
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021 

Renginių planas 2021 m. kovo 8- 31 d. 

Tema: ,,Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“ 

Renginių tikslas - ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus elektroninėje erdvėje, užkirsti kelią patyčioms ir 

elektroninėms patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų, vaikų bei suaugusiųjų tarpusavio santykius elektroninėje erdvėje bei nuotolinio 

mokymosi metu. 

Renginio uždaviniai:  

1. Supažindinti mokinius su patyčių samprata elektroninėje erdvėje.  

2. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias. 

3. Taikant aktyvius metodus, mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius patyčių klausimus vykstančius elektroninėje erdvėje. 

4. Skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. 

5. Vykdyti patyčių prevenciją. 

6. Siekti kurti saugią gimnazijos aplinką elektroninėje erdvėje nuotolinio mokymosi metu. 

Renginio laikotarpis: kovo mėnuo.  

Renginio vieta: Vilniaus r. Avižienių gimnazija. 

Renginių organizatoriai: socialinė pedagogė Eglė Balčiūnienė ir psichologė Ana Giliun. 

Renginio dalyviai: gimnazijos bendruomenė. 

https://www.bepatyciu.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-patyciu-2019/
https://www.bepatyciu.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-patyciu-2019/


Vilniau raj. Avižienių gimnazija 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021 

 

Renginių planas 2021 m. kovo 08 – 31 d. 

Data Vieta Tema, trumpas veiklos aprašymas Atsakingi asmenys 

2019-03-07 Avižienių gimnazijos 

internetinėje svetainėje, 

gimnazijos facebook 

puslapyje, el.dienyne 

Tamo 

Informacijos apie renginius ir veiklas, veiklų plano skelbimas gimnazijos 

bendruomenei. 

Psichologė A. Giliun 

 ir 

soc. Pedagogė 

Eglė Balčiūnienė 

2021-03-14/2021-03-20 Nuotolinių susitikimų ir 

video konferencijų 

organizavimo platforma 

Zoom 

Edukaciniai užsiėmimai 1a-4a klasių mokiniams „Elektroninės patyčios, kurią 

pusę renkiesi Tu?“ 

Psichologė A. Giliun 

2021-03-012/2021-03-26 Nuotolinių susitikimų ir 

video konferencijų 

organizavimo platforma 

Zoom 

Edukaciniai užsiėmimai 1c-4c klasių mokiniams „Elektroninės patyčios, 

STOP, BLOKUOK, PRANEŠK“ 

Soc. Pedagogė 

Eglė Balčiūnienė 

2021-03-31 Nuotolinė mokinių 

konferencija – „Ką 

norėčiau pasakyti 

mokytojui kitapus 

ekrano...“ 

Gimnazijos I-IV klasių vadovams ir jų auklėtiniams kvietimas dalyvauti 

nuotolinėje mokinių konferencijoje – „Ką norėčiau pasakyti mokytojui kitapus 

ekrano...“ 

Soc. pedagogė 

Eglė Balčiūnienė 

 

 

Klasių vadovai 



2021-03-07/2021-03-31 Klasės valandėlės Diskusijos, pokalbiai, pamokėlės patyčių tematika Klasių vadovai 

2021-03-26 Nuotolinių susitikimų ir 

video konferencijų 

organizavimo platforma 

Mokyklos bendruomenės skatinimas dalyvauti „Vaikų linijos“ 

organizuojamoje nuotolinėje konferencijoje „Patyčios tarp mokinių – ką 

darome? Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis“, skirtą ugdymo įstaigų 

darbuotojams ir visiems, kuriems aktuali patyčių prevencijos tema. 

Psichologė A. Giliun 

2021-03-07/2021-03-27 - Atviruko nepažįstamam bendraamžiui, kuris yra nukentėjęs nuo elektroninių 

patyčių kūrimas 

Psichologė A. Giliun ir 

 

Soc. Pedagogė 

Eglė Balčiūnienė 

 

Klasių vadovai 

2021-03-30 Avižienių gimnazijos 

internetinėje svetainėje, 

gimnazijos facebook 

puslapyje 

Atvirukų paroda Psichologė A. Giliun  

ir 

 

Soc. Pedagogė 

Eglė Balčiūnienė 

 

Rekomenduojama:  

Šiais metais siūlome su mokiniais pažiūrėti ir aptarti 4 trumpus animacinius filmukus, mokančius, kaip laiku sustoti ir nepasityčioti iš kito. Filmukuose atkreipiamas 

dėmesys į situacijas, kai vaikams kyla impulsas įskaudinti ar pažeminti kitą žmogų, pavyzdžiui, norint pasijusti geriau po nepavykusio atsiskaitymo ar supykus dėl 

netikėtai nutrūkusio internetinio žaidimo. 

Filmukai skirti 8-13 m. amžiaus vaikams. 



1 filmukas. Atpažink liūdesį ir kitus jausmus. Praleisk progą pasityčioti! 

Filmuko nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=8hft9k46rwQ 

2 filmukas. Kaip išreikšti pyktį, neįskaudinant kito? Praleisk progą pasityčioti! 

Filmuko nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=KARe2b1S6UA 

3 filmukas. Kaip susilaikyti nuo žeminančio elgesio internete? Praleisk progą pasityčioti! 

Filmuko nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=pEy0fYQB_G8 

4 filmukas. Kai emocijos iš virtualios erdvės persikelia į mokyklą. Praleisk progą pasityčioti! 

Filmuko nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=G2JAWnqJb4I 

Metodinės rekomendacijos animacinių filmukų „Praleisk progą pasityčioti!“ aptarimui. 

Nuoroda: https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/ef/de/efde5d0f-793b-4886-80da-6155c20d7505/rekomendacijos_filmuku_aptarimui.pdf 

 

Trumpametražių filmai vyresnių klasių mokiniams. 

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

 Rask laiko pasirūpinti. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=TaZc0BOflIg 

 „Dėl paukščių“ (rekomenduojama priešmokyklinio amžiaus grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams). Prieiga internet : 

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

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

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

 Patyčios. Nekentėk tyloje (rekomenduojama 5-10 klasių mokiniams). Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=4S05VB9ido4  

 „Gerumo stebuklas“ (rekomenduojama 5 – 10 klasių mokiniams). Prieiga internetu: https://www.filmai.in/gerumo-stebuklas-lietuviu-kalba 

https://www.youtube.com/watch?v=8hft9k46rwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KARe2b1S6UA
https://www.youtube.com/watch?v=pEy0fYQB_G8
https://www.youtube.com/watch?v=G2JAWnqJb4I
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/ef/de/efde5d0f-793b-4886-80da-6155c20d7505/rekomendacijos_filmuku_aptarimui.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bjh1mlxyM0Y
https://www.youtube.com/watch?v=TaZc0BOflIg
https://www.youtube.com/watch?v=_DJeRRyh1Qo
https://www.youtube.com/watch?v=4S05VB9ido4
https://www.filmai.in/gerumo-stebuklas-lietuviu-kalba


 Niko Vujičičiaus mokomasis filmas: ,,Kaip atpažinti patyčias?“ https://www.youtube.com/watch?v=rshtosrazcY 

 

Daugiau idėjų patyčių prevencijos veikloms ir rekomendacijų įvairiais klausimais apie patyčias galite rasti žemiau:   

 Jei norėtųsi su mokiniais pažiūrėti ir aptarti „Vaikų linijos“ paruoštus filmukus ir socialines reklamas, kviečiame užsukti į BE PATYČIŲ 

kampanijos videoteką arba „Vaikų linijos“ „Youtube“ kanalą. 

 Siūlomi užsiėmimai pagal amžiaus grupes: https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/  

 Jei norisi daugiau sužinoti apie elektronines patyčias, visą informaciją vaikams, tėvams, mokykloms rasite čia: http://internete.bepatyciu.lt/ 

 Mokymai tėvams apie tai, ką daryti, jei vaikas susidūrė su patyčiomis: mokymaitevams.bepatyciu.lt 

 

 

 

Parengė:  

VGK nariai, 

socialinė pedagogė Eglė Balčiūnienė 

psichologė Ana Giliun 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rshtosrazcY
https://www.bepatyciu.lt/visi-video/
https://www.youtube.com/c/Vaik%C5%B3linija116111
https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/
http://internete.bepatyciu.lt/

