
Vieta Pavadinimas Veiklų aprašymas 

Akmenės raj., 
Venta 

Ventos gimnazija Pradinės klasės mokiniai drauge su mokytojomis pieš piešinius, kurs rašinėlius, bei bus vedamos 
klasės valandėles tema ,,Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. 
Psichologė atliks tyrimą ,,Ar patyčios yra normali vaikų ir suaugusiųjų bendravimo dalis?“ 
Žurnalistų būrelio mokiniai drauge su vadove išleis gimnazijos laikraštį ,,Ne (si)  mušk,  ne (si) 
šaipyk“ – mokinių, suaugusiųjų mintys apie patyčias, mokinių kūrybiniai darbai publikuojami 
laikraštyje. 
Lietuvių kalbos mokytoja praves atvirą integruotą pamoką šeštose klasėse ,,Ašara vaiko akyse“. 
Psichologė atnaujins informacinį bukletą, kur kreiptis, kai patiriame patyčias, kai norime būti 
išgirsti. 
Vaikų kūrybiniai darbai eksponuojami gimnazijoje.  
Savaitės apibendrinimo popietė diskusija ,,Akis už akį?..“, kurioje dalyvaus mokinių, tėvų, mokytojų, 
gimnazijos specialistų grupės, rėmėjai. Popietės metu pradinės klasės mokiniai parodys vaidinimą 
,,Dovana“ bei literatų būrelio mokiniai drauge su vadovu paruoš literatūrinę kompoziciją 
,,Nepastebėta skausmo ašara“. 
Visos veiklos filmuojamos bei sumontuojamas dokumentinis filmas ,,Savaitė be patyčių“.  

Alytus Alytaus Likiškėlių 
vidurinė mokykla 

1.Pagalba – Anoniminė pašto dėžutė. 
2.Visi skirtingi. Visi lygūs. 
3.Draugystė – Būk draugiškas! Pasveikink nepažįstamą ir pasakyk komplimentą. 
4.Kito mokymas – Vadovaukimės žymių žmonių protingomis mintimis. 
5.Geras darbas - Padovanok mokyklos bibliotekai knygelę ir džiaukis kartu su visais. 

Alytus Alytaus Dzūkijos 
vidurinė mokykla 

Stendas „Mes galime be patyčių“, kuris bus pildomas visą savaitę. (Mokinių mintys, ką jie gali 
padaryti, kad patyčios liautųsi; specialistų pagalbos būdai; įvairūs lankstinukai, kur vaikai gali ieškoti 
pagalbos). 
Mokinių iniciatyva, kuriant simbolius, emblemas ir kaspinėlius prieš smurtą ir patyčias.  
Tolerancijos ir draugiškumo skatinimas: mokiniai kartu su specialiųjų poreikių mokiniais pins 
draugystės apyrankes. 
Pagalbos kitam skatinimas: vyresni mokiniai padės atlikti namų darbus jaunesniems mokiniams. 
Visą savaitę veiks „Pagalbos dėžutė“, į kurią mokiniai mes anoniminius klausimus specialistams, 
kurie atsakymus iškabins viešai. 

Alytus Panemunės vidurinė 
mokykla 

Informacinė kompozicija (apie savaitę).  
Klasių auklėtojų užsiėmimuose patyčioms priešpastatysime pagalbą, toleranciją, draugystę, 
kitomokymą, gerus darbus. 
22d. – (žalia spalva –PAGALBA). Skaitykloje veiks paroda, o pageidaujantiems ir  pristatymas 
literatūros ir informacijos patyčių tema. Pradinių klasių mokiniai parengs bendrą projektinį darbą 



(piešiniai, darbeliai) šia tema. 
23d. – (Oranžinė spalva- TOLERANCIJA). Vyks pokalbiai „saugumo salelėse“ apie toleranciją, 
atjautą, žiūrėsime filmukus, sukurtus mokinių, vyks klasės valandėlės „Būk pakantus laiku ir 
vietoje“. 
24d. – (Raudona spalva- DRAUGYSTĖ). Mokiniai drauge dainuos dainas, kalbins mokytojus, tėvelius, 
ką jiems reiškia draugystė. 
25d. – (Mėlyna spalva- KITO MOKYMAS). Vyr. mokiniai padės jaunesniems mokytis, praves klasės 
valandėles, med. darbuotoja mokys suteikti pirmąją pagalbą. Stilizuotas plakatas „Mokau kitą“. 
Pertraukų metu rodomas filmukas „Mokau kitą“. 
26d. – (rožinė spalva – GERAS DARBAS). Baltų ainiai, valančiukai, įvairių klasių mokiniai stengsis 
atlikti po gerą darbą. Dalinamos rožinės juostelės, ant kurių visi parašys po atliktą gerą darbą. Iš jų 
kuriamas gėlių kilimas. Linijinių šokių mokymas. 12h iš žmonių formuojamas „Žmogeliukas“. 
Savaitės aptarimas. 

Anykščiai Antano Vienuolio 
gimnazija 

PIRMADIENIS: 5-8 klasių mokiniai darys pėdutes iš spalvoto popieriaus, ant kurių bus parašyta: 
„Nesityčiok ir sek mano pėdomis“.  
„Dress kodas“ - raudona spalva. (PAGALBA). 
ANTRADIENIS: Bus pakabintas stendas, kuriame bus surašyta informacija apie visos savaitės veiklą. 
„Dress kodas“– žalia spalva. (TOLERANCIJA). 
TREČIADIENIS: 1-4 gimnazijos klasės dalins nemokamus apkabinimus, t.y. bus apkabinami žmonės, 
kurie to norės. Taip pat skirtingose mokyklos vietose kabės lapai, ant kurių bus parašyta keletą 
žodžių apie apkabinimus.  
„Dress kodas“– geltona spalva. (DRAUGYSTĖ). 
KETVIRTADIENIS: Bus rodomi trumpi filmukai, susiję su patyčiomis, kurių pasižiūrėti kviečiami 
mokiniai, besidomintys patyčiomis. Vėliau vyks tų filmukų aptarinėjamas. 
„Dress kodas“– balta spalva. (SUPRATIMAS). 
PENKTADIENIS: Su mokiniais ir mokytojais bus aptariama visos savaitės veikla. 
„Dress kodas“ - mėlyna spalva.(NUOŠIRDUMAS). 

Anykščių r. sav. 
Traupio sen. 

Traupio pagrindinė 
mokykla 

Visą savaitę mokiniai stengiasi būti geresni vieni kitiems, per dieną stengiasi padaryti kokį nors 
gerą darbą, būti mandagūs. 
Kovo 22 d. Mokiniai gamina gėles: raudoną, geltoną, violetinę, žalią, mėlyną. Šias gėles jie segės 
kiekvieną dieną ir vis skirtingas. 
 5-10 klasės mokiniai renka medžiagą „Apie patyčias“. Surinktą medžiagą suklijuoja ant didelio 
popieriaus lapo. Medžiagą iškabiname mokyklos bendruomenei matomoje vietoje.  
Pertraukų metu groja muzika. 
Kovo 23 d. Per pertrauką ant lapukų rašome sakinius, kuriuose atsispindi žodžiai „Tolerancija“, „Be 



patyčių“, „Draugystė“, „Geras darbas“. Sakiniai suklijuojami ant didelio popieriaus lapo. 
Video peržiūra „Patyčios“. 1-4 kl. Situacijų nagrinėjimas, diskusija. 
Pertraukų metu groja muzika. 
Kovo 24 d. Anykščių policijos komisariato nepilnamečių reikalų inspektorė skaitys paskaitą 
pradinukams „Aš noriu būti saugus“.  
5-10 kl. mokiniai per pertrauką braižo mokyklos žemėlapį, kuriame pažymime nesaugiausias ir 
saugiausias mokyklos vietas. 
Pertraukų metu groja muzika. 
 Kovo 25 d. Visi mokiniai kuria saugios mokyklos taisykles. Video filmo peržiūra „Patyčios“ 5-10 kl. 
Diskusija. 
Pertraukų metu groja muzika. 
Kovo 26 d. Kuriame saugios mokyklos šūkį. Pertraukų metu groja muzika. 
12 h lauke iš visos mokyklos mokinių bus sustatytas žmogeliukas ir visi mokiniai  iškels rankas į viršų 
sušuks „Gyvenimas be patyčių“. 

Gargždai Gargždų ugdymo 
centras ,,Naminukas“ 

Pirmadienis: Pokalbiai priešmokyklinio ugdymo gr., klasėse „Priekabiavimas“, grupėse „Draugystė“. 
Draugystės rateliai. Žaidimai, mintys apie draugystę. Draugystė pasakose. 
Antradienis: Pokalbis „Tolerancija“. Piešiniai „Duok draugui ranką“. Kūrybiniai darbeliai draugui. 
Trečiadienis: Pokalbis „Pagalba draugui“. Piešiniai „Duok draugui ranką“. Kūrybiniai darbeliai 
draugui. 
Ketvirtadienis: Pokalbis „Geri darbai“. Ugdytinių ir šeimos narių pieštų piešinių aptarimas. Šūkio 
draugystės tema kūrimas. Piešinių ir kūrybinių darbelių paroda. 
Penktadienis: Draugų ratas „Gyvenimas BE PATYČIŲ“. 

Jonava 
 

Upninkų pagrindinė 
mokykla 
 

1. Akcija „Smerkiu patyčias“ – 5 kl. 
2. Lipdukų dalinimas – 6 kl. 
3. Gerumo diena mokytojams ir mokiniams – 10 kl. 
4. Gerumo plunksnų darymas ir kabinimas  - 3kl.  
5. Draugystės apyrankių darymas ir dalinimas – 4 kl. 
6. Emblemų darymas ir dalinimas – 2kl. 
7. Šypsenėlių darymas ir dalinimas – 1 kl. 
8. Rengimasis skirtingais aprangos stiliais – 9 kl. 
9. Draugystės skirtukai pradinukams nuo vyresniųjų klasių moksleivių – 8kl.  
10.  žmogeliuko iš mokinių sudarymas, paskutinę akcijos dieną 
 

Joniškio raj., 
Žagarė 

Žagarės gimnazija 1. Pagalba. Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir Tu. Padėk silpnesniam. Stendo paruošimas smurto 
tema. 



2. Tolerancija. Mis tolerancija ir misterio tolerancija rinkimai. Pašto dėžutė. Vykdomos akcijos 
plakatas. 
3. Draugystė. Mano draugas. Atsiliepimai apie mano draugą. Parašyk  
4. Kito mokymas. Netinkamas elgesys. Apsirengę moksleiviai su skrybėlaitėmis, kaklaraiščiais 
(padarytais ir pasirinktais pačių moksleivių). Įdomiausių, išradingiausių išrinkimas.  
5. Geras darbas. Gimnazijos bendruomenės narių skatinimas daryti gerus darbus.  
Iš visos gimnazijos bendruomenės žmonių Sustatome  žmogeliuką ir 12 val. visi iškėlę rankas į viršų 
sušunkame „Gyvenimas be patyčių“. Išsiunčiame nuotrauką nurodytu adresu. Nuveiktų darbų 
aptarimas, įvertinimas raštu. 

Joniškis „Aušros“ gimnazija Penkios savaitės dienos – penkios skirtingos spalvos: 
Pirmadienis – raudona – meilė artimui; 
Antradienis – geltona – šiluma, šviesa; 
Trečiadienis – žalia – atgaiva, atsinaujinimas; 
Ketvirtadienis – balta – tyrumas, ramybė; 
Penktadienis – mėlyna – viltis, kad visi būsime drauge. 
Kovo 25 d. – diskusija prie apskrito stalo „Ar saugu mūsų gimnazijoje ir mieste?“. 
Kovo 26 d. – visų klasių fotografavimas gimnazijos albumui „Gimnazija be patyčių“. 
Važinėjimas su gimnazistais po pagrindines rajono mokyklas ir susitikimai su tų mokyklų 
moksleiviais, kurių tikslas supažindinti su patyčių problema, pasekmėmis, požiūrio į patyčias 
keitimas. 

Joniškis Joniškio jaunimo ir 
suagusiųjų mokykla 

Akcijos pristatymas. Anoniminių anketų „Smurtas – patyčios“ analizė. Filmuko „Nekentėk tyloje“ 
demonstravimas. Mokinių vaidybiniai vaizdeliai apie pagalbą, toleranciją, draugystę, kito mokymą, 
gerą darbą. 
Stendo apie patyčias išleidimas. 
Dalyvavimas pavasarinėje mugėje: patys gamina ir parduoda, patys perka. 
Mokinių rašinių rašymas apie jų nuveiktus gerus darbus, pagalbą, toleranciją ir t.t. Mokinių piešinių 
piešimas apie gerus darbus. 
Akcijos finalas: iš žmonių sustatomas žmogeliukas, visi sušunka „GYVENIMAS BE PATYČIŲ“. 
Renginys „Anekdotų karalius“. 

Kauno raj. Kauno rajono 
Saulėtekio Antano 
Mackevičiaus 
pagrindinė mokykla 

(Kiekviena diena turės spalvinį akcentą). 
„Gerumo diena – pagalba klasės draugui“. 
Tolerancijos diena. Mokinukų išvyka su programėle į Čekiškės senelių namus. 
Draugiška klasė. Bendras klasės plakatas „ranka“ su linkėjimais draugui. 
Atviruko draugui ruošimas. Laiško rašymas patyčias patyrusiam draugui. 
Anoniminis paštas – dėžutė „Kodėl aš tyčiojuosi iš draugo“. 



Mokiniai stoja į kompoziciją „ŽMOGUS“. 

Kauno raj., 
Ilgakiemio k., 
Garliavos 
apylinkių sen. 

Ilgakiemio mokykla- 
darželis 

Diskusija “Draugas“. 
Svečiuose Garliavos nepilnamečių reikalų inspektorė, pokalbis „Patyčių prevencija“. 
Patyčios internete, skaidrių demonstravimas, diskusija su tėvais. 
Bukletas tėvams, vaikams ir mokytojams „Patyčios- tai ne humoras“. 
„Žmogeliukas- aš žinau kas esu“. Nuotrauka 

Kauno raj., 
Lapių mstl. 

Lapių pagrindinė 
mokykla 

Užsiėmimai su 1-4 klasių mokiniais patyčių tema. Užsiėmimuose dalyvaus ir patirtimi dalinsis 10 
klasės mokiniai. 

Kino filmo „Klasė“ peržiūra ir aptarimas. 
„Padovanok šypseną“ diena. Bus skaičiuojamos mokytojų ir 8-9-10 klasių mokinių šypsenos. 
Užsiėmimai su 1-4 klasių mokiniais draugystės tema. Ištraukos iš Antuano de Sent Egziuperi knygos 
„Mažasis princas“ skaitymas. Piešinių „Draugystė“ piešimas, jų paroda. 
Renginys aktų  salėje, kurio metu savo pasiruoštas programas draugystės tema rodys 5- 7 klasių 
mokiniai. 
12 val vyks akcija, kurios metu. iš mokinių bus  sustatytas žmogeliukas. 

Kauno raj., 
Piliuona 

Piliuonos vidurinė 
mokykla 

1 diena – Tyrimas patyčių mastui išsiaiškinti (anketavimas). Akcentas balta spalva. 
2 diena - mokinių tarybos atstovai išleidžia stendą „Patyčioms ne“. Akcentas juoda spalva. 
3 diena – Tyrimo rezultatų pristatymas stende. Raudonas akcentas. 
4 diena – klasės piešia po 1 piešinį tema „Saugi klasė“ ir surenkama knyga „Saugi mokykla“ iš visų 
piešinių. Žalias akcentas. 
5 diena – Filmo „Klasė“ peržiūra ir diskusija, geltonas akcentas. 

Kazlų Rūda Kazlų Rūdos Kazio 
Griniaus gimnazija 

Skrajučių „Aš noriu gyventi be patyčių“ dalijimas gimnazijos mokinimas bei visuomenei. 
Plakato piešimas temomis „Be patyčių mokykloje“, „Be patyčių namuose“, „Be patyčių kieme, 
gatvėje“. 
Filmų apie smurtą ištraukų peržiūra ir aptarimas aktų salėje. 
Draugystės arbata. 
26 dieną 12 val. iš gyvų žmonių gimnazijos kieme sustatomas žmogeliukas. Visi sušunka 
„Gyvenimas be patyčių“. 

Kėdainių raj.,  
Miegėnų k. 

Kėdainių rajono 
Miegėnų  
pagrindinė mokykla 

Pirmadienis – raudona spalva, akcijos emblemos gaminimas klasėse;  
Antradienis – mėlyna spalva, prevencinio filmo „Mokykla be uniformos“ peržiūra - 5-10 kl., 
filmukas „Birds“ – 0-4 kl. ir filmų aptarimai bei diskusijos klasėse; 
Trečiadienis – žalia spalva, kūrybiniai rašto darbai (rašinys, eilėraštis, šūkis ir t.t.); 
Ketvirtadienis – geltona spalva, tolerancijos diena mokykloje; 
Penktadienis – oranžinė spalva, 12 val. iš visos mokyklos žmonių lauke sustatysime žmogeliuką ir 
visi kartu sušuksime – „Gyvenimas be patyčių“.  



Pirmame aukšte kasdien kiekviena klasė  skelbia atliktus gerus darbus „Gerų darbų lentoje“. 

Kėdainių raj., 
Tiskūnai 

Kėdainių rajono 
Tiskūnų Juozo Urbšio 
pagrindinė mokykla 

22d. Kreipimasis į mokyklos bendruomenę. “Dress kodas“ – balta . 
23d. Pokalbiai klasėse. Anketavimas. “Dress kodas“ – mėlyna . 
24d. Popietė. “Dress kodas“ – geltona. 
25d. Piešinių, plakatų konkursas. “Dress kodas“ – raudona . 
26d. Baigiamasis renginys. „Flashmob u“. “Dress kodas“ – žalia. 

Kelmė Kelmės ,,Kražantės“ 
pagrindinė mokykla 

22 d.  -Idėjų diena (megztos apyrankės). 
Moksleiviai ir mokytojai nusimezga apyrankes, užriša vieni kitiems, linki geros dienos, filmo 

,,Patyčios“ peržiūra, diskusijos, į mokyklinę dėžutę siunčia visas mintis, idėjas, susijusias su 
mokyklos veiklos, laisvalaikio, vidaus tvarkos kaita.  
23 d.  – Šypsniuko diena (apranga – raudona) 
Mokiniai įsisega šypsniuko ženklą, mokytojai ant savo kabineto durų klijuoja sentencijas apie 
gerumą, pagarbą, toleranciją. Geras darbas – klasės tvarkymas, bendravimas. 
24 d. – Linksmosios pertraukos (apranga – kaip galima originaliau ir keisčiau). Pertraukų metu 
mokiniai ir mokytojai žaidžia stalo žaidimus, šaškėmis, gamina darbelius iš molio, skamba lyriška 
muzika. Geras darbas – molio gaminius su Šv. Velykų akcentais nuvešime į senelių namus. 
25 d. – Tylos diena (apranga – balta spalva) 
Kiekvienas mokyklos bendruomenes narys iš ryto gauna atmintinę apie tylos akciją, stengiamasi 
mažiau kalbėti, santūriai elgtis, vyksta foto sesijos, arbatos gėrimas. Geras darbas – ,,Emocijos 
nuotraukoje“ foto paroda. 
26d. – Bendravimo diena (apranga – žalia spalva). Išvyka į baseiną, laiškų rašymas, flashmob,o 
statymas, fotosesija, miesto gyventojams dalijame lankstinukus ,,Patyčios“. Geras darbas – 
informacijos teikimas Kelmės miesto bendruomenės nariams. 

Kelmės raj., 
Johampolio k. 
Tytuvėnų 
apylinkių sen. 

Mockaičių pagrindinė 
mokykla 

Kiekvienas mokinys turės galimybę parodyti savo gabumus, savarankiškumą ir pan. Pokalbių – 
diskusijų metu aptarsime patyčių pasekmes, kodėl jos egzistuoja, kokios priežastys ir pan. Piešdami 
mokiniai išreikš savo norus, pageidavimus. Susitikimas su VTAT ir policijos atstovais galbūt skatins 
vaikus gyventi be patyčių ir smurto. Kiekviena klasė turės galimybę išrinkti savo klasės 
draugiškiausią mokinį, kuris bus apdovanotas baigiamajame renginyje. Kiekviena klasė pasidarys 
didelę širdį iš mažų širdelių. Pasibaigus dienai kartu su klasės vadovais nuspręs, kas buvo 
draugiškiausias tą dieną ir klijuos ant didelės širdies mažą širdelę su mokinio vardu. Tas, kuris 
surinks daugiausiai širdelių, bus draugiškiausias klasės mokinys. Savo gerais darbais (pagalba 
draugui ruošiant namų darbus, pagalba mokytojui, nesipravardžiavimas, ir pan.) puoš gerumo 
medį. Baigiamajame renginyje aptarsime savaitės be patyčių veiklą, kas mums sekėsi sunkiausiai, ar 
viską pavyko įgyvendinti, ar galime gyventi be patyčių. Savaitę baigsime „Flashmob u“. 

Kelmės raj., Elvyravos pagrindinė Mokinių atvirukų paroda stenduose su draugiškais palinkėjimais. 



Labūnų k., 
Kukečių sen. 

mokykla Fotonuotraukų paroda „Šviesus vaiko juokas“. 
Tyrimas „Ar aš saugus?“ (4-8kl.) 
Plakato socialine tematika „Draugiška mokykla“ paruošimas. 
Lankstinuko „Ne smurtaukime, o draugaukime “ gamyba. 
5-6 kl. mokinių linksmosios varžytuvės „Ne smurtaukime, o draugaukime“. 
Savaitės metu vyks klasės valandėlės, diskusijos, kūrybinis darbas grupėse. 

KELMĖS 
RAJONAS 
 

KELMĖS R. 
TYTUVĖNŲ JAUNIMO 
MOKYKLA 
 

Savaitės emblema. Kiekviena klasė gaus emblemą, kurią gali prisisegti klasės lentoje taip 
išreikšdami solidarumą. 
Plakatų piešimas „Aš nesityčioju“ . 
„Mes kartu. Mes jėga“ (jaunimo mokyklų mokinių bendradarbiavimas). Kaišiadorių jaunimo, 
Radviliškio jaunimo ir mūsų mokyklų komandos rungtyniaus įvairiose rungtyse, kartu maudysis 
baseine. 
Tytuvėnų nuovados policijos inspektorių Ričardo Sukacko ir Dariaus Pranckūno paskaita-diskusija 
,,Patyčios. Teisiniai aspektai“. 
Rašinys „Ačiū ir atsiprašau“. Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai rašys rašinius laisva tema .  
Integruoti įvairūs žaidimai pamokose. 
Klasės valandėlės „Savaitė be patyčių“. 
„Savaitės be patyčių“ akimirkų siena.  Stende bus talpinami visi savaitės metu vykdyti darbai, 
renginių nuotraukos, mokiniai galės išsakyti savo atsiliepimus, nuomones. 
 

Klaipėda Liudviko Stulpino 
pagrindinė mokykla 

1d. Juodos spalvos diena (atminties diena) skirta vaikams išėjusiems iš gyvenimo dėl patyčių. 
Rodomi filmai apie patyčias. Ruošiamas stendas apie nukentėjusiuosius. Vykdoma 5-7kl. apklausa. 
1-2kl. vedami užsiėmimai apie patyčias. 
2d.  Geltonos spalvos diena ( šypsenos, šviesos diena). Ši diena skirta paskaitai apie patyčias 5-7kl. 
mokiniams. Mokiniams suteikiama visa informaciją, kaip atpažinti patyčias, kaip reaguoti ir kokiom 
tarnybom pranešti. 3-4kl. vedami užsiėmimai apie patyčias. 
3d. Baltos spalvos diena (ramybės, susitaikymo, atsiprašymo diena). Toliau vedamos paskaitos apie 
patyčias 7-10kl. mokiniams. Renkamos gražiausios mintys 1-4kl., kurias išsakė mokiniai lietuvių 
kalbos pamokoje. 
4d. Mėlynos spalvos diena (mokslo, mokyklos uniformos diena) skirta pagalbai moksluose vieni 
kitiems. Stropūs mokiniai pamoku metu padeda silpniesiems. Renkamas draugystės simbolis, kurį 
piešė 1-4kl. mokiniai visos savaitės metu. 
5d. Žalios spalvos diena (saugumo, prieglobsčio) skirta mokyklos anoniminei dėželei „Pranešk apie 
patyčias“ iškilmingam atidarymui. Daroma 1-4kl. „Savaitė be patyčių “ darbų paroda.  
 12h. Akciją užbaigiame flashmobu. Dienos simbolis - ąžuolo lapelis. 



Klaipėdos raj.,  
Veiviržėnai 

Klaipėdos r. 
Veiviržėnų gimnazija 

Pirmadienio rytą administracija ir mokinių prezidentūros narys palabina kiekvieną ryte mokinį ir 
mokytoją, atėjusį į mokyklą. 
Visą savaitę kasdien vyrauja spalvos kodas, savaitės pabaigoje apdovanosime aktyviausią dalyvį. 
Prie kabinetų, valgyklos, koridoriuose priminimai, paskatinimai kultūringo, mandagaus elgesio ant 
angelo siluetų. 
„Padaryk staigmeną - siurprizą“ : burtų keliu kiekviena klasė kartą per gerumo savaitę daro malonią 
staigmeną – siurprizą kitai klasei. 
Penktadienį 1-5 klasių ir priešmokyklinės bei ikimokyklinės grupių vaikai stebi spektakliuką 
„Klounas ir pelytė Micė“. 
12 val. visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai renkasi mokyklos kiemelyje, pasidžiaugiam darytom ir 
gautom staigmenom, apdovanojam aktyviausius spalvų kodo dalyvius, sudarome bendrą žmogaus 
siluetą ir visi kartu sušunkam „Gyvenimas be patyčių“. 

Kupiškio raj., 
Noriūnai 

Noriūnų Jono 
Černiaus pagrindinė 
mokykla 

Krepšinio turnyras. 
Speciali akcija Noriūnų bendruomenėje „Patyčioms – NE!” (lankstinukų ir skrajučių dalijimas). 
„Toleruok mane, aš išskirtinė asmenybė!” (mokytojai ir mokiniai persirengia įžymiu žmogum). 
Filmų peržiūra „Mokykla be uniformos“, „Patyčios“. 
Akcija „Prieš patyčias – spalvomis“. Kiekvienai klasei ir darbuotojams skirtas aprangos kodas. 

Molėtų raj. Giedraičių Antano 
Jaroševičiaus 
vidurinė mokykla 

03-22 oranžinė diena – pagalba draugui. Filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. 
03-23 geltona spalva – tolerancija. Filmų „Klasė“, „Patyčios“  peržiūra ir aptarimas. 
03-24 žalia spalva – draugystė. Akcija „Atsiprašymo atvirukai“, šokio „Draugaukime“ pamokėlės. 
03-25 mėlyna spalva – kito mokymas. Susitikimas su gydytoju. 
03-26 violetinė spalva – gerų darbų diena. Viktorina ir sporto varžybos. Pamoka – diskusija „Žalingų 
medžiagų neigiama įtaka paauglio elgesiui“. 

Pagėgių sav. 
 

Pagėgių savivaldybės 
Šilgalių pagrindinė 
mokykla 
 

Vyksta diskusijos klasės valandėlių metu. Su vaikais kalbamės kam mes turime likti neabejingi... 
(draugo nelaimei; pagalvoti ar mūsų „pajuokavimai“ nežeidžia bei nežemina kitų; kaip išreikšti 
meilę gimtam kaimui...). 
Ketvirtadienį vykstame į Klaipėdos lėlių teatrą, penktadienį mokyklos teritorijos bei  netoliese 
esančio parko aplinkos tvarkymas.  
 

Pakruojo raj., 
Klovainiai 

Klovainių pagrindinė 
mokykla 

03-22 – klasės kuria emblemą tema „Be patyčių“ ( darbai bus eksponuojami m-klos fojė. 
03-23 – iki šios dienos mokiniai atneša nuotraukų, kur būsų užfiksuotos gražios akimirkos, tema 
„Mes draugai“ (tą dieną MP kurs iš nuotraukų fotostendą). 
03-24 – gerumo akcija „Padovanok mokyklai knygą...  
03-25 – mokykloje jau vyko apklausa (rėmiausi anketomis, kurias radau „Vaikų linijos“ puslapyje. 
Planuojama aptarti rezultatus.) 



03-26 – gerumo dienos renginiai ( mokiniai jau gamina velykinius atvirukus, kuriuose bus įrašytas 
sveikinimas nuo mūsų mokyklos mokinių. Jau yra išrinkta laiškanešių grupė, kurie į visas miestelio 
pašto dėžutes įmes šiuos sveikinimus – norėtume kuo daugiau žmonių pasveikinti su šv. Velykomis. 
Tą dieną renginį planuoja vesti 7 kl. mokiniai.) 
Visą savaitę dirbs spec. darbo grupė (mokiniai), kurie per pertraukas stebės mokinių elgesį ir 
fiksuos su smurtu susijusius incidentus. Duomenys bus perduoti  mokyklos prevencinei darbo 
grupei. 

Palanga Palangos senoji 
gimnazija 

Paroda „Mosleivių rašinių apie patyčias pristatymas“. 
Stendo išleidimas „Kaip elgtis, kai iš tavęs tyčiojamasi“. Paskaitos: „Patyčios“. Teorinė dalis. 
Patyčių tyrimo analizė. Pristatymai tėvų, mokytojų, mokinių bendruomenėms. 
Filmai. Diskusijos. Situacijų analizė. 
Pokalbis su Palangos miesto savaivaldybės nepilnamečių reikalų inspekcijos darbuotojais. 
Flashmob‘as „Gyvenimas be patyčių“. 

Pasvalio raj., 
Saločių mtl. 

Pasvalio rajono 
Saločių Antano 
Poškos vidurinė 
mokykla 

Išleistas savaitės kalendorius skirtingos spalvos lapeliais, juose nurodyti mūsų visų veiksmai-pvz. 
pirmadienis- balta spalva, tai pagalbos jaunesnių klasių mokiniams diena. 
1-4 klasių mokiniai pieš piešinius apie gerumą, draugystę, pasaulį be smurto. 
5-12 klasių mokiniai sudarinės anketas ir apklaus  savo draugus patyčių tema, draugystės 
apyrankės, rūbų detalės pagal savaitės dienų spalvas. 

Prienai Prienų  „Ąžuolo“ 
pagrindinė mokykla 

Stendo parengimas. Informacijos plėtra. 
22d. – Akcija „Padėkime vieni kitiems“. Labdaros rinkimas soc. remtinų mokinių šeimoms. Žaidimas 
„Slaptas draugas“.Filmo „Tinklas“ peržiūra ir aptarimas.Dorinio ugdymo pamokos. 
23d. – Filmo “Tinklas“ peržiūra.Seminaras mokytojams „Patyčių prevencija“. 
24d. – Teatro dienos minėjimas. Mokinių dalyvavimas teisinių žinių konkurse „Temidė“. 
25d. – “Tinklas“ peržiūra. Peržiūra pristatymo „Apsaugok save, savo šeimą, savo kompiuterį“. 
Forumo teatras „Mes galim būti geresni“. 
26d. – Netradicinio ugdymo diena “Talentų šou”. Akcijos “Padėkime vieni kitiems” rezultatų 
suvedimas.  
Savaitės užbaigimas. 

Prienų raj., 
Pakuonis 

Prienų rajono 
savivaldybės 
Pakuonio pagrindinė 
mokykla 

5-10 kl. mokinių anketinė apklausa „Kaip aš jaučiuosi mokykloje“. 
Plakatų kūrimas „Mokykla be smurto“, jų eksponavimas. 
Filmo „Klasė“ peržiūra, diskusija (dalyvauja mokiniai, jų tėvai, PPT psichologės, policijos atstovai). 
Ginekologės paskaita siekiant atkreipti dėmesį į lytinę diskriminaciją. 
Klasių valandėlės „Gyvenimas be smurto“ pradinėms klasėms, kurias ves mokinių tarybos nariai. 
Baigiamasis renginys, kuriame mokiniai vaidins įvairias situacijas iš mokyklos gyvenimo, ieškos 
kitokių būdų joms išspręsti. 



Radviliškio raj., 
Pakiršinys 

Pakiršinio mokykla-
darželis 

Skrajučių gaminimas „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir Tu“. 
Gerų darbų diena. 
„Šypseniuko diena“. 
Vėjo malūnėlių gaminimas. Gero elgesio pasižadėjimas. 
Prisijungsime prie „Flashmob‘o“ akcijos. 

Radviliškio 
rajonas 

Baisogalos m/d 
Skėmių skyrius 

1. Anketa tėvams „Ar saugus vaikas mokykloje“ 
2. Ryto draugystės ratas (kiekvieną rytą) 
3. Akcijos ženkliuko kūrimas. 
4. Piešinių konkursas „Patyčioms –NE!” 
5. Diskusija „Ką aš manau apie patyčias“ 
6. Geriausiai besielgiančių mokinių rinkimas. 
7. Žaidimų popietė „Drauge mes stipresni“ 
8. Animacinio filmo stebėjimas „Bjaurusis ančiukas“ 
9. „Negerų darbų atsisakau“ (negerų darbų dėžė ir jos sunaikinimas) 

Raseiniai Prezidento Jono 
Zemaicio gimnazija 

1.Pirmoji akcijos diena- mėlynos spalvos detalės aprangoje. Taip mes parodysime, kad nesame 
abejingi, dalyvaujame šioje akcijoje. 
2.Mokomojo DVD  peržiūra per etikos ir tikybos pamokas. 
3.Leidinių paroda „Nestatykime sienų, tieskime draugystės tiltus.“ 
4.Dalykų integracija ( per psichologijos, lietuvių , užsienio kalbų pamokas kalbama apie pagalbą 
kitam, toleranciją, draugystę, kito mokymą ir gerus darbus.) 
5. Atskira klasių veikla su klasių auklėtojais. 
6. Finalinis renginys „ Apkabinkime mokyklą“.  

Raseiniai Kauno apskrities 
Vyriausiojo policijos 
komisariato Raseinių 
rajono policijos 
komisariatas 

Dalyvavimas Nemakščių M. Mažvydo vidurinėje mokykloje šviečiamojoje akcijoje „Patyčios ar 
nedidelis chuliganizmas“. 
Šaltinio vidurinėje mokykloje žiūrėti filmus „Nekentėk tyloje“, „Rask laiko pasirūpinti“ kartu su 6-10 
klasių mokiniais. Aptarti ir išaiškinti vaikams atsakomybę. 
Dalyvauti Raseinių rajono Švietimo centro organizuojamame projekte „Kalbėkime apie tai, kas 
skaudu“. 
Dalyvauti Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos Katalikiškos Dvasios skyriaus organizuojamame 
susirinkime tema „Patyčios tarp vaikų“. 
Raseinių rajono policijos komisariate susitikimas su Raseinių Specialiosios mokyklos mokiniais. 
Prevencinių priemonių „Savaitė be patyčių“ aptarimas,  mokyklų pateiktų lankstinukų paroda 
Šaltinio vidurinėje mokykloje 

Rokiškio raj., 
Pandėlys 

Rokiškio rajono 
Pandėlio pradinė 

Pagalbos diena. Registracija „Savaitė be patyčių“ (vaikų delniukų antspaudai ant drobės „Aš 
dalyvauju akcijoje“). Susitikimas su soc. pedagoge. Tema „Kas yra patyčios“. 



mokykla Tolerancijos diena. Video filmo apie patyčias žiūrėjimas ir aptarimas. 
Atsiprašymų diena. „Draugiškas paštas“: atviruko kūrimas, laiško draugui rašymas, skrajutės ir 
bukleto darymas, platinimas mokykloje. 
Pažadų diena. Vėjo malūnėliai ir vaikų pasižadėjimai. 
Gerų darbų diena. Flashmob‘u žmogeliukas, bendras šūkis kartu su šalia esančia gimnazija. Geras 
darbas: klasių patalpų tvarkymas, mokyklos patalpų tvarkymas, senelių aplankymas slaugos 
ligoninėje, geras darbas namuose su tėveliais. 

Šakiai Šakių rajono vaikų 
lopšelis – darželis 
“Klevelis” 

“Draugystės diena” (spalva žalia-draugystė).  
“Ryto ratas” – pokalbis apie draugystę. 
Svečiavimasis kitoje vaikų  grupėje, bendro piešinio piešimas ant tapeto, žaidimai skatinantys 
bendravimą ir bendradarbiavimą, “arbatėlės” gėrimas. Namų darbas – atvirukas savo geriausiam 
draugui. 
“Pagalbos diena” (spalva mėlyna-dėkingumas). “Ryto ratas” – pokalbis apie pagalbą kitam, gerų 
darbų naudą. Savitvarkos valandėlė – grupės tvarkymas, pagalba auklėtojai, auklėtojos padėjėjai. 
Namų darbas – padėti mamai, tėtei, ar kitam artimam žmogui padaryti kokį darbą. 
“Gerumo diena” (spalva balta- gėris, taika). 
“Ryto ratas” – pokalbis apie gerumą,  įvairios užduotys ar žaidimai. Ugdytinių lankymasis Šakių m. 
vaikų globos namuose, senelių globos namuose, vaikų darželio - mokyklos “Berželis” spec. poreikių 
vaikų  grupėje. 
“Diena be smurto” (spalva raudona- drąsa, narsa).  “Ryto ratas” – pokalbis apie smurtą, patyčias. 
Piešinių parodėlė “Pasaulis be patyčių ir smurto”. Namų darbas – nuoširdžiai atsiprašyti už blogą 
poelgį, negražų žodį  savo artimųjų, draugų. 
“Gerų žodžių diena” (spalva geltona- šviesa, gera nuotaika).  “Ryto ratas” – pokalbis “Geri žodžiai 
gydo”, žaidimai. Geras darbas – visą dieną sakyti vienas kitam komplimentus, gerus žodžius, 
nesipravardžiuoti ir nesityčioti, po to aptarti, kaip sekėsi. Namų darbas – pasakyti artimam žmogui 
komplimentą, nuoširdų, gerą žodį. 
    12 val.  – vaikai sustoja  sudarydami žmogeliuko formą ir iškėlę rankas į viršų sušunka” 
Gyvenimas be patyčių”. 

Šakių rajonas, 
Sintautai 

Šakių rajono Sintautų 
pagrindinė mokykla 

22 d.Komplimentų diena. Stengsimės būti atidesni, pastebėti kitų nuotaikas, pakalbinti ir pasakyti 
komplimentų tiems, kurie sulaukia jų mažiausiai. 
23 d. Draugystės diena. Kartu mokyklos koridoriuose per pertraukas piešime draugystės piešinį. 
24 d. Tylos diena. Stengsimės labiau išgirsti, nei kalbėti. Atkreipsim dėmesį į elgesį pertraukų metu 
koridoriuose ir valgykloje. Bandysime pamokose “iskęsti” be mobiliųjų telefonų. 
25d. Žaidimų diena. Pertraukų metu žaisime žaidimus, stengsimės įtraukti mažesniuosius. 
26 d. “Flachmobas” žmogeliukas iš mokinių mokyklos stadione.  



Šiauliai Jovaro pagrindinė 
mokykla 

Savaitės taisyklės: 
„Savaitė be patyčių“ – tai 5 dienos, 5 skirtingi „dress kodai“ (apsirengimo būdai), 5 geri darbai. 
Kiekvienos dienos užduotis – tai atspindėti dienos temą ir įvykdyti tos dienos gerą darbą. 
(Prevencinio darbo grupės nariai parengs metodinę medžiagą šioms temoms, kuria bus 
naudojamasi klasių valandėlių metu.) Bus paruošti keturi informaciniai stendai „Žmogeliuko“ 
formos. Kiekvienas skirtas vienai savaitės dienai. 
Mokykloje organizuojama miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Augu sveikas ir saugus“. 
Dalyvavimas „Flashmob“. 

Šiauliai Dainų vidurinė 
mokykla 

„Spalvų gama“. Savaitės dieną  mokyklos bendruomenės aprangos detalėse atsispindi tam tikra 
spalva. Pirmadienis – geltona, antradienis – mėlyna, trečiadienis – raudona, ketvirtadienis – žalia, 
penktadienis –oranžinė. 
„Gerų darbų savaitė“. Klasė kiekvieną dieną padaro po gerą darbą. Darbu pavyzdžiai: surengti 
siurprizą mokytojai, padėti bibliotekoje, pravesti pradinukams klasės valandėlę, sutvarkyti duris ir 
kt. 
Kovo 26 d. užbaigiamoji akcijos dalis. 

Šiauliai Šiaulių Saulėtekio 
gimnazija 

Pranešimas „Teisinė atsakomybė patyčių ir smurto situacijoje“. 
Metodinė veikla: filmo “Klasė” pristatymas, aptarimas. 
Paskaita apie patyčias ir smurtą; Tiriamoji veikla. 
Vedėjai: prevencinės grupės “ORE” nariai. 
Žaidimai – pratybos (vaizdinė medžiaga apie patyčias ir smurtą, diskusija, komandinis darbas). 

Šiaulių raj., 
Kuršėnai 

Daugėlių lopšelis-
darželis 

2010-03-22 Pokalbiai grupėse. Darbelių, piešinių kūrimas. 
2010-03-23  Rytmetys „Išmokime būti draugiški“ (Gėris Žemės dienos minėjime). 
2010-03-24    Piešinių paroda „Mane supantys draugai“. 
2010-03-25   Rytmetys vaikams „Pasakos moko gerumo“ (Teatro dienai paminėti). 
Darbuotojų popietė „Gerumo gėlės“. 
2010-03-26     Eitynės miesto gatvėmis. 

Šiaulių raj., 
Šilėnai 

Šilėnų pagrindinė 
mokykla 

Diskusija „Gėrio ir blogio kova“. 
DVD disko „Patyčios – atpažink, išvenk, sustabdyk“ peržiūra ir aptarimas. 
Renginys „Tai gražumas mūsų vardo!”. 
Mini spektaklis „Kaip išvengti patyčių mūsų tarpe“. 
Nominacija „Tolerantiškiausi vaikinas ir mergina“. 
Konkursas „Stipruoliai“. 
Laiškas mokyklai „Aš norėčiau, kad nebūtų...“ 
Foto nuotrauka „Žmogeliukas iš žmogeliukų“, 

Šilutės raj., Švėkšnos sanatorinė Akcijos paskelbimas. Mokiniai supažindinami su savaitės veikla. Dailės pamokose piešiam tema 



Vilkėno I km., 
Švėkšnos sen. 

mokykla „Pagalba draugui“ bei rengiam mokinių darbų parodą. 
Mokyklinio filmo ”Draugystė” filmavimas. 
Kalbamės tema ”Patyčių prevencija”. Integruotos pamokos, prevenciniai pokalbiai klasės valandėlių 
metu. Plakatų, pamokančių šūkių kūrimas ir iliustravimas. Stendo ”Patyčioms - NE” išleidimas. 
Aktyvusis mokymo/si metodas ”Minčių lietus”. Lietuvių kalbos pamokose ant debesėlių mokiniai 
užrašo po vieną gerą savo darbą ir pertraukos metu pakabina jį ant ”dangaus plakato GERI 
DARBAI”. 
Konferencija, kurios metu demonstruojamas mokinių sukurtas filmas, aptariama vykusi akcija. 

Širvintos Širvintų pradinė 
mokykla 

Stendo su mokinių mintimis, piešiniais draugystės ir tolerancijos tema paruošimas. 
„Gėrio žiedų auginimas“. Vaikai, padarę gerus darbus, juos kaip simbolinius žiedus kabins ant 
medelio. 
Informacijos apie pagalbos vaikams linijas, telefonus, specialistus pateikimas. 
Klasės valandėlės, kurių metu bus rodomos skaidrės draugystės tema, piešiami plakatai, pildomos 
elgesio lentelės, testai (pasirinktinai klasių grupėse). 
Akcija „Saujelė vaikiško gerumo“. Mokinių apsilankymas parapijos senelių globos namuose su 
spektakliu ir dovanėlėmis (bus įtraukti ir rizikos grupės mokiniai).  
Žmogeliukas iš žmonių. Šūkis „Gyvenimas be patyčių“. 
Akcijos aptarimas, diskusijos, aktyviausiųjų mokinių apdovanojimai. 

Širvintų raj.,  
Gelvonai 

Širvintų rajono 
Gelvonų vidurinė 
mokykla 

Pirmadienis (žalia sp. – PAGALBA). Padėti draugui, kuriam sunkiai sekasi mokytis, atlikti namų 
darbus, paaiškinti sunkią temą. 
Antradienis (mėlyna sp. – DRAUGYSTĖ). Padaryti apyrankę ir padovanoti draugui. 
Trečiadienis (raudona sp. – TOLERANCIJA). Susitaikyti su draugu, su kuriuo susipykai ar išsiskyrė 
jūsų požiūriai. 
Ketvirtadienis (rusva sp. – MOKAU KITĄ). Išmokyti pradinukus linksmų, draugiškų žaidimų. 
Penktadienis (geltona sp. – BENDRADARBIAVIMAS). Bendra mokyklos nuotrauka „Žmogeliukas“, 
skanduotė „Gyvenimas be patyčių“. 

Švenčionys Švenčionių Zigmo 
Žemaičio gimnazija 

Pranešimas „ Kuriame mokyklą be smurto“. 
Filmo „Mokykla be uniformos“ peržiūra ir aptarimas. 
Bendra kūrybinė veikla su Švenčionių lopšelio-darželio neįgaliųjų vaikų grupės nariais. 
Susitikimas su  Strūnos pansionato gyventojais. 
Susitikimas su parapijos kunigu . 
Susitikimas su  Pabradės vaikų globos namų auklėtiniais. 
Kiekviena 5-8 klasė savaitės eigoje organizuoja gerą darbą, jį aprašo ( apipavidalina). 
Tolerancijos testas (1-4 gimn.kl. mokiniams bus organizuotas tolerancijos testas. Tyrimo rezultatai 
bus skelbiami baigiamąją savaitės dieną). 



„Gerų darbų“ alėjos atidarymas (Parodoje bus eksponuojamos susitikimų nuotraukos, gerų darbų 
aprašymai, testų rezultatai.) 

Telšių r., 
Tryškiai 

Telšių rajono Tryškių 
Lazdynų Pelėdos 
vidurinė mokykla 

1.Pildomos anketos apie patyčias, jų žalą. 
2. Stendai probleminiai sričiai pristatyti. 
3. Filmo peržiūra. 
4. Diskusija apie mokinių elgesį, patyčias. 
5. Psichologo paskaita. 
6. Pasiūlymai kaip išvengti patyčių. 
7. Anketinių duomenų aptarimas. 
8. Akcija ,, Mes kaip vienas“ – rišama virvė iš skutų ar juostelių. 

Trakų raj., 
Lentvaris 

Trakų r. Lentvario 
Motiejaus Šimelionio 
gimnazija 

„Vienykimės prieš patyčias“ - I-II kl. diskusijos, integruotos į etikos bei tikybos pamokas.  
Informacija mokiniams, mokytojams bei tėvams I aukšto fojė (stendai „Vienykimės prieš patyčias“). 
Gimnazijos teatro studijos tęstinis projektas „Aš esu“, teatro studijos sukurto filmo pristatymas 25 
d. aktų salėje 6-8 kl. klasės valandėlės metu. 
Prevenciniai pokalbiai bei diskusijos „Be patyčių“     5, I-IV kl. klasės valandėlės metu . 
Įprastai vyks psichologės bei socialinės pedagogės konsultacijos. 

Ukmergė Ukmergės Pašilės 
pagrindinė mokykla 

Pokalbiai, klasės valandėlės  ,,Smurtui ir patyčioms – Ne“ ! 
Pokalbiai su mokiniais klasėse per dailės, etikos pamokas apie patyčias, jų pasekmes, kaip jų 
išvengti. Išreiškiame savo mintis apie tai piešdami. 
Animacinio filmuko ,,Katinas Leopoldas“ peržiūra ir aptarimas (1 – 4 kl.),  paskaita vyresniesiems 
mokiniams „Būkime draugiški“. 
Mokinių piešinių, rašinių, kūrybinių darbų prieš patyčias atlikimas namuose. 
Darbų ekspozicija mokyklos foje. 

Ukmergės raj., 
Želva 

Želvos vidurinė 
mokykla 

Kovo 22d. –Lėlių teatro spektaklis „Lapės gudrybės“, ir mokyklos pirmokėlių pasirodymas. 
Spektaklių aptarimas.  Dienos mintis: „ Išgelbėti pasauliui užtenka, kad kiekvienas, nors ir visiškai 
mažas, išdrįstų padėti“ (Bruno Ferrero).  
Kovo 23 d.  – moksleivių šokio kolektyvo „Želvelė“ pasirodymas. Dienos mintis: „Kiekviena diena 
yra nauja dovana, baltas neprirašytas popieriaus lapas“ (Bruno Ferrero). 
Kovo 24 d. – Moksleivių dailės darbų paroda. Svečiuose buvęs mokyklos mokinys – skulptorius 
Vaidas Ramoška ir animatorė Gabrielė Baltrušaitytė. Dienos mintis: “Kiekvieno širdyje glūdi tai, 
kas gali išgelbėti gyvybę“ (Bruno Ferrero). Kviečiame save realizuoti piešiant, dirbant medžio 
dirbinius. 
Kovo 25 d. – Dainų diena. Pasirodo 1 – 12 kl. mokiniai. Dienos mintis: „Gyvenimas mumyse teka 
lyg rami upė, ir tai – stebuklas“ (Bruno Ferrero).   
Kovo 26 d. – Menų savaitės - 2010 ir šios akcijos „Savaitė be patyčių“ finalas! Jaunimo grupės 



„Rockmergė“ pasirodymas. Dienos mintis: „Nori būti tas, kas nėra. O gėlės paprasčiausiai ima ir 
pražysta“ (Bruno Ferrero). 

Varėnos rajonas Merkinės pagrindinė  
mokykla 
 

1.Kovo 22 d. - anketinė apklausa apie patyčių 
 bei smurto paplitimą mokykloje  
 

2.Kovo 23 d. - piešinių paroda „Tyčia patyčios“ 
 
3.Kovo 24 d. - laiškas nuskriaustam draugui 
 
4.Kovo 25 d. - akcijos „savaitė be patyčių“  
aptarimas grupėse 

 

Vilkaviškio raj., 
Gražiškių mstl.  

Vilkaviškio rajono 
Gražiškių vidurinė 
mokykla 

Moksleiviai, mokytojai, tėvams paruošime informacinius lapelius, į mokyklą kviesime psichologę. 

Vilkaviškio raj., 
Kybartai 

Vilkaviškio rajono 
Kybartų pagrindinė 
mokykla 

Kovo 22 d. – akcijos paskelbimas per mokyklos radiją ir stende. Kiekviena klasė rašys „Laišką 
pykčiui“. 
Kovo 23 d. – „Tolerancijos diena“. Apranga puošiama mėlynu akcentu. Veiks slaptas paštas, kuomet 
kiekvienas ant lapelio rašys tolerantiškiausio mokinio vardą. Bus „įjungtas“ mokinių savijautos 
termometras, kuriame mokiniai žymės kaip jie jaučiasi mokykloje. 
Kovo 24 d. – „Draugystės diena“. Apranga puošiama žaliu akcentu. Veiks slaptas paštas „Kur man 
mokykloje nesaugu“. 
Kovo 25 d. – „Gerų darbų diena“: akcentas – geltona spalva. Eksponuojami „Laiškai pykčiui“. 
Užsiėmimai su Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos gimnazistais „Visi skirtingi – visi lygūs“.  
Kovo 26 d. – „Ką aš galiu padaryti, kad patyčių būtų mažiau?“ Mokiniai ant iš spalvoto popieriaus 
iškirptų žmogaus delnų formų  parašys galimą savo indėlį mažinant patyčių apraiškas,  ir ant 
mokyklos koridoriaus sienos išklijuos žmogaus figūrą. Bus paskelbtas Tolerantiškiausias mokinys. 

Vilkaviškio raj., 
Sūduvos k., 
Klausučių sen. 

Sūduvos vidurinė 
mokykla 

Mobilaus stendo “Nustok tyčiotis, man skauda“ išleidimas. 
Filmų „Klasė“ ir „Patyčios“ peržiūra ir aptarimas. 
Piešinių konkursas 1-4 klasėse „ Man su tavim gera..“ 
Diskusijų popietė 5-12 klasėse“ Ar sunku, ar reikia, ar madinga būti geram?“ 
Klasių valandėlės „ O ką aš galiu?“ 



Mokyklos internetiniame puslapyje patalpinti rekomendacijas tėvams „ Patyčios“. 
Laiškas „ Draugui“ 
Savaitės planas 
Pirmadienis- balta- kito mokymas 
„ Kilkit , balti balandžiai“ 11 klasė. 
Antradienis- raudona-Pagalba 
„ Raudoni gerumo žiedai“ 10 klasė. 
Trečiadienis- geltona-Tolerancija 
„ Padovanosiu tau saulutę“ 8-9 lk. 
Ketvirtadienis- žalia-Geras darbas 
„ Užauginkime gerumo medį“5-6-7 klasė. 
Penktadienis- žydra- Draugystė 
„ Žydroji draugystės banga“12 klasė. 

Vilkaviškio raj., 
Vištyčio mstl. 

Vilkaviškio r. Vištyčio 
Petro Kriaučiūno 
vidurinė mokykla 

22 d.- Baltoji diena- Gražiausio žodžio, skirto draugui, rinkimai. 
23 d.- Juodoji diena- „Nelik abejingas, kai...“ (visų klasių mokiniai tą dieną privalo padaryti gerą 
darbą: padėti draugui, vyresniam žmogui, sudrausminti kitus ir t.t.). 
24 d.- Žalioji diena- „Didysis drauge, pabūk su manim“ (vyresnių klasių mokiniai organizuoja 1-5 
klasių mokiniams žaidimus  
pertraukų metu). 
25 d.- Geltonoji diena- Piešinių- plakatų diena „Draugystei- TAIP, patyčioms- NE“. 
26 d.- Raudonoji diena- Baigiamoji akcijos diena. Pasitikėjimo dėžutė. 12.00 val. visi mokiniai ir 
darbuotojai sustatę „gyvąjį žmogeliuką“  sušunka: „Gyvenimas be patyčių“. 

Vilniaus r., 
Juodšiliai 

Juodšilių „Šilo“ 
gimnazija 

Kovo 22 d. mokiniai rengiasi raudonai-baltai, dalinami lankstinukai, kas yra patyčios. 
Kovo 23 d. mokiniai rengiasi juodai, tolerancija subkultūroms. 
Kovo 24 d. diskusija: „Patyčios buvo ir bus?“, dalyvauja mokiniai. 
Kovo 25 d. mokiniai atsakingai budi mokykloje, prižiūri tvarką. 
Kovo 26 d. visi gimnazijos mokiniai fotografuojasi lauke, sustoję žmogeliuko forma. 

Vilniaus raj. 
Riešės sen., 
Ažulaukės k. 

Eitminiškių vidurinės 
mokyklos Ažulaukės 
skyrius 

Kaip skiriamąjį ženklą visą savaitę mokiniai nešioja skareles ir ženkliukus. 
Mokytojos paruošia stendą apie patyčias, kuriame yra ir mokinių mintys apie jas. 
Viena iš savaitės dienų skelbiama „Staigmenų diena“. Klasėje kiekvienas mokinys ištraukia lapelį su 
klasės draugo vardu ir visą dieną tam draugui daro mažas, bet malonias staigmenėles. 
Socialinės pedagogės paskaitėlė apie patyčias. 
Mokinių piešinių paroda „Būkime draugiški“. 
2 – 4 klasių mokiniai kuria ir vaidina situacijas apie patyčias, po to jos aptariamos. 
Akcijos uždarymui mokiniai tarsi duoda priesaiką niekada nesityčioti, padėti vaikui iš kurio tyčiojasi. 



Patvirtinimui kiekvienas deda savo rankos anspaudą (ištepa ranką akvareliniais dažais) ir parašo 
savo vardą. 12 val. „Flashmobas“. 

Vilniaus raj., 
Eitminiškės, 
Nemenčinės 
sen. 

Eitminiškių vidurinė 
mokykla 

Stendo gaminimas ir kiekvieną dieną – papildymas. Užrašai ant langų – BE PATYČIŲ. Apklausa: kur 
dažniausiai pasireiškia patyčios? 
1 d. Akcijos pristatymas. 
2d. Akcija „Pasisveikinimas“, 11-12 klasių mini forum teatras, vaikų elgesio stebėjimas, aptarimas.  
3 d.  Akcija „Šypsenos“. 9-10 kl. mini forum teatras, vaikų elgesio stebėjimas. 
4 d. Akcija „Apsikabinimas“. 7-8 kl. mokinių mini forum teatras. Vaikų elgesio stebėjimas. 
5 d. baigiamasis renginys: savaitės aptarimas, klasių apdovanojimai, daina apie draugystę, 12 val. 
„Flashmobas“. 

Vilniaus raj.,  
Paberžės sen., 
Visalaukės km. 

Eitminiškių vidurinės 
mokyklos Visalaukės 
skyrius 

Pasirenkame savaitės spalvą: balta, nes reiškia viltį ir gerumą. Visą savaitę mūsų aprangoje vyraus 
balti akcentai. 
Pirmadienis – mokiniams demonstruojamos skaidrės patyčių tema, vėliau jie anonimiškai surašo, 
kur ir kaip yra tekę susidurti su patyčiomis. Visa tai surenkama kompiuteriu ir gaminame „ Širdelės 
sopulių“ medį. 
Antradienis – plakatų „Patyčioms – Ne!” gamyba ir jų ekspozicija. 
Trečiadienis – mokiniai pildo anketą , kuria norima pamatyti, ar saugūs vaikai mūsų mokykloje. 
Ketvirtadienis – rašinių „Mano saugi aplinka“ konkursas. 
Penktadienis – per savaitę pasiruoštų situacijų apie patyčias peržiūra ir „Flashmobas“. 

Vilnius Vilniaus Vasilijaus 
Kačialovo gimnazija 

1. Mandagumo diena „Būkime mandagūs!“. Paroda „Linkėjimai pavasario proga“. „Mandagumo 
testas“. Mandagumo taisyklės gimnazijos foje.  
2. Gerų darbų diena „Nelik abejingas“. Paaukojimai gyvūnų prieglaudai. Rašinių konkursas. 
3. Stilingiausias gimnazistas “Uniforma vienija mus“. 
4. Paroda: Žymūs žmonės apie gyvenimo sėkmę „Sek teisingu pavyzdžiu...“.  
5. Programos baigiamasis koncertas “Padovanok savo šilumą”.  

Vilnius Vilniaus – lopšelis 
darželis „Molinukas“ 

Apskrito stalo diskusija „Patyčios. Kas tai?“ 
„Draugystės“ apyrankių pynimas. 
Simbolio ženkliukų kūrimas „Nesityčiok, neatstumk, būkim draugiški, draugaukime“. 
Iliustracijų „Patyčios“ aptarimas. 
Prevenciniai žaidimai-veikla: „Pagirk draugą“, „Tvora“, „Komplimentų medis“, „Koks tu esi?“, „Gerų 
santykių receptas“, „Ypatingas medis. Panašūs ir skirtingi. Aš esu ypatingas nes...“, „Mano dovana 
TAU“, „Ką jaučia kitas“. 
Minčių lietus „Ką aš žinau apie patyčas?“ 
Anketa vaikams „Kai mane skriaudžia, ką man daryti ir kas man gali padėti?“ 
„Mini“ tyrimas vaikams ir tėveliams „Kodėl tyčiotis žema?“ 



„Užbaik sakinį“ ką aš jaučiu kai...“ 
„Jausmų veidrodis“. Linksmi, liūdni, pikti veidai. 
Lankstinukai tėveliams 
Kiekvienos grupės nupieštas bendras vaikų piešinys „Smurtui ir patyčioms – NE!“ 

Vilnius Vilniaus Joachimo 
Lelevelio vidurinė 
mokykla 

Užsiemimai (seminarai) skirti 4, 7 ir 9 klasėms; 
Piešinių parodą rengs 5 – 7 klasių moksleivai, padedant dailės mokytojai; 
„Flashmob“ – visos mokyklos moksleivių ir pedagogų bendra nuotrauka iš aukštai. 

Vilnius Lietuvos švietimo ir 

mokslo profesinių 
sąjungų federacija 
(LŠMPSF) 

Pareiškimas–raginimas mokytojams ir mokyklų vadovams nutraukti visas patyčias tarpusavyje. 

Diskusijos – pokalbiai apie patyčias visuose profesinės sąjungos lygiuose: mokykloje, savivaldybės 
susivienijime, valdyboje, taryboje. 

Vilnius Užupio gimnazija Konkurso kompiuterio užsklandai patyčių stabdymo tema vykdymas.  
Patyčių strategijos koregavimas ir pristatymas bendruomenei. 
,,Patyčioms – stop‘‘ emblemos kūrimas. 
Klasės valandėlės patyčių prevencijos tema. 
Kompakto  ,,Patyčios. Atpažink, išvenk sustabdyk‘‘  peržiūra ir aptarimas. 

Vilnius Vilniaus Dvarčionių 
pradinė mokykla 

 

Vilnius Vilniaus Laisvės 
gimnazija 

 

Vilnius Vilniaus Simono 
Daukanto gimnazija 

Infostendas „Mes- prieš smurtą ir patyčias“. 
Lankstinukai „Už savo elgesį esi atsakingas pats“. 
Filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra, diskusija. 
Pamokos apie patyčias. Veda Vilniaus apskr. 3PK nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės 
specialistai. 
Tolerancijos diena: „Tolerancijos raidė: mano geri darbai“, akcija „Žalia spalva: gerumas, 
tolerancija, padėka. 
Forumo teatro akcija – užsiėmimas „Patyčios. Netolerancija. Smurtas“. 

Vilnius Vilniaus Mindaugo 
vidurinė mokykla 

8 - 10 klasių mokiniai  su socialine pedagoge parengs stendą „Aš esu tolerantiška visuomenės 
dalis”.  
Klasių auklėtojai praves klasių valandėles 1 - 12 klasių mokiniams, tema „ Aš esu tolerantiška 
visuomenės dalis”.  
Informacijos sklaida bendruomenėje. Skrajučių „Nustok tyčiotis – man skaudu” išdalinimas. 
Krepšinio varžybos 10 - 12 klasių mokiniams.  
“Draugystė mus vienija” spalvos diena. 



Žaidimas “Geras darbas”. 
Mokinių mintys apie patyčias kuriant bendrą stendą. 
Tarpmokyklinis renginys “Mes prieš..., mes už...” 

Vilnius Vilniaus Lazdynų 
vidurinė mokykla 

Piešinių paroda „Mes prieš patyčias“. Plakatas prieš patyčias. 
Klasės valandėlės apie patyčias. Paskaitos apie patyčias su Lazdynų nuovados inspektore. 
Pasiūlymų paštas „Kaip sustabdyti patyčias?“. Dalyvavimas konkurse „Mes už..., mes prieš...“ 
Žaidimai „Mes prieš patyčias“. 
Rezultatų aptarimas. Bendra nuotrauka „Flashmob“. 

Vilnius Vilniaus Gabijos 
gimnazija 

22d. – Filmų “Pykšt pokšt – tu negyvas“, „Klasė“, „Paskutinė atostogų diena“ bei filmo apie patyčias 
peržiūros ir aptarimai. Anketos apie patyčių paplitimą klasėje pildymas ir aptarimas. Pamoka-
diskusija: „Padovanok draugui šypseną“. Pokalbis su mokiniais „Juk mes didelė šeima“. Viktorina: 
„Bendraukime draugiškai“. 
23d. – Tų pačių filmų peržiūros. Plakatų kūrimas: „Prievartos prevencija“. Viktorina. Darbas 
grupėse: patyčių temos gvildenimas. 
24d. – Filmų „Klasė“ bei „Blogis“ peržiūra ir aptarimas. Pokalbis apie patyčių vengimo galimybes 
klasėje. Plakatų kūrimas. 
25d.  – Pokalbis. Darbas grupėse. Filmų peržiūros. 
26d. – Konferencija : „Patyčioms – STOP“. Klasės valandėlė. Filmo „Blogis“ peržiūra ir aptarimas. 
Diskusija: „Patyčioms – NE“. Mokinių tarpusavio santykių stebėjimas visą savaitę. Stebėjimo 
aptarimas. 

Vilnius 
 

Vilniaus Verkių 
specialioji mokykla 

Pokalbis  grupėse ,,Apie patyčias“ 
Apklausa ,,Patyčių paplitimas“ 
Pranešimas ,,Ką žinome apie patyčias“ 
Vyresniųjų moksleivių organizuojami ,,Linksmieji žaidimai mažiesiems‘ 
Kūrybinis darbas ,, Dovana draugui“ 
Dovanų draugui paroda 
Flashmobas ,,Gyvenimas be patyčių“ 

Vilnius VILNIAUS 

PELĖDOS 

PRADINĖ 

MOKYKLA 

1. Piešinių parodos klasėse ,,Pagalba, draugystė, tolerancija“. 
2. Gerų darbų kalendorius. Vaikai visą savaitę žymi atliktus gerus darbus ir savaitės 

pabaigoje aptaria juos. 
3. Stendas ,,Smurtui ir patyčioms – NE“. 
4. Akcija ,,Mes prieš smurtą ir patyčias“ – susitikimas aktų salėje pertraukų metu su 

konkurso ,,Mes policijos bičiuliai“ dalyviais, 3 a klasės mokiniais ir  mokytoja. 
5. ,,Skaitymai“ – vyresnieji mokiniai skaito iš anksto pasirinktas pasakas mažiesiems ir kartu 

aptaria. 



6. ,,Įsivertink savo elgesį“ – kiekvieną dieną po pamokų mokinys lentelėje žymi veidelį ☺ � 
� pagal tai, kaip jis elgiasi.  
 

 


