
Prie "Vaikų linijos" rengiamos akcijos "Savaitė be patyčių" jungiasi vis daugiau partnerių

"Skalvijos" kino centras dalyvauja Emocinės paramos tarnybos "Vaikų linija" rengiamoje akcijoje 
"Savaitė BE PATYČIŲ". "Skalvija" pakvies tėvus bei mokytojus į nemokamą prancūzų filmo "Tarp 
sienų" peržiūrą. "Auksinę palmės šakelę" Tarptautiniame Kanų kino festivalyje pelnęs filmas 
pasakoja apie gyvenimą klasėje. Tai rimta ir jautri mokinių ir mokytojo santykių studija. Keliami 
savitarpio pagarbos, identiteto, mokytojo ir mokinio teisių ir pareigų klausimai, apskritai 
kvestionuojama visa mokymo sistema.

Žurnalistas François Bégaudeau, pats dirbęs mokytoju vienoje Paryžiaus mokyklų, parašė knygą 
"Tarp sienų". Režisierius Laurent Cantet nusprendė pagal ją sukurti filmą ir pagrindinį vaidmenį 
pasiūlė jos autoriui. Vieną dieną F. Bégaudeau įžengia į klasę ir prisistato mokytoju Marianu, 
ketinančiu mokyti prancūzų kalbos ir literatūros. Tačiau apie sklandžias pamokas tokioje klasėje 
neverta net svajoti. Kiekvienas mokytojo klausimas tampa provokacija maištingiems ir mokytis 
nenorintiems vaikams. Nenuspėjamas jų elgesys reikalauja pasiaukojamos meilės profesijai. Filme 
tikras ir improvizuotas situacijas vaidino vienos Paryžiaus mokyklos moksleiviai.

Nemokama filmo peržiūra vyks š.m. kovo 23 d., antradienį 10 val. "Skalvijos" kino centre.

Š.m. kovo 22 – 26 d. "Skalvija" taip pat surengs kūrybines kino dirbtuves 12–16 m. moksleiviams 
patyčių tema. Kartu su dirbtuvių vadove buvusia "Vaikų linijos" savanore kino režisierė Giedre 
Beinoriūte moksleiviai analizuos mitus apie patyčias bei kurs trumpus vaidybinius filmukus. 
Dirbtuvės truks penkias dienas, jų programoje – ekskursija į "Vaikų liniją", filmų scenarijų 
vystymas, filmavimas, montažas. Dirbtuvių dalyviams talkins profesionalūs kino kūrėjai – kino 
operatorius bei montažo režisierius. Dirbtuves vainikuos vieša sukurtų filmukų peržiūra "Skalvijos" 
kino centre.

Kūrybinių kino dirbtuvių filmų peržiūra vyks š.m. kovo 27 d., šeštadienį 11 val. "Skalvijos" kino 
centre.

Emocinės paramos tarnyba "Vaikų linija" kartu su partneriais iš valstybinio ir nevyriausybinio 
sektoriaus 2010 metų kovo 22-26 dienomis organizuoja akciją "Savaitė BE PATYČIŲ". Jos metu 
vyksiančiais renginiais bus stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į sutrikusius vaikų santykius, 
patyčias ir pažeminimus, kurių gausu vaikų ir suaugusiųjų bendravime.

Akcijos partneriai ─ Švietimo ir mokslo ministerija, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, "Skalvijos" kino centras, Paramos vaikams centras, Vilniaus 
apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuvos mokinių parlamentas, Lietuvos moksleivių 
sąjunga, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos Centras, Kauno Dainavos Jaunimo centras, 
Olweus International.

"Vaikų linija" jau šeštus metus stengiasi atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemą – vykdo 
kampaniją "BE PATYČIŲ". Kampanija siekiama skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio 
santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Pagrindiniai kampanijos 
uždaviniai būtų formuoti nuostatą visuomenėje, kad patyčios nėra normalus elgesys, dirbti su 
mokyklų bendruomenių nariais bei vykdyti veiklas naudojant naujausius prevencijos metodus, 
informuoti visuomenę apie patyčių mastą ir efektyvias patyčių prevencijos programas. 

Emocinės paramos tarnybos "Vaikų linija" www.vaikulinija.lt rengiamą akcijoje "Savaitė BE 
PATYČIŲ" dalyvauja apie 400 Lietuvos ugdymo ir nevyriausybinių įstaigų. Akciją remia Jungtinių 



Valstijų ambasada. Vaikų linijos vykdomą kampaniją BE PATYČIŲ remia Nyderlandų Karalystės 
ambasada ir žmonės, skirdami paramą portale aukok.lt. 

VšĮ "Skalvijos" kino centras,
Goštauto g. 2/15,
LT-01104 Vilnius, Tel. (8 5) 261 05 05
info@skalvija.lt

Kontaktiniai asmenys:

Marina Blagoveščenskaja
Vaikų linijos psichologė
marina@vaikulinija.lt
Tel. 860179596

Olga Malaškevičienė
atstovė ryšiams su visuomene
LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Tel. (8 5) 2107177
olmala@lrs.lt

***
BNS už pranešimo spaudai turinį neatsako.
BNS Spaudos centras
Jūsų klausimų ar pasiūlymų dėl "BNS Spaudos centro" laukiame adresu prenumerata@bns.lt.
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