
VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJA   

„Vaikų linijos“ INICIATYVOS   „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ PLANAS  

Kovo 19 – 23 d. 

„Vaikų linija“ šiemet per „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“ skatina visus vaikus ir suaugusiuosius 

pastebėti patyčias, pranešti apie jas ir taip jas stabdyti. Mes kviečiame vaikus pasakoti apie patiriamas arba 

stebimas patyčias suaugusiam, kuriuo jie pasitiki. Taip pat raginame suaugusiuosius reaguoti į patyčias ir jas 

stabdyti. 

Data Veikla Atsakingi 
2018-03-19 

(pirmadienis) 

  

1. Pagrindiniame mokyklos stende informacija 

apie „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“. 

Savaitės šūkis „Kurią pusę pasirinksi tu?“ 

 

2. Mokyklos bibliotekoje vyks knygų, 

parašytų draugystės tematika, paroda. 
 

3. 1-4 kl. „Draugystės receptai“ knygų 

ekspozicija. 

 

4. Apklausa apie patyčias e-dienynu tėvams, 

mokiniams. 

 

5. Protų kovos – viktorina 5,6,7 kl. su E. 

Pliaterytės progimnazijos mokiniais 

(Baltupių progimnazijoje 13.00 val.). 

 

S. Gaižutytė 

 

 

B. Voitkevič 

 

 

 

B. Voitkevič 

 

 

N. Kaminskienė, L. Možeikė, 

Ž. Ožolas 

 

 

S. Gaižutytė, L. Možeikė 

 

2018-03-20 

(antradienis) 

 

1. Paskaita-diskusija 6 klasių moksleiviams apie 

internetines patyčias, saugumą internete. 8 

klasių moksleivių socialinių reklamų „Prieš 

patyčias“ pristatymas. 

 

2. Paskaita - diskusija 5 klasių moksleiviams apie 

pagarbą kitokiems žmonėms. 8 klasių 

moksleivių socialinių reklamų „Prieš 

patyčias“ pristatymas. 

B. Voitkevič 

 

 

 

 

 

N. Kaminskienė 

 

 

2018-03-21 

(trečiadienis ) 

 

1. Sporto varžybos 6,7 kl. su E. Pliaterytės 

progimnazijos mokiniais (E. Pliaterytės 

progimnazijoje 11.30 val.). 

 

2. Rankų lenkimo varžybos 5-8 kl. 

 

S. Gaižutytė, L. Možeikė 

 

 

A. Krūminis 

 2018-03-22 

(ketvirtadienis) 

 

1. Specialisčių paskaita-diskusija 7 klasių 

moksleiviams apie internetines patyčias, 

saugumą internete. 8 klasių moksleivių 

socialinių reklamų „Prieš patyčias“ 

pristatymas. 

 

2. Tiesioginė diskusija kaip įveikti patyčias 

mokykloje. 

G. Statkienė, L. Možeikė 

 

 

 

 

A. Klimčiauskaitė-

Janavičienė, G. Krušnauskas  

 



2018-03-23 

(penktadienis) 

 

Renginio uždarymas. 

 

1. Mokyklos vestibiulyje eksponuojamos akimirkos iš 

savaitės veiklų. 
 

2. Policijos pareigūnų paskaita 8 klasių 

moksleiviams apie patyčias (3 pamokos metu). 
 

3. „Masinis šokis“ mokyklos kieme prie paradinio 

įėjimo (6 pamokos metu).  

 

 

 

 

Specialistai  

 

 

L. Možeikė 

 

 

A. Klimčiauskaitė-

Janavičienė, A. Polionovas 

VISĄ SAVAITĘ TRUKSIANČIOS VEIKLOS 

2018-03-19 – 

2018-03-23 
1. „Paguodos skrynelės“ užsiėmimai pradinių 

klasių moksleiviams. 

2. Visos savaitės metu, klasių valandėlių metu, 

klasių vadovai atsižvelgdami į auklėtinių 

amžiaus tarpsnį  praves užsiėmimus apie 

patyčias. 

3. Informacijos sklaida mokinių tėvams apie 

patyčias el. dienynu. 

4. Informacinio plakato su pagalbos linijų 

vaikams kontaktais parengimas. Plakatai bus 

iškabinti kiekviename kabinete.  

K. Kukliauskaitė 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

G. Statkienė 

 

 

G. Statkienė 

 

  


