininkė 

IV kl. mokiniai 

5.  „Laiškai draugui“ 

Knygų ir filmų rekomendacijos patyčių tema. 

http://www.konservatorija.lt/biblioteka/ 

 

Kovo 8-21 d. Skirmantė Barasienė, bibliotekos vedėja Konservatorijos 

bendruomenė 

 

6.  Pamoka "Relationships: family and society. 

Reading, discussion, listening." 

Kovo 9 d. 

 

Ieva Gydrienė, anglų klb. mokytoja 

metodininkė 

I kl. mokiniai 

7.  Klasės valanda,  praktinis užsiėmimas 

„Sąmoningas savęs pažinimas ir grįžtamasis 

ryšys“.  

Kovo 10 d. 

 

Inta Razmaratė, psichologė  I kl. mokiniai, kl. 

vadovė Galina 

Klimienė 

8.  Klasės valanda,  praktinis užsiėmimas 

„Sąmoningas savęs pažinimas ir grįžtamasis 

ryšys“.  

Kovo 17 d. 

 

Inta Razmaratė, psichologė IV kl. mokiniai, kl. 

vadovai Violeta 

Čiūtienė, Laurynas 

Alinauskas 

9.  Pamoka “Уметь уважать людей. Почему это 

важно?”. 

( Mokėti gerbti žmonės. Kodėl tai yra svarbu?) 

Kovo 18 d. 

 

Liudmila Danilova, rusų klb. vyr. mokytoja I kl. mokiniai 

http://www.konservatorija.lt/biblioteka/
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10.  Diskusija-pokalbis 

„Stop smurtui visuomenėje!”  

Kovo 18 d. 

  

Rasa Gelčienė, etikos vyr. mokytoja  

 

I kl. mokiniai 

11.  Pokalbis-diskusija  ''Kuriame pozityviai 

mąstančią bendruomenę“. 

Kovo 18 d. 

 

Rasa Gelčienė, etikos vyr. mokytoja  II kl. mokiniai 

 

12.  Pokalbis-diskusija „Emocijų ugdymo kultūra: 

ką aš žinau?“   

Kovo 18 d. 

 

Rasa Gelčienė, etikos vyr. mokytoja  

 

III kl. mokiniai 

13.  Pokalbis-diskusija ''Šioje šalyje nėra vietos 

žmogaus žeminimui''. 

Kovo 18 d. 

 

Rasa Gelčienė, etikos vyr. mokytoja  

 

IV kl. mokiniai 

14.  Pamoka “Menschen respektieren zu 

können.Warum ist es wichtig”. 

Kovo 19 d. 

 

Liudmila Danilova, vokiečių klb. vyr. 

mokytoja 

I kl. mokiniai 

15.  Klasės valanda,  praktinis užsiėmimas 

„Sąmoningas savęs pažinimas ir grįžtamasis 

ryšys“.  

Kovo 24 d. 

 

Inta Razmaratė, psichologė II kl. mokiniai, kl. 

vadovė Anžela 

Tamašiūnienė 

16.  Klasės valanda, praktinis užsiėmimas 

„Sąmoningas savęs pažinimas ir grįžtamasis 

ryšys“.  

Kovo 31 d. 

 

Inta Razmaratė, psichologė III kl. mokiniai, kl. 

vadovė Virginija 

Mikulėnienė 

17.  Straipsnis apie patyčias internetiniuose 

komentaruose. 

Kovo 16 - 31 d. Solgita Vaitiekūnienė, lietuvių klb. ir 

literatūros mokytoja metodininkė 

 

III kl. mokiniai 

18.  Dalyvavimas (pranešimo pristatymas)  

virtualioje mokinių  konferencijoje „Patyčių 

virusui Ne !“, kurią organizuoja Vilniaus Jono 

Ivaškevičiaus jaunimo mokykla ir  Lietuvos 

socialinių pedagogų asociacija. 

Kovo 30 d.  Galina Klimienė, I kl. vadovė 

Gražina Vedrickienė, socialinė pedagogė 

 

I kl. mokiniai 
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19.  „Vaikų linijos“ parengtos aktualios 

informacijos mokiniams, tėvams, mokytojams 

viešinimas mokyklos svetainėje, el. d. „Tamo“. 

. 

Kovo  8-31 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Gražina Vedrickienė, socialinė pedagogė 

 

Mokyklos el. 

svetainės, el. 

dienyno lankytojai 

  


