
Vieta Pavadinimas Veiklų aprašymas 

Akmenė Akmenės rajono 
savivaldybės 
Akmenės gimnazija 

Šių mokslo metų vienas iš gimnazijos prioritetų – patyčių mažinimas. Veiklą pradėjome spalio 
mėn., norėdami nustatyti patyčių mastą visoje gimnazijoje. Atlikome tyrimą.   
Šios savaitės metu planuojame mokyklos bendruomenei pateikti gauto tyrimo rezultatus. Klasės 
analizuos savo duomenis. Kiekviena klasė šią savaitę rengs renginius prieš patyčias, dirbs pagal 
atskirus planus.  
Mokyklos mastu planuojami renginiai: 

1. Tinklalapių, tarnybų suteikiančių pagalbą  pristatymas. 
2. Stendų „Klasė be patyčių“ ruošimas. 
3. Ruošimasis konferencijai „Mokausi bendrauti be patyčių.“ 
4. Konferencijos pravedimas. 

Akcija baigiamoji „Marškinėliai prieš patyčias“. 
Akmenės 
rajonas 

Papilės Simono 
Daukanto 
gimnazija 

Pradinės klasės mokiniai drauge su mokytojomis praves akciją ,,Taikos balandžiai“ (iš popieriaus 
išlankstys daug baltų balandžių, kurie papuoš gimnazijos vestibiulį). 
Pradinės klasės mokytojos apklaus tėvus ,,Kaip Jūsų vaikas jaučiasi mokykloje?“ . 
5 – 8 ir I – IV gimnazijos klasės pasigamins individualias emblemas, kurias nešios įsisegę visą 
savaitę. Taip pat kurs plakatus, kurie bus eksponuojami gimnazijoje.  
Psichologė atnaujins informacinį bukletą, kur kreiptis, kai patiriame patyčias, kai norime būti 
išgirsti. 
5 – 8 ir I – IV gimnazijos klasės mokiniai kurs kūrybines užduotis – filmuotus siužetus apie patyčias 
ir jų šalinimo būdus. Sumontuoti siužetai taps gera metodine , vaizdine, prevencine priemone, 
kalbant per klasės valandėles apie smurto bei patyčių apraiškas.  
Psichologė praves grupinius užsiėmimus klasėse ,,Kitoniškumas“.  
Per etikos ir lietuvių kalbos pamokas mokiniai kurs rašinius ir esė ,,Mano geriausias receptas prieš 
patyčias“. 
Vaikų kūrybiniai darbai eksponuojami gimnazijoje, klasės apdovanojamos padėkos raštais.  
Savaitės pabaigoje istorijos mokytojos bei neformaliojo ugdymo ,,Jaunimo klubas“ mokinių bei 
vadovės organizuojamas renginys ,,Uždangą pakėlus: o buvo taip...“  

Alytaus raj., 
Butrimonys 

Butrimonių 
vidurinė mokykla 

(Dar galutinai nesusiderinome bendruomenėje - Atsiųsime truputi vėliau). 

Alytaus 
rajonas 

Ūdrijos pagrindinė 
mokykla 

Mokyklos mokinių anketavimas. 
Bendramokyklinis renginys. Festivalis ,, Nustok tyčiotis“( klasių savos kūrybos vaidinimų, dainų, 
eilėraščių konkursas) 
Plakatų ,,Prieš patyčias“ konkursas. 



Mokyklos laikraštis ,,Mokykla be patyčių“(įtraukiama visa Ūdrijos kaimo bendruomenė). 
Mokinių peticijos paruošimas tema ,,Ką daryti, kad mokykloje neliktų patyčių“. 

Alytaus 
rajonas, 
Miroslavo k. 
Miroslavo 
sen. 

Miroslavo vidurinė 
mokykla 

Susitikimas (seminaras, paskaita) su tėvais tema „Ar augini (auklėji) atsakingai? 
Diskusija su vyresniųjų klasių mokiniais, filmo stebėjimas, aptarimas. 
Diena su penktokais: socialinius įgūdžius stiprinančios veiklos. 
Aktyvia veikla prieš patyčias: sporto, žaidimų ir atrakcionų diena. 
Socialinės reklamos „Ne patyčioms!“ konkurso rezultatų pristatymas.  

Alytaus 
rajonas, 
Alovė 

Alytaus rajono 
Alovės pagrindinė 
mokykla 

Reklamos „ Savaitė be patyčių“ parengimas. 
Draugiškos  sportinės varžybos „ Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 
Plakatai draugiškumo tema. 
Fotografijų konkursas „ Visi už vieną – vienas už visus “. 
Eilėraščių kūryba tema  „ Reikia draugą turėti“. 

Alytaus 
rajonas, 
Simnas 

Alytaus rajono 
Simno gimnazija 

Darbo grupės sudarymas. 
Veiksmų plano sudarymas ir pristatymas. 
Piešinių konkursas 1-4 kl. „ Gera eiti į mokyklą“. 
Rašinių konkursas 1g-4g klasėms“ Nesityčiok iš manęs, man skauda“. 
Stendas  „ Pasaulis šypsosi kiekvienam iš mūsų“. 
Ilmor Raag patyčių prevencijos kino pristatymas mokiniams ir aptarimas klasėse. 
Klasių valandėlės apie patyčias. 
Geriausiai besielgiančių mokinių rinkimas ir fotografavimas. 
Paskaita diskusija mokytojams„ Smurtas ir jo valdymas“. 

Alytaus 
rajonas, 
Raitininkų 
seniūnija, 
Makniūnų 
kaimas 

Alytaus rajono 
Makniūnų 
pagrindinė mokykla 

Apskrito stalo diskusija ,,Smurtas ir patyčios. Ar padarau viską, ką galiu?“. Kaimo ir seniūnijos 
įvairių institucijų atstovai diskutuos apie pastebimus vaikų santykius, smurtą ir pažeminimą vaikų ir 
suaugusiųjų bendravime... 
Kūrybos pleneras ,,Ištiesk pagalbos ranką“. Kursime mokyklos plakatą – rekordininką. 
Paskaita tėvams ,,Aš galiu padėti savo vaikui?!“. Tėvų bendravimo mokyklėlė, vaikų auklėjimo 
patirties sklaida... 
Ilmar Raag patyčių prevencijos filmo ,,Klasė“ pristatymas mokiniams ir aptarimas. 
Vakarėjanti valanda mokykloje ,,Noriu draugą turėt...“. Muzikos, žodžio, bendrystės, pamąstymų 
valanda vakare mokykloje. Turėtų prisijungti ir buvę mokiniai. 
Foto paroda ,,Ką sako mano akys?...“ 

Alytaus 
rajonas, 
Kumečių k. 

Alytaus rajono 
Kumečių 
pagrindinė mokykla 

Kovo 22 d. : Supažindinimas su savaitės renginiais. 
Akcijos simbolio kūrimas (kiekviena klasė susikurs simbolį-ženkliuką, kurį mokiniai segės visą 
savaitę). 



Akcijos „Pabūk angelu sargu“ paskelbimas (kiekvienas mokinys, mokytojas  pasirenka asmenį ir 
visą savaitę jį globoja pastarajam nežinant). 
Kovo 23 d.: Užsiėmimas „Būkime draugiški“ (veda Alytaus rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro darbuotojos). 
Kovo 24 d.: Užsiėmimai klasėse patyčių ir smurto prevencijos tema (veda klasių auklėtojai). 
Kovo 25 d.: Situacijų „Tavo sprendimas“ vaidyba (kiekviena klasė suvaidina iš anksto parengtą ir 
voke įdėtą situaciją patyčių ir smurto tema). 
Kovo 26 d.: Savaitės veiklos apibendrinimas . 
Akcijos „Pabūk angelu sargu“ pristatymas (pasirinktu būdu pristato kiekvienos klasės mokiniai). 

Alytaus 
rajonas, 
Nemunaitis 

Nemunaičio 
pagrindinė mokykla 

Patyčių masto mokykloje įvertinimas- anketos. 
Mokyklos konferencija ,,Saugi aplinka“. Veda policijos ir psichologinės tarnybos specialistai. 
Pranešimus ruošia ir mokyklos atstovai: mokiniai, mokytojai. 
 Filmo ,,Pykšt pokšt, tu negyvas“ peržiūra ir diskusijos. 

Alytus 
 

Alytaus Likiškėlių 
vidurinė mokykla 
 

Akcija „Padovanok šypseną“ (1 – 4 klasės). 
Socialinio emocinio ugdymo programos „Antrasis žingsnis“ efektyvumo tyrimas 2 – 3 klasėse. 
Užsiėmimai pagal socialinio emocinio ugdymo programą „Zipio draugai“ 1 – ose klasėse 
„Vienatvės ir atstūmimo išgyvenimas“. 
Akcija „ Patyčios ne norma“ (1 – 11kl.). 
Lankstinukų „ Patyčios  - kas tai?“ gamyba (1 – 10 klasėse). 
Diskusija 5 – 7 klasėse ( dalyvaujančiose socialinio emocinio ugdymo programoje „Paauglystės 
kryžkelės“) „Aš galiu padėti draugui jaustis saugiai“. 
Projektas (dailės pamokose) 11 – ose klasėse „Kai aš mažas buvau...“. 
Stendas „Nekentėk vienumoje“ (informacija apie patyčias, kur kreiptis, nebūti abejingais ir t.t.). 
Anketinė apklausa  5-ose klasėse „ Ar Tu saugus mokykloje“. 
Anketinės apklausos rezultatų aptarimas prevencinio darbo grupėje (balandžio mėn.). 
Mokomojo filmo „PATYČIOS: atpažink, išvenk sustabdyk“ peržiūra ir aptarimas (dalyvaus klasių 
auklėtojai, mokytojai, soc. Pedagogė). 
Mokomojo filmo „PATYČIOS: atpažink, išvenk sustabdyk“ peržiūra ir aptarimas (5-10 klasių 
valandėlių metu). 
Plakatų paroda „Saugi mokykla – mokykla be patyčių“. 
Savaitės simbolis  šypsenėlė ☺ 

Alytus Alytaus Vidzgirio 
pagrindinė mokykla 

Mokyklos fojė užrašas spalvotomis raidėmis „Savaitė be patyčių“ atkreips kiekvieno įeinančio 
dėmesį. Gros muzika. 
Per pirmą pamoką dalykų mokytojai supažindins su vykdoma akcija. 



Pradinių klasių, tikybos, etikos ir specialistų kabinetuose pakabinti plakatai su „veideliais“ ir 
užrašais: „Kai tyčiojasi man: „linksma“, „liūdna“, „pikta“, „baisu“, kur mokiniai užrašys savo 
vardus į jo jausmus atitinkantį plakatą. 
Žaidimas „Laiškas klasės draugui“. 
Mokyklos fojė lenta nuomonėms apie patyčias užrašyti. 
Tikybos ir etikos mokytojai savo pamokose praves pokalbius „Kodėl vaikai vieni iš kitų tyčiojasi?“ 
Klasių auklėtojai praves pokalbius „Kaip aš jaučiuosi savo klasėje, mokykloje?“ 
Piešinių – plakatų, prezentacijų konkursas „Nustok tyčiotis“.  
Rašinių konkursas „Mokykla be patyčių“. 
Filmų peržiūra ir aptarimas: „Pietūs dviems“, „Kai dulkės nusėda“, „Skriaudėjo šokis“, 
„Besimokant taikos: didelė mokykla su didele širdim“, „Saugokis skriaudėjo: imkis veiksmų prieš 
patyčias“. 
Draugiškos sporto varžybos, estafetės. 
Anketa tėvams „Kaip Jūsų vaikas jaučiasi mokykloje?“ 
Paskaita mokytojams „Patyčios. Ką gali padaryti mokykla?“ 
Koncertas, akcijos aptarimas, apdovanojimai, užbaigimas. 

Alytus ,,Volungės“ 
pagrindinė mokykla 

- Visi akcijoje sutinkantys dalyvauti mokiniai ,,Savaitę be patyčių“ atlape segi žalios spalvos 
kaspinėlį. 
- Reklaminių skrajučių paroda (7-10 kl. Mokinių darbai) 
- Kovos prieš patyčias plakato bei ketureilių kūrimas (1-10 kl. Plakatai kabinami ant klasės durų į 
koridoriaus pusę) 
- Diskusijų valandėlė 1-10 kl. (veda klasių auklėtojai) 
- Mokinių tarybos sukurtų skaidrių ,,Nesišaipyk iš kitų“ demonstravimas ilgosios pertraukos metu 
mokyklos vestibiulyje. 

Alytus Alytaus profesinio 
rengimo centras 

Seminaras mokytojams  „Patyčių prevencija mokykloje“.  
Tolerancijos ir mandagumo diena. Visą dieną stebima, kaip mokiniai ir mokyklos darbuotojai 
elgiasi. Mokyklos koridoriuje mokiniai sudėlioja raidę T, kuri yra padaryta iš spalvoto popieriaus. 
Ant kiekvienos skiautelės  užrašomi mokinių žodžiai tolerancijos sąvokai suprasti.  
Visi mokyklos mokiniai ir mokytojai atsako į anoniminėse anketose pateiktus klausimus: „Kas yra 
tolerancija?“ „Ar TU esi tolerantiškas? Ar tolerantiški Tau kiti? Diskusijų forma išanalizuojamos 
anketos ir bendruomenės narių elgesys mokykloje. Pasitikėjimo dėžutė. Visuose centro skyriuose 
matomoje vietoje bus pastatyta „Pasitikėjimo dėžutės“, kuriuose mokiniai ir centro darbuotojai 
galės anonimiškai mesti laiškučius apie patirtas patyčias, išreikšti savo mintis, pasiūlymus, kaip 
kovoti su patyčiomis mokykloje. 



Grupių valandėlės. Valandėlių metu bus demonstruojami filmukai, vaidybinės situacijos patyčių 
temomis. Grupių valandėlėse dalyvaus pagalbos mokiniui specialistai: socialiniai pedagogai, 
specialusis pedagogas, psichologai, visuomenės sveikatos specialistai. 
Plakatų ir kompiuterinių piešinių paroda „ Mokykla be patyčių“. Parodos tikslas – paskatinti 
mokinius kūrybiškai išreikšti mintis apie patyčias. Kompiuteriniai piešiniai bus demonstruojami 
skyrių informaciniuose monitoriuose. Plakatai bus demonstruojami akcijos  stenduose.  
Stendai. Informaciniai stendai būtų skirti visai APRC bendruomenei informuoti apie patyčias, jų 
formas.  
Tyrimas. Anoniminė apklausa dėl patyčių mokykloje. Centro mokiniai apklausiami vasario – kovo 
mėnesiais. „Savaitės be patyčių“ metu pristatomi tyrimo rezultatai centro bendruomenei, pateikiant 
išvadas ir pasiūlymus. 

Anykščiai Anykščių Antano 
Baranausko 
vidurinė mokykla 

1. Anoniminis paštas „Matyk, girdėk, sakyk“ 
  2. 1-4 kl. Mokinių išvyka į Utenos apskr. PK; 
  3. 1-5 kl. Mokiniams paskaita „Noriu būti saugus“; 
  4. 6-10 kl.  Mokiniams piešinių konkursas  „Draugiškiausia klasė“ 
  5. Susitikimas su Anykščių PK nepilnamečių skyriaus inspektoriais „Patyčių pasekmės“; 
 6.  Susitikimas su Anykščių VTAT specialistais; 
 7. Stendas akcijos „Savaitė be patyčių“  . 

Anykščių raj. 
Kavarskas  
 

Anykščių rajono 
Kavarsko vidurinė 
mokykla 

1 diena.Akcijos paskelbimas. Mokykloje bus iškabinti skelbimai kviečiantys visus norinčius 
prisijungti prie šios akcijos. Mokiniams norintiems prisijungti prie šios akcijos bus išdalinti 
skiriamieji ženkliukai. Šiuos ženkliukus mokiniai nešios visą savaitę. 
2 diena.“Gražaus žodžio diena“. Mokyklos vestibiulyje kabės stendas, kuriame mokiniai klijuos 
savo palinkėjimus mokyklos draugams. 
3 diena. “Mažųjų draugų diena“. Pradinių klasių mokiniai pieš savo rankytes, kaip pažadą 
nesityčioti. Bendras visų pradinukų darbas, bus matomas visai mokyklos bendruomenei. 
4 diena. “Elkis pavyzdingai ir gerai“. Moksleiviai išsirinkę, jiems labiausiai patikusį palinkėjimą 
nuo stendo, kitoje pusėje, turės užrašyti, savo pasiūlymą, kaip kovoti su patyčiomis mokykloje. 
5 diena. Akcijos užbaigimas. Visą savaitę vykę renginiai bus stebimi ir fotografuojami, gražiausios 
akimirkos bus eksponuojamos mokyklos vestibiulyje. 

Anykščių 
rajonas, 
Troškūnai 

Troškūnų Kazio 
Inčiūros vidurinė 
mokykla 

Padarysime keletą plakatų tema „Patyčioms ne!“ ir pakabinti tose vietose, kur mažiausiai tikimasi. 
Vyresniųjų klasių moksleiviai mokyklos aikštelėje kreidutėmis pieš piešinius tema „Gera gyventi 
draugiškai“ 
Organizuosime žaidimą apie žmonių skirtumus ir toleranciją.  
Pradinių klasių moksleiviai pieš bendrą piešinį apie draugystę. 



Flashmob‘as 
Anykščių 
rajonas, 
Viešntų 
miestelis 

Viešintų pagrindinė 
mokykla 

1.Akcija, kas mane skaudina (Baltame vatmano lape vaiko siluetas. Per savaitę mokiniai klijuoja 
juodos spalvos lapelius su užrašais, kaip jaučiuosi nuskriaustas). 
2.Konfliktinių situacijų įvykusių klasėje sprendimo būdų ieškojimas (klasių auklėtojų valandėlės). 
3.Socializacijos pratybos „Pamilk savo priešą...“ 
4.Žaidimų popietė „Paduok ranką“. 
5.Akcijos refleksija. 

Biržai 
 

Biržų lopšelis-
darželis 
„Ąžuoliukas“ 
 

Pirmadienis – pokalbiai lopšelio-darželio grupėse: patyčios, jų formos, vietos, vaikų vaidmenys 
patyčiose. 
Antradienis – draugiško bendravimo taisyklių kūrimas grupėse. 
Trečiadienis – tėvų švietimas: informacijos apie tėvų vaidmenį patyčių prevencijoje skelbimas 
įstaigos internetinės svetainės puslapyje „Informacija tėvams“ ir grupių stenduose; tėvų anoniminės 
anketos „Ar mano vaikas grupėje saugus ?“ apibendrinimas. 
Ketvirtadienis – žaidimų diena „Noriu būti draugiškas“ 
(bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingo amžiaus vaikų grupių ). 
Penktadienis – akcijos apibendrinimas - teatro diena. Vaidybinių veiklų pritaikymas vykdant 
patyčių prevenciją.  

Biržai 
 

Biržų „Aušros“ 
vidurinė mokykla 
 

1-4 kl. Animacinių filmukų apie patyčias peržiūra, aptarimas, iliustravimas. 
5-6 kl. Viktorina „Padėk draugui“ 
7 kl. Improvizacijų, vaidybinių situacijų „Mes prieš smurtą! Mes už toleranciją!“ konkursas. 
8 kl. Lankstinuko, šūkio kūrimas. Paroda. 
9 kl. Klipo arba filmuko kūrimas. 
11-12 kl. Diskusija „Žmogus – Tolerancija – Pagarba! – Žmogus ?“ 

Druskininkai Druskininkų 
„Atgimimo“ 
vidurinė mokykla 

Filmų apie patyčias ir jų prevenciją peržiūra ir aptarimas. 
Susitikimai su PK prevencijos poskyrio ir VTAT specialistais. Pokalbiai, diskusijos apie patyčių 
mastą. 
Rašinių konkursas „Žodis gydo, žodis žeidžia“. 
Stendo su citatomis iš rašinių demonstravimas. 

Druskininkai 
 

„Saulės“ pagrindinė 
mokykla 

1-4 klasės: 
1. Filmo „bjaurusis ančiukas“ peržiūra  ir aptarimas klasėse. 
2. Akcija „aš nesityčioju“(kiekvienas mokinys nešios įsisegęs ženkliuką, kuriame bus užrašas „aš 
nesityčioju“. Pažeidus taisyklę, ženkliuką pats mokinys privalės išsisegti. 
3. Kūrybiniai darbai- „skrisk ir nešk gėrį“- pirmokai ir trečiokai gamins drugelius, kurių 
sparneliuose visą savaitę žymės gerus darbus; antrokai augins gėles; ketvirtokai-„gerumo medį“. 



Savaitės pabaigoje visus darbus demonstruos mokyklos vestibiulyje arba salėje. Mokinių tėveliai 
turės galimybę pasidžiaugti savo vaikų gerais darbeliais. 
4. Akcija „draugystės ratas“- savaitės pabaigoje visos mokyklos mokiniai susikibę rankomis apjuos 
mokyklą, parodydami, kaip gerumas visus vienija ir jungia. 
5-10 klasės: 
5. Savaitė be patyčių pristatymas. Mokyklos vestibiulis bus papuoštas plakatu „ ši savaitė be 
patyčių, o kitos -  su šypsena.“  pirmąją pamoką salėje susipažinimas su savaitės veiklos planu. 
Mokyklos bibliotekos vedėja apžvelgs autorių knygas, kuriose rašoma apie mokinių patyčias, visų 
klasių seniūnams bus įteikti krepšeliai su ženkliukais ir pakviesti į akciją „aš nesityčioju“. 
6. „aš nesityčioju“( ženkliukus mokiniai pasigamins iš anksto, vadovaujami bibliotekos vedėjos. 
Ženkliukų užrašai bus skirtingi: „tu nesi vienas“, „noriu, kad ir tau čia būtų gera“, „aš draugiškas“ ir 
kiti ). Juos nešios mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai. Vyresnieji mokiniai globos 
jaunesniuosius, rodys pagarbą, teiks pagalbą. 
7. Savaitės kūrybinis darbas 5-10 klasėse -„kuriame gerumą“( kiekviena klasė, atsižvelgiant į jos 
savitumą, poreikius ir  aktualijas sudės savaitės gerus darbus gėlės žiede, medžio auginime,  
statydami namą   ar kt. ) 
8.  Psichologo paskaita. 

Druskininkai Vytauto Kazimiero 
Jonyno dailės 
mokykla 
M. K. Čiurlionio 
muzikos mokykla 
 

2010m. Kovo 24d. (trečiadienį) planuojamas renginys, kurio sudėtinės dalys yra šios: 
Piešinių paroda 
Koncertas 
Akcija „Patyčioms ir smurtui – ne“. 
       V. K. Jonyno dailės mokyklos mokiniai beveik visą kovo mėnesį pieš tema „Patyčioms ir 
smurtui – ne“. Dėmesys draugiškiems vaikų ir suaugusiųjų santykiams. Piešiniai bus eksponuojami 
M. K. Čiurlionio muzikos mokykloje. Piešinių parodos atidarymo metu (kovo 24d.) Koncertuos M. 
K. Čiurlionio muzikos mokyklos mokiniai. Be to vyks akcija, kurios metu visi norintys vaikai ir 
suaugę įsijungs į bendrą kūrybinę veiklą – pieš ilgiausią „draugišką“ piešinį. 
      Vėliau piešinių paroda ir akcijos metu sukurtas “draugiškas“ piešinys bus eksponuojamas 
Druskininkų vaikų dailės galerijoje. 

Druskininkai 
 
 

Druskininkų 
„Ryto“ gimnazija 
 

Fotogalerija ,,Daugiau šypsenų, mažiau pykčio”. 
Lankstinukas ,, Patyčios. Kas tai?” 
Elektroninės pašto dėžutės pristatymas . 
Filmukų -etiudų  ,,Ar tinkamai elgiuosi“ 1-ose klasėse pristatymas ir aptarimas. 
Filmukų -etiudų  ,,Ar tinkamai elgiuosi“ 2-ose klasėse pristatymas ir aptarimas. 
Debatai ,,Ar patyčios tik mokyklos problema”. 



Mokyklos bendruomenės estafečių varžybos ,,Pabūkime kartu”. 
Valandėlės 1-4 klasėse patyčių tema. 

Druskininkų 
sav. 
Leipalingio 
mstl 

Druskininkų 
savivaldybės 
Leipalingio vaikų 
lopšelis-darželis 
,,Liepaitė“ 

Projektų ,,Šilti jausmai“, ,,Auginu gerumo medį“ vykdymas, kurių metu bus  kalbama apie 
draugiškumą, atjautą, meilę, gerumą, sprendžiamos įvairios gyvenimiškos situacijos, vykdoma 
kūrybinė veikla.  
Grožinės literatūros (knygelės ,,Jausmai“, ,,Draugystė“, ,,Baimė“, ,,Gero elgesio mokyklėlė“, 
kūrinėliai ,,Godus meškiukas“ ,,Geraširdis berniukas“, pasakos ,,Sesytė Elenytė“ ir Joniukas 
aviniukas“ , ,,Pelenė“ir kt.) Vartymas, skaitymas, analizavimas ir aptarimas. 
Kolektyvinis piešinių darbas ,,Gerumas“ 
Psichologo patarimai pedagogams ir tėvams ,,Tarpusavio santykiai ir jų tobulinimo būdai“. 
 

Druskininkų 
savivaldybė, 
Leipalingis 

Leipalingio 
pagrindinė mokykla 

1. Pradinukų piešinių eksponavimas draugystės tema; 
2. Vyresniųjų klasių mokiniai (5 - 10kl.) Praveda pradinukams paskaitą apie patyčias (į paskaitų 
pravedimą stengtis įtraukti kuo daugiau mokinių, turinčių elgesio problemų); 
3. Filmų  „Lazdos ir akmenys“ ir „Akiniai“ peržiūra su pradinių klasių mokiniais. Šie filmai skirti 7 
– 11m. Vaikams,  ugdyti jų  įgūdžius, reikalingus tvarkymuisi su patiriamomis patyčiomis  
4. Renginys, kurio metu bus pristatoma vyresniųjų klasių mokinių sukurtos situacijos, vaidinimai ar 
interpretacijos, kurios  būtų vienas iš būdų jų pozicijai, pasmerkiančiai patyčias, išreikšti; 
5. Nesmurtinį elgesį propaguojančių plakatų pristatymas  ir eksponavimas (plakatus ruošia 5 – 
10kl.); 
6. Filmų „Rask laiko pasirūpinti“ ir „Patyčios. Nekentėk tyloje“ peržiūra su vyresnių klasių 
moksleiviais; 

Druskininkų 
savivaldybė, 
Viečiūnų k. 

Druskininkų 
savivaldybės 
Viečiūnų 
pagrindinė mokykla 

Apklausa, siekiant ištirti smurto ir patyčių mąstą mokykloje, atsižvelgiant į rezultatus – prevencinio 
pranešimo smurto tema rengimas mokyklos bendruomenei.  
Stendai „Ką daryti, jei iš tavęs tyčiojamasi ar prieš tave smurtaujama“. 
6 klasės mokinių vedami užsiėmimai 5 klasės mokiniams „Kas yra patyčios?“ „Kur galima susidurti 
su patyčiomis?“, „Kas tyčiojasi iš kitų mokinių?“, „Kaip jaučiasi tie, kurie patiria patyčias?“. 
Paskaitą. „Emocijų valdymas“.  
2 kl. Klasės valandėlė tema „Kaip suvaldyti savo jausmus?“.  
7-8 klasėje vyks klasės valandėlės tema „Gelbėk draugą“. 
10 kl. Klasės valandėlė tema „Pasakyk gerą žodį šalia esančiam žmogui“. 

Elektrėnai „Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Anketa mokyklos moksleiviams patyčių mastui išaiškinti. Analizė ir aptarimas kiekvienoje klasėje. 
Laiškas nuskriaustam draugui (5-8 klasės). 
Paskaita “Nuskriausto vaiko padėtis baudžiamojoje justicijoje” 



Konkursas –viktorina „Nesityčiok!“ 
Plakato konkursas, skirtas patyčių temai. 

Elektrėnų  
sav.  

Semeliškių vidurinė  
mokykla 
 
 

Piešinių paroda “mano svajonės mokykla”. 
Mokinių apklausos “patyčių masto įvertinimas” rezultatų pristatymas.  
Gražiausio komplimento konkursas.  
Gerumo diena.  
“pajuskime draugo skausmą”  popietė 
 

Elektrėnų 
savivaldybė, 
Vievis 

Elektrėnų 
savivaldybės 
Vievio gimnazija 

Mūsų veikla įvairiapusė, apimanti informacijos pateikimą (informacinis stendas, lankstinukai), 
skatinanti kūrybiškumą, draugystę (plakatų gaminimas, miesto statymas, pasižadėjimų medis), 
kviečianti nekęsti vienumoje ir kurianti saugią gimnaziją, kurioje nebūtų patyčių ir smurto 
(pasisakymų dėžutės įkūrimas), siekianti netoleruoti smurto ir suprasti tiek auką, tiek smurtautoją 
(pamoka – diskusija „Vaikų teisės ir nuskriausti pasakų herojai“), įtraukianti visą miestelio 
bendruomenę į patyčių problemos sprendimą (draugiškų katinėlių dalinimas ). 

Ignalina 
 

Ignalinos rajono 
gimnazija 
 

Akcijos metu mokiniams bus parengti lankstinukai „Nesityčiok! Man skaudu!“ ; 
Bus primenami nemokamos  psichologinės pagalbos tarnybų telefonai; 
Vyresniųjų klasių mokiniai organizuos diskusijas – užsiėmimus žemesniųjų klasių mokiniams 
patyčių ir smurto prevencijos tema (tęsiama mokinių grupės  bendraamžiai – bendraamžiams 
veikla); 
Psichologas organizuos psichologinio atsparumo ugdymo užsiėmimus mokiniams; 
Žiūrėsime ir aptarsime filmus „Nekentėk tyloje“, „Rask laiko pasirūpinti“, „Klasė“; 

Ignalina 
 

Ignalinos Česlovo 
Kudabos 
pagrindinė mokykla 
 

Konkursas „Draugiška klasė-draugiška mokykla“. 
Informacinis stendas „Prisidėk įveikiant patyčias mokykloje“. 
Mokyklos saugių ir nesaugių vietų žemėlapio sudarymas. 
Sprendimų medžio „Kaip gali padėti draugui, patiriančiam patyčias“ kūrimas. 
Diskusija-debatai su Prevencijos poskyrio specialiste. 
Filmo „Klasė“  peržiūra ir aptarimas su mokytojais. 
„Draugiškų šypsenėlių“ piešimas ir bendravimo taisyklių kūrimas.  

Ignalinos 
rajonas 
 

Daugėliškio 
vidurinė mokykla 

Akcija siekiama skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, 
kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Pagrindiniai akcijos uždaviniai būtų formuoti nuostatą, kad 
patyčios nėra normalus elgesys, dirbti su mokyklos bendruomenės nariais bei vykdyti veiklas 
naudojant naujausius prevencijos metodus, informuoti bendruomenę apie patyčių mastą ir 
efektyvias patyčių prevencijos programas. Todėl akcijos „Savaitė be patyčių“ metu numatėme 
tokias veiklas: 



Mokinių anketinė apklausa apie patyčias; stendas „Patyčios – tai ne humoras”. 
Filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas, diskusija. 
Rašinėlių konkursas „Kaip pažaboti patyčias mokykloje?“, pradinių klasių mokinių darbų parodėlė 
„Gerumo traukinys“. 
Akcija mokyklos bendruomenei „Susprogdink pyktį!”.  
Baigiamasis akcijos renginys „Iš širdies į širdį“. Į renginį bus kviečiami visi mokyklos 
bendruomenės nariai. Jame dalyviai išklausys socialinės pedagogės pranešimą „Patyčios: mitai ir 
tikrovė“, bus supažindinti su anketinės apklausos apie patyčias tarp mokinių rezultatais, dalyvaus 
diskusijoje, kaip pažaboti pyktį, pamatys filmą „Rask laiko pasirūpinti“, aptars mokinių suvaidintas 
situacijas, išgirs mokinių atliekamas dainas, pamatys penktokų šokį, išgirs žymių mąstytojų citatas 
apie patyčias. Žaisime žaidimą „Šilti pūkai“, kur kiekvienas norintis sės ant kėdės, o šalia esantieji 
mokysis jam sakyti komplimentus ar gerus žodžius. Rašinėlių konkurso dalyviai bus apdovanoti 
padėkos dovanėlėmis. 

Ignalinos 
rajonas, 
Didžiasalis, 
Didžiasalio 
sen. 

Ignalinos r. 
Didžiasalio „Ryto“ 
vidurinė mokykla 

Tolerancijos savaitė mokykloje. 
Mandagiausio, sąžiningiausio, tolerantiškiausio klasės mokinio rinkimai, apdovanojimai. 
Galerijos „Mūsų mokyklos šaunuoliai“ parengimas, demonstravimas. 
Mokyklos aplinkos tyrimas. 
Informacinių lankstinukų paruošimas, platinimas. 
Paskatinamoji ekskursija – išvyka į teatrą. 

Jonava 
 

Jonavos pradinė 
mokykla 

Klasėse vedamos valandėlės „Patyčios – kas tai?“. Vyks užsiėmimai pagal  patyčių ir smurto 
prevencijos programą „Antras žingsnis“. Psichologės paskaita tėvams „Patyčios: kuo gali padėti 
tėvai“. Lankstinukas tėvams. Filmo stebėjimas ir aptarimas. Piešinių parodėlė „Gyvenkime 
draugiškai“. Savaitės pabaigoje daromas „Jausmų medis“ (vaikai spalvomis išreiškia, kaip jie jautėsi 
šią savaitę). 

Jonava Jonavos Panerio 
pradinė mokykla 

Stendinė informacija  
Klasės valandos 
Mokinių piešinių paroda 
Inscenizacija 
Apibendrinimas 

Jonava Jonavos 
Senamiesčio 
gimnazija 

Žaidimas ,,Slaptas draugas‘‘ 
Tikslas : surasti naują draugą. 
Veikla: 1-3 klasių mokiniai visą savaitę darys staigmenas vienam iš klasės draugų. 
Akcija ,,Dovanok draugystės juostą‘‘ 
Tikslas: padovanoti draugystės juostą penkiems nepažįstamiems gimnazistams. 



Veikla: padovanoti kuo daugiau, pačių nupintų, draugystės juostų. 
Plakatų paroda ,,Išmok draugauti‘‘ 
Tikslas :  skleisti informaciją prieš smurtą. 
Veikla : mokiniai per dailės ir technologijų pamokas kurs plakatus. 
„Stebuklingų žodžių“ lapas 
Tikslas: parašyti kuo daugiau draugiškų žodžių savo bendraklasiams. 
Veikla: kiekvienos klasės mokiniai ant didelio lapo visą savaitę rašys malonius žodžius savo  
draugams. 
Koncertas  -  akcija „ Būkim draugais“ 
Tikslas : sudaryti galimybę kurti ir pristatyti savo kūrybą mokyklos bendruomenei. 
Veikla: gimnazistai pertraukų metu  pristatys savo kūrybos projektus.   
Integruotos klasės valandos  su gimnazijos specialistais  „Patyčios ne mums“ 
Tikslas : mokyti tolerancijos, bendrumo jausmo, padėti labiau pažeidžiamiems. 
Veikla : organizuojamos klasių valandos, diskusijos, forumai  klasės bendruomenei. 

Jonavos 
rajonas, 
Bukonių km., 
Bukonių sen. 

Jonavos rajono 
Bukonių pagrindinė 
mokykla 

1. Akcija „Įpareigojantis ženkliukas“ (9 kl. Mokiniai parengs ir prisegs visiems mokiniams 
ženkliukus, primenančius apie savaitę be patyčių, įpareigojimą elgtis su šalia esančiu taip, kaip 
nenori, kad su tavimi būtų elgiamasi). 
2. Laiško – kreipimosi „Nustok tyčiotis“ rašymas (kovo 22-25 d. Veiks anoniminis mokinių paštas, 
26d. Mokinių taryba organizuos laiškų skaitymą). 
3. Akcija „Slaptas vokas“ (priešm. Ugd. Gr. Vaikai, 1-10 kl. Mokiniai gauna voką su įvairiomis 
užduotimis, susijusias su draugyste, pagarba/nepagarba, tolerancija/netolerancija, jausmais 
(sudėlioti eilėraštį, posakį; iliustruoti arba išanalizuoti situacijas; peržiūrėti filmą, atsakyti į 
klausimus, susijusius su filmo siužetu). 

Jonavos 
rajonas, 
Dumsių sen. 

Jonavos rajono 
Šveicarijos 
pagrindinė mokykla 
 

Kiekviena „Savaitės BE PATYČIŲ“ diena turės savo spalvą ir renginius: bus rašomi „gerumo 
laiškai“, vedamos diskusijos, stebimi filmai, renkamas draugiškiausias mokinys, rengiamos piešinių 
parodos, vyresnių klasių mokiniai ves paskaitas 1-4 kl. Mokiniams. 

Jonavos 
rajonas, 
Žeimiai 

Jonavos rajono 
Žeimių vidurinė 
mokykla 

Stendinis pranešimas patyčių tema. 
Užsiėmimai tema: „Patyčios – kas tai? Kaip jas įveikti?“. 
Unikalios emblemos kūrimas patyčių tema. 
Diskusija „Kaip reaguoti į patyčias bei padėti jas patiriančiam“. 
Geriausios emblemos rinkimai. 

Joniškio r. 
Žagarė 

Žagarės specialioji 
mokykla 

1. Patyčių prevencija. Paskaita „Kas yra patyčios“. Mokinių supažindinimas su patyčių pasireiškimo 
būdais bei pasekmėmis. 



 2. Pakviesti pokalbiui VTAS specialistus, policijos pareigūnus. Tikslas – supažindinti mokinius su 
pagalbos ir konsultacijų tarnybomis. 
3. Pravesti anketinę apklausą. Tikslas – išsiaiškinti kaip mokiniai supranta psichologinį ir fizinį 
smurtą, ar yra tai patyrę.  
4. „Draugystės diena prie arbatos puodelio“.  Pertraukų metu socialinės pedagoginės pagalbos 
kabinete rinksis moksleiviai. Mokiniai kviesis ir atsives draugus, iš kurių yra ar buvo tyčiojamasi. 
Jie pieš ir dovanos vieni kitiems šypsenėles, gėlytes ir panašiai. Ant piešinukų rašys atsiprašymo, 
palaikymo, pagarbos žodžius, kurie atspindėtų draugystę, supratimą. Šiuos simbolius kabinsime ant 
medžio šakelės. 
5. Diskusija „Patyčių pasekmės mokyklos psichologiniam klimatui“. Bus pateikiamos praktinės 
užduotys įvairių situacijų, susijusiu su patyčiomis, išsprendimui ir aptarimui.  

Joniškio 
rajonas 

Marcės Katiliūtės 
pagrindinė mokykla 
 

„Gyvi plakatai“- tai jau antri metai iš elės, kada darome tokią akciją. Ilgųjų pertrauku metu 
mokyklos erdvėse stovi „gyva“ kompozicija, išreiškianti patyčių problemą. 
Kompozicija sudaryta iš kelių mokinių, kurie per mimiką, gestus išreiškia skausmą, neviltį, kančią. 
Pradinių klasių mokinių akciją- su pačių pasidarytais ženkliukais, plakatais vaikšto arba stovi tose 
vietose, kur dažniausiai vyksta patyčios arba yra rūkoma. Ant plakatų bus užrašai: noriu gyventi 
saugiai, sveikai, leisk man užaugti ir kt. 
Netradicinio stendo paruošimas patyčių tematika. 
Vaizdinės medžiagos peržiūra, diskusijos. 

Joniškis „Saulės“ pagrindinė 
mokykla 

Lankstinukas “Skriaudžiamas netylėk”. 
Informacinis- švietėjiškas stendas “Nesielk su kitu taip, kaip nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi”. 
3-4 kl. Mokiniams paskaitų ciklas “Turėk draugų, o ne priešų”. 
6-7 kl. Mokinių rašinių konkursas “Vaikų receptai kaip būti gerais tėvais”. 
Smurto- patyčių mokykloje apklausos rezultatų pristatymas 6-8 kl. Mok. 
Kvadrato varžybos “Sportui- taip, Smurtui-ne!” 

Joniškis Joniškio Mato 
Slančiausko 
gimnazija 

Budėtojos dienoraštis. 
Viena diena mokykloje. 
Knygų paaugliams, kuriose analizuojama patyčių problema, parodėlė bibliotekoje. 
Susitikimas su Policijos komisariato pareigūnais. 
Plakatų, piešinių patyčių prevencijos tematika paroda – pristatymas. 
Mokinių rašinių konkursas „Moku bendrauti be patyčių“. 
Tėvų diskusijos vaikų auklėjimo šeimoje klausimais mokyklos internetiniame puslapyje. 
„Savaitei be patyčių“ skirtų renginių aptarimas, apibendrinimas. 
Mokyklos budinti darbuotoja visą šią savaitę savo dienoraštyje registruos visus pastebėtus mokinių 



elgesio taisyklių pažeidimus. 
Vienos dienos gyvenimo įvykius filmuos mokiniai, atkreipdami dėmesį į tas mokyklos vietas, kurias 
mokiniai nurodė kaip nesaugiausias (kur dažniausiai pasitaiko patyčių), aišku, nepamiršdami 
užfiksuoti ir pavyzdingo elgesio pavyzdžius. 
Bibliotekos darbuotojos paruoš knygų apie patyčias parodą. Mokiniams bus sudarytos sąlygos, 
perskaičiuos vieną ar kitą knygą, parašyti atsiliepimus, komentarus apie šį kurinį. 
Pradinių klasių mokiniai susitiks su PK pareigūnais, kurie papasakos apie teisinę atsakomybę už 
kito žmogaus pažeminimą, jo orumo įžeidimą, prievartos atvejus. 
3 – 8 kl. Mokinių piešinių, 9 – 12 kl. Mokinių plakatų „Mes prieš patyčias“ paroda – pristatymas“. 
6 – 10 kl. Mokinių rašinių konkursas „Moku bendrauti be patyčių“. 
Tėvai mokyklos internetiniame puslapyje galės pasidalinti savo gerąja patirtimi vaikų auklėjimo 
šeimoje klausimais, pvz. „Mane tėvai taip auklėjo“, „Ar skani beržinė košė?“, „Kaip užauginti gerą 
žmogų?“ 
Savaitės veiklos apibendrinimo metu bus vietiniame mokyklos televizoriuje demonstruojami 
budėtojos užrašai, apdovanoti prizais geriausiai atitinkančių tematiką piešinių, plakatų, rašinių 
autoriai, pavyzdingo elgesio mokiniai. Bus sudarytos sąlygos atskirų klasių grupių mokiniams 
pasižiūrėti filmą „Mokykla be uniformos“. 

Jurbarko raj. 
 

Girdžių pagrindinė 
mokykla 
 

Klasių valandėlės „ Dar kartą apie patyčias“.  
Anketa tėvams „ Ar saugus mano vaikas mokykloje?“ 
Filmuko „Už ką..?“ kūrimas ( visą savaitę). 
Užsiėmimai atskirose amžiaus grupėse: 100 žodžių  “Laiškas pykčiui”  , 10 taisyklių kūrimas „ 
Keisiuos aš - keisis šalia esantis“, piešinių konkursas “ Aš mažas- būk man geras”, pasakėlės “ 
Pykčio laiptai” iliustravimas.    Instaliacijų iš atliekų kūrimas „ Toks mano pyktis. Kur jį dėti? “. 
Netradicinių rungčių varžybos „ Mama, tėtis ir aš“. 
Psichologės paskaita tėvams. 
Lankstinukų tėvams apie patyčias ir fizines bausmes platinimas. 
Mokyklos bendruomenės konferencija „ Nusišypsok ir tapsi geresnis“.  
VO „ Gelbėkit vaikus“  grupės „ Prisijunk“  pasaka          „Raudonkepuraitė“ naujoviškai. 
Instaliacijų paroda. 
Visos akcijos metu bus pildomas stendas-dėlionė  
„Nusišypsok ir tapsi geresnis“. 

Jurbarko 
rajonas, 
Viešvilės mst. 

Viešvilės 
pagrindinė mokykla 

Paskelbsime savaitę be patyčių. 
Plakato „Mes prieš smurtą“ konkursas-paroda. 
Klasių valandėlių metu aptarsime patyčių problemą, savo mintimis  ir nuomone pasidalinsime 



bendrame mokyklos renginyje „Aš žinau ir tu  žinok“.  
Išleisime informacinį sienlaikraštį. Surinktas vaikų mintis patalpinsime mokyklos  sienlaikraštyje . 
Vaikų grupė „Gelbėkit vaikus“ parengs ir parodys autentiškos lietuvių liaudies pasakos „Vištytė ir 
gaidelis“ šiuolaikinę  inscenizaciją, atskleidžiančią renginio temą. 
Mokinių susitikimas su policijos darbuotojais „Mano teisės ir atsakomybė“. 
Tėvų susirinkimas: „ Vaikų pažeidžiamumas internete ir kompiuteriniuose žaidimuose“. Lietuvos 
respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatos. 

Jurbarko 
rajonas, 
Šimkaičiai 

Šimkaičių Jono 
Žemaičio 
pagrindinė mokykla 

Rinkimai “Draugiškiausias bendraklasis“. 
Diskusijos klasėse. “Ar gali ginčas baigtis taikiai?“ 
Linksmosios estafetės „Aš ir tu – mes kartu“. 
Piešinių konkursas „Aš piešiu draugišką pasaulį“. 
Rašinėlis „Mano geriausias draugas“. 
Linksmosios estafetės „Nesmurtaukime, o draugaukime“. 
Anketa „Aš apie laimę...“. 
Anketa „ Patyčių masto įvertinimas mokykloje“. 
Draugiškos tinklinio varžybos „Mokėkime pralaimėti gražiai“. 
Draugiškos Stalo teniso varžybos „Mes - ne priešai, mes - draugai“. 
Filmo peržiūra “Mokykla be uniformos“. 
Apibendrinamasis savaitės „Be patyčių“ renginys. 

Jurbarko 
rajonas, 
Klausučiai, 
Seredžiaus 
sen. 

Jurbarko r. 
Klausučių Stasio 
Santvaro 
pagrindinė mokykla 

Skrajučių apie patyčias gamyba ir platinimas. 
7-10 klasių mokiniai gamins skrajutes apie patyčių problemos įvairius aspektus ir visą savaitę  
skirtingas skrajutes rytais dalins mokyklos mokiniams. 
Lankstinukų „Apie patyčias tėvams“ gamyba ir platinimas.  
Diskusija „ Patyčios. Kaip elgtis?“ (5,6,7 klasių mokiniams ). 
Spalvinimo knygučių pradinių klasių mokiniams apie pykčio suvaldymo būdus kūrimas ir dalijimas 
( knygutes kurs socialinių įgūdžių grupėje besimokantys pradinių klasių mokiniai). 
5-10 klasių mokinių apklausa „ Ar teisingai suprantu patyčių problemą?“ 
Mitų apie patyčias „griovimas“ koridoriuose ant didelių popieriaus lapų pateikiama mitus 
paneigianti informacija. 

Jurbarko 
rajonas, 
Viešvilė 

Viešvilės vaikų 
globos namai 

 „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“.  Sukursime taisykles „Gyvename be patyčių“ Pristatysime Skatinimo 
ir bausmių sistemą. 
Išsirinksime savanorius, kurie padės vykdyti veiklas, skleisti informaciją visuomenei. Pasikviesime 
kunigą išsakyti savo mintis. 
Lankstinuko gamyba, plakatų piešimas, informacinio stendo leidimas. Apie mūsų veiklas 



informuosime visą bendruomenę, pristatysime savo mintis ir idėjas, ką nuveikėme. 
Pratybos Psichologinė drama- atlaikyti spaudimą tyčiotis su draugais. Vaiko užduotis “Įsivaizduok, 
kad tu tikrai nutarei daugiau nesityčioti iš draugų, niekas tavęs negali priversti. Kaip atsilaikysi prieš 
draugų įkalbinėjimus.   
„Linksmosios estafetės 2010“ – pasikviesime draugus iš Gaures.   
Pratybos „Jausmų atpažinimas“- vaikai vaidins įvairias mimikas ir situacijas susietas su jausmais. 
Užrašys kokius jausmus žino, kaip jaučiasi vaikai kai iš jų tyčiojamasi, ir nuspręs kokių jausmų 
labiausiai jie nenorėtų patirti. Vyks įvairūs žaidimai ir diskusijos.  
Konferencija pristatysime nuveiktus darbus, išsakysime kas pavyko ir kas ne. Kiekviena šeimyna 
suvaidins vaidinimą  „Nedaryk kitam to, ko pats nenorėtu, kad tau darytų“.  

Jurbarko 
rajonas, 
Šimkaičių 
sen., 
Šimkaičių 
mstl. 

Jurbarko r. 
Šimkaičių Jono 
Žemaičio 
pagrindinė mokykla 

Vyks rinkimai „Draugiškiausias bendraklasis“. 
Linksmosios estafetės: pradinių klasių mokiniams „Aš ir tu – mes kartu“, vyresniems 
„Nesmurtaukime, o draugaukime“. Draugiškos tinklinio varžybos „Mokėkime pralaimėti“ (8-10 
kl.). 
Draugiškos stalo teniso varžybos „Mes ne priešai – mes jūsų draugai“ su policijos darbuotojais . 
Piešinių konkursas pradinukams „Aš piešiu draugišką pasaulį“ ir rašinių konkursas „Mano 
geriausias draugas“ (5-10 kl. ) 
Pravesime anketavimą, kad galėtume įvertinti patyčių mastą mokykloje, kita anketa „Aš apie 
laimę...“ Vyks anketų aptarimas. 
Savaitės pabaigoje vyks apibendrinamasis renginys. 

Kaišiadorių 
raj. 
Rumšiškės 
 

Rumšiškių vyskupo 
Antano Baranausko 
vidurinė mokykla 

Mokiniai – mokiniams:  Vyresniųjų klasių mokiniai (iš anksto paruošti)  apsiima visą savaitę 
globoti jaunesnius mokinius, pastebėti jei iš jų globojamos klasės mokinių kažkas tyčiojasi; 
išklausyti, jei jaunesnieji mokiniai informuoja apie patiriamas patyčias. Mėginti sustabdyti patyčias, 
pasakant, kad taip elgtis negalima, liepiant liautis. Mėginti veiksmais atskirti skriaudėjus nuo 
patyčias patiriančio vaiko. Pakviesti mokytoją, kuris galėtų padėti sustabdyti patyčias. Patarti 
mokiniams kaip reikėtų elgtis patiriant patyčias. 
Patyčių paplitimo mokykloje tyrimas:  1 -12 klasių mokinių anketavimas. 
 „Paguodos reikmenų lagaminėlis“- vaikščioti ir siūlyti šypsenėles (veidelius) keisti į apsikabinimą.  
(stiprina imuninę sistemą, gydo depresiją, sumažina įtampą, gerina miegą, drąsina jaunimą ir neturi 
šalutinio poveikio).  
Patyčias patiriančio vaiko laiško aptarimas su klasės auklėtojais. 
Esi svarbus toks koks esi:  Kiekvienam vaikui įteikiamas vienas kaspinėlis pasakant, kad „esi 
svarbus toks koks esi“, po to duodami dar 3 kaspinėliai, kad šis juos galėtų įteikti jam svarbiems 
žmonėms (mokiniams ar mokytojams). Bandyti susumuoti rezultatus, kas kiek kaspinėlių gavo (tai 



atlikti klasėse su klasės auklėtoju). 
Gėlių puokštės kūrimas: Kiekviena klasė dailės pamokų metu gamina gėlės žiedą, kurio 
žiedlapiuose mokiniai turi įrašyti „Kokio elgesio jie pageidautų mokykloje“.  
Patyčių paplitimo mokykloje duomenų analizės pristatymas:  mokyklos antrojo aukšto fojė 
paruoštas stendas.  

Kaišiadorys Kaišiadorių 
Vaclovo Giržado 
pagrindinė mokykla 

Kalendoriaus “Savaitė be pykčio” pildymas.  Klasės mokiniai pasiruoš didelį savaitės kalendorių, 
kurį pakabins ant sienos klasėje. Mokiniai patys išsirinks 3 mokinių komisiją iš bendraklasių, kuri 
stebės klasiokus dienos laikotarpiu (per pamokas bei pertraukas) ir žymės kalendoriuje nustatytus 
patyčių atvejus. Kiekvieną dieną stebėtojų komisiją atstovaus vis kiti mokiniai. Savaitės pabaigoje 
bus apibendrinti rezultatai ir išrinkta “Draugiškiausia klasė”, kuri gaus prizą. 
Trečių ir ketvirtų klasių mokiniai – savanoriai-konsultantai per pertraukas eis budėti  į 
priešmokyklinio ugdymo, pirmų ir antrų mokinių klases. Stebės tvarką, konsultuos jaunesniuosius 
kolegas. Savaitės pabaigoje bus paruoštas stebėjimo pastebėjimų apibendrinimas. 
Savaitės apibendrinimas bus pristatytas tėvams susirinkimų metų, informacija paskelbta 
internetiniame puslapyje. 

Kaišiadorys 
 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

Mokyklos patyčių tyrimo pristatymas ugdymo įstaigos bendruomenei. 
Organizuojamos klasės valandėlės apie draugiškumą, kaip spręsti konfliktus, toleranciją, patyčias ir 
pan.  
8 – 12kl. Mokiniai rašys laiškus pasirinktinai: priekabiautojui, nukentėjusiam, stebėtojui. Geriausias 
mintis bus galima perskaityti mokyklos laikraštyje ir stende. 
Dailės pamokų metu 8 – 10kl. Mokiniai darys grupinius darbus tema „Aš neskriaudžiu kitų, 
prisijunk ir tu“. 
Kartą per savaitę bus rengiama diskusijų grupė norintiems pažiūrėti filmą ir kartu padiskutuoti 
patyčių tema. 
Mokykloje bus paruoštas informacinis stendas „Jei tau sunku...“. 
Ilgosios pertraukos metu norintys galės dalyvauti relaksacinėje grupėje. 
Mokyklos bendruomenei bus platinami lankstinukai „Ieškok pagalbos sau ir savo draugui“, 
„Nesityčiok – man skaudu!“ 

Kaišiadorys 
 

Kruonio gimnazija Mokinių ir klasių auklėtojų pokalbiai klasėse: „Kas yra patyčios“, „Kodėl jų turėtume atsisakyti?“ 
Laiškas draugui. 1 – 12 kl. Mokiniai rašo laišką apie tai kaip jis jaučiasi mokykloje ir kokio 
bendravimo norėtų su savo draugais? Laiškas rašomas nežinomam draugui. Vaikai nežinos kuris 
draugas rašė ir kurio draugo laišką jie gaus. 
Bendras 1 – 12 klasių mokinių piešinys „Draugystė spalvos“. Kiekvienas mokinys pasirenka spalvą 
pagal savo savijautą mokykloje. 



Animacinių filmų 1 – 4 klasių mokiniams rodymas ir jų aptarimas. 
Pokalbiai su mokiniais: Kokioje mokykloje norėčiau aš mokytis ? Draugo laiško aptarimas. 

Kalvarijos 
sav. Jungėnų 
km. 

Pagrindinė 
mokykla 

Per šį akcijos laikotarpį bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. Bus 
analizuojama patyčių problema, teiksime konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais. 
Stebėsime mokinius mokykloje ir už jos ribų. 
Sudarysime individualaus poveikio planus, individualiai bendrausime su patyčiose dalyvaujančiais 
mokiniais, susitiksime su jų tėvais. Šiam tikslui pasiekti bus skirtos keturios prieš patyčias 
nukreiptos taisyklės. 

Kalvarijos 
sav., Jungėnai 

Jungėnų pagrindinė 
mokykla 
 

Socialinių gebėjimų ugdymas – vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. Bus 
organizuojamos diskusijos, modeliuojamos situacijos, filmų prieš patyčias peržiūra bei aptarimas, 
teikiami konstruktyvūs pasiūlymai patyčių sprendimo klausimais. 
Vaikų ir tėvų klubo įkūrimas mokykloje – mokiniai bei jų tėvai bus apmokomi kaip atpažinti 
patyčias, kaip jas pastebėti, kokių priemonių imtis, norint išvengti smurto protrūkio mokykloje, už 
jos ribų bei namuose. Tėvų ir vaikų bendravimo problemų aktualinimas. 
Tiriamoji veikla mokykloje : „patyčių paplitimas mokykloje“. Tyrimo pristatymas mokyklos 
bendruomenei. 
Individualių poveikio planų sudarymas: individualus bendravimas su mokiniais, kurie patiria 
patyčias ir kurie dalyvauja tyčiojantis iš kitų. Susitikimas su šių mokinių tėvais. Keturių prieš 
patyčias nukreiptų taisyklių panaudojimas. 
Bendravimo mokyklėlės užsiėmimai: mokomės suvaldyti emocijas, bendrauti su kitais, kaip 
suvaldyti pyktį, konstruktyviai spręsti konfliktus, ugdyti ir stiprinti mokinių savivartę. 
Sporto varžybos: tėvų, mokinių, mokytojų komandinis žaidimas.  
Mokinių konferencija: „mes prieš patyčias!“ 

Kaunas Milikonių vidurinė 
mokykla 

Prieš akciją atlikti 5-7 klasių mikroklimato tyrimą ir savaitės be patyčių metu su kiekvienos klasės 
mokiniais aptarti gautus duomenis,taip pat ieškoti būdų,kaip suvienyti klasę . 
Pravesti 5-7 klasėse paskaitėlę patyčių tematika. 
Pradinėse klasėse vieną savaitės dieną paskirti klasės taisyklių kūrimui, situacijų susijusių su 
patyčiomis aptarimui, taikos kilimo gaminimui,draugystės simbolių piešimui, pasakų skaitymui,  
kūrimui ir  inscenizavimui smurto tema. 
Stendo smurto prevencijos tema atidarymas, lankstinukų dalinimas. 
Savaitės metu per kūno kultūros pamokas vyks estafetės ir sportiniai žaidimai tarp 6-9 maišytų 
įvairių klasių mokinių ”Geriau pažinkime vieni kitus”. 

Kaunas 
 

Všį Mentalinio 
ugdymo centras 

Skatinsime gabius ir veiklius mokinius dalyvauti veikloje, ir jie turės galimybę pamokyti/ 
sudominti/ pagaminti/ sukurti, t.y. Pasidalinti žiniomis bei įgūdžiais su bendraamžiais ar jaunesniojo 



„CARPE DIEM“ 
 

amžiaus vaikais meninio ar technologinio ugdymo srityse. 
Mokinių meniniai darbeliai, kūrinėliai bus eksponuojami Vaikų laisvalaikio centre. Visi 
apsilankysiantieji šiame centre vaikai galės išsirinkti patikusį darbelį  su autoriaus kontaktais (jei 
vaikas sutinka) ir plėsti pažinčių ratą. 

Kaunas 
 

Jurgio 
Dobkevičiaus 
vidurinė mokykla 

Projekto,, Draugystė be sienų“ išleisto skaitmeninio disko  peržiūra klasių valandėlių 
metu,aptarimas.1-4 klasių mokiniams užsiėmimus veda mokyklos psichologė. 
1-4 klasių mokinių - stilizuotų žmogaus figūrėlių-,,Draugystės grandinėlė,, 
1-12 klasių mokinių minčių apie draugystę knygos išleidimas. 

Kaunas Kauno „Šilo“ 
pradinė mokykla 

Lankstinukai tėvams ir mokiniams. 
Stendas. 
Plakatų konkursas. 
Rašinių konkursas. (Siekiant formuoti neigiamą mokinių požiūrį į patyčias) 
Spektaklis. 
Klasės valandėlė – diskusija „Smurtas tarp mokinių. Kaip jo išvengti?“ 

Kaunas Žaliakalnio 
pagrindinė mokykla 

Užsiėmimas „Patyčios... Mes galime jas įveikti“ – bus gilinamos mokinių žinios apie patyčias ir jų 
įveikimo būdus. 
Vaizdo filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas – mokiniai bus skatinami netylėti ir pranešti 
apie vykstančias patyčias, galimybes padėti nuo smurto nukentėjusiems bendraamžiams. 
Mokinių laiškai nuo smurto nukentėjusiam draugui. 
Knygelės „Išgirsk ir suprask“ 2 dalies sudarymas ir leidimas – knygelę sudarys ištraukos iš mokinių 
rašytų laiškų smurto aukoms. Knygelė bus naudojama kaip didaktinė medžiaga praktiniams 
užsiėmimams patyčių prevencijai. 
Tyrimo „Smurtas mokykloje“ pristatymas mokyklos bendruomenei – patyčių paplitimo mokykloje 
monitoringas, strategijos ir rekomendacijų sudarymas. 

Kaunas Kauno „Nemuno“ 
vid. mokykla 

Stendai – plakatai „Mes kovojame prieš patyčias“. 
1-4 kl piešinių konkursas „Vaikai – gyvenkime draugiškai“. Piešinių paroda pradinės mokyklos 
foje. 
 5 - 7 kl. Piešinių konkursas „Mokykla sako patyčioms – ne!“. Piešinių paroda vidurinės mokyklos 
foje. 
5 kl. Paskaita „Patyčios – kas tai?“  
6– 7 kl. Paskaita „Aš nesityčioju iš kitų“. (Dainavos Jaunimo centro psichologė Asta Blandė) 
Laiško rašymo konkursas temomis : „Buvau įskaudintas – norėčiau pagalbos“, „Įskaudinau – 
norėčiau atsiprašyti“. 
Filmų peržiūra patyčių tema „Klasė“, „Kolonija“.  



Diskusija „Ar lengva atsiprašyti?“  
Kaunas Kauno Dainavos 

vidurinė mokykla 
8-9 klasių mokinių paruoštų vaidinimų popietė „Situacijos“ , skirta prievartos prevencijai. 
Stendas apie smurtą ir konfliktų sprendimo būdus. 
Vaidybinių filmų „Pykšt pokšt – tu negyvas“, „Klasė“, dokumentinių filmų peržiūra ir aptarimas su 
10-11 klasių mokiniais. 
Dainavos policijos nuovados atstovų konsultacijos mokykloje mokiniams aktualiais klausimais. 
Mokinių paruoštų skrajučių „Savaitė be smurto“ dalijimas. 
5-7 klasių mokinių piešinių konkursas „Mano mokykla saugi“.  
Mokinių tarybos narių vedamos klasių valandėlės „Pažink save ir kitus“. 

Kaunas Kauno Veršvų 
vidurinė mokykla 

Stendas apie  organizuojamas veiklas akcijai „Savaitė be patyčių“. 
Emblemų prieš patyčias kūrimas ir dalinimas mokyklos bendruomenei. 
1 – 4 klasių mokinių piešinių paroda. 
Diskusinė – edukacinė pamoka 8 klasių mokiniams apie patyčias visuomenėje. 
Konkursas 5 – 12 klasių mokiniams „Mes visi Žemės vaikai“, skirtas Žemės dienai bei rasinės 
diskriminacijos panaikinimo dienai paminėti . 
Stalo žaidimų turnyras mokyklos bendruomenei Vilijampolės mikrorajono mokyklų Konkursas – 
viktorina 7 - 9 klasių mokiniams „Draugystė prieš patyčias“ –Kauno Jono ir Petro Vileišių 
vidurinėje mokykloje. 
Koncertas „Aš nesityčioju, nesityčiok ir Tu“ skirtas 3 – 7 klasių mokiniams, jų tėvams, 
pedagogams.  

Kaunas Kauno Tado 
Ivanausko vidurinė 
mokykla 

Praktinis seminaras auklėtojoms „Klasės valandėlės prieš patyčias“. 
Stendas „Kaip galiu padėti sau ir draugui?“. 
Klasių valandėlės 1-10 kl. Mokiniams „Mes mokame bendrauti kitaip“. 
Lankstinukai tėvams  „Tėvai gali padėti...“. 
„Įsipareigojimų puokštės“ darymas. 

Kaunas Kauno Antano 
Smetonos vidurinė 
mokykla 

Filmo apie patyčias ir jų prevenciją pristatymas, pateikimas, analizė. 
 Filmo „Klasė“ apie patyčias peržiūra ir aptarimas. 
Rašinių konkursas „Rašau draugui, patyrusiam patyčias“. 
Piešinių konkursas „Smurtui sakau – NE“. 
 Mokinių kūrybinių darbų paroda „ Moku bendrauti be patyčių“. 

Kaunas Kauno Pilėnų 
vidurinė mokykla 

Akcija „Kiekviena diena be smurto“. (10 – 11kl. Mokiniai veda valandėles žemesnių (7 – 8) klasių 
mokiniams smurto prevencijos tema). 
 5 klasių mokiniams klasės valandėlės tema „Mes tarp draugų mums gera kartu“.  
6 klasių mokiniams filmo apie patyčias ir jų prevenciją pristatymas, pateikimas, analizė.  



Plakatų paroda „Mes prieš smurtą“. (1 – 12 kl. Mok.) 
Tyrimas „Smurto ir patyčių paplitimas mokykloje“ (respondentai 5 – 8 kl. Mokiniai).  

Kaunas  Palemono vidurinė 
mokykla 

Dailės pamokoje 5-6 kl. Mokiniai pieš, kaip jie supranta draugystę ir kas jų manymų yra patyčios. 
Piešiniai šia tema.  
Lietuvių pamokoje 7-8 kl. Mokiniai rašys pasakas, kuriose atsispindės draugystės ir patyčių tema.  
Informacinių technologijų pamokoje 9-10 kl. Mokiniai bandys rasti internete 30-40 min. Trumpus 
filmukus draugystės ir patyčių tema. 
Piešinių ir pasakų paroda, geriausio(ų) filmo(ų) peržiūra 5-8 kl. Mokiniai.  

Kaunas VŠĮ VDU „Rasos“ 
gimnazija 

Renginių ciklo „Drauge + auk= draugauk” atidarymas. Akcijos metu demonstruojama įvairi 
filmuota medžiaga patyčių tema. 
Diena, skirta „mokinių mikrorajono“ kūrimui. Klasių atstovai kuria „mokinių mikrorajoną“  
(kūrybinė veikla). Veiklos metu kuriama bendra kompozicija. Sukurtas darbas eksponuojamas 
mokyklos foje.  
9 klasių mokiniams vedamas pokalbis „Patyčios – kas tai?“. 
Diena, skirta „mokytojų mikrorajono“ kūrimui. 
Ilgųjų pertraukų metu mokytojų kambaryje vyksta kūrybinė veikla – „mokytojų mikrorajono“ 
kūrimas. Sukurtas darbas eksponuojamas mokyklos foje.  
Organizuojamas praktinis užsiėmimas „Patyčios – iššūkis mokytojui?" 
Diena, skirta „tėvų mikrorajono“ kūrimui. 
Organizuojamas praktinis seminaras tėvams „Patyčios – kas tai?“. Seminaro metu įvairiomis 
formomis pateikiama teorinė medžiaga, vedamos diskusijos, aptariamos konkrečios situacijos. 
Kūrybinės veiklos metu kuriamas „tėvų  mikrorajonas“. Sukurtas darbas eksponuojamas mokyklos 
foje. 
Renginių ciklo apibendrinimas – gimnazijos miestelio „Draugauk“ atidarymas. Simboliškai 
atidaromas gimnazijos miestelis, kurį sudaro mokinių, mokytojų ir tėvų mikrorajonai. Ilgųjų 
pertraukų metu demonstruojamos nuotraukos, kuriose užfiksuotos akimirkos iš akcijos „Drauge + 
auk= draugauk”.  

Kaunas Kauno Kazio 
Griniaus vidurinė 
mokykla 

Tyrimas „Patyčių paplitimas Kazio Griniaus vidurinėje mokykloje“.  (Apklausa vyks 1-12 kl. 
Mokiniams, taip pat ir tėvams). 
Viktorina „Moku ir galiu bendrauti gražiai“. 
Piešinių konkursas „Gražaus elgesio pavyzdys“. 
„Žaiskime, šokime improvizuokime“ . Gražaus elgesio ugdymas per žaidimus. 
Filmo „Mokykla be uniformos“ peržiūra bei aptarimas. 
Stendinė informacija patyčių tematika. 



Kaunas Kauno Jono 
Jablonskio 
gimnazija 

Plakatų – foto „Būkime draugiški“ konkursas 8-ų kl. Mokiniams. 
Diskusija „Patyčios: kodėl kenčiame?“ 1-ų gimn. Kl. Mokiniams. 
Filmukų „Nustok tyčiotis – kitam skauda“ rodymas pertraukų metu koridoriuje. 
Paskaita „Patyčios paauglių tarpe“ 2-3 gimn. Kl. Mokiniams. 

Kaunas Kauno Juozo 
Urbšio katalikiška 
vidurinė mokykla 

Piešimas tema „Pagalba draugui“ ir šių piešinių paroda. 
Plakatų, lankstinukų ar ženkliukų patyčių prevencijos tema kūrimas ir jų paroda/ platinimas 
mokykloje. 
Diskusijos analizuojant T.Guénard knygą „Stipriau už neapykantą“ tikybos – etikos pamokose. 
„Gerų darbų knyga“ – el. Leidinys, kuriam  medžiagą apie mokinių daromus gerus darbus parengia  
visų klasių mokiniai kartu su savo klasių auklėtojais klasių valandėlių metu.  
„Gerumo“ nominacijos – renkami gerumu pasižymėję mokinys, mokinė, mokytoja(s), mokyklos 
darbuotoja(s) ne mokytoja(s) – siūlo ir renka mokiniai, vėliau nominantai pagerbiami atminimo 
raštais. 

Kaunas Kauno Vinco 
Kudirkos vid. 
Mokykla 

1-4 kl. Piešinių konkursas „Mano klasė pati draugiškiausia“. 
5-12 kl. Mokinių akcija „Mano mokykla – mokykla be patyčių“. 

Kaunas Kauno Rokų 
vidurinė mokykla 

Pradinių klasių piešinių konkursas „Aš moku draugauti“. 
Paskaita  patyčių tema 5 - 7 klasių mokiniams. Paskaitą skaitys Dainavos jaunimo centro psichologė 
Asta Blandė. 
Pokalbiai- diskusijos patyčių tematika 5 -8 klasėse. 
Draugiškų santykių ugdymas leidžiant laisvalaikį žygyje „Būkime kartu“. 

Kaunas Vš.Į Kauno  
šv.Mato vidurinė 
mokykla 

Stendas su penktokų padarytais plakatais, įvairių klasių mokinių piešiniais, psichologine informacija 
apie patyčias ir nuorodomis, kur galima gauti pagalbą. 
Skirtukai mokiniams apie draugystę ir pagarbą. Per pertraukas mokyklos valgykloje rodomi 
filmukai apie patyčias.  
Mokyklos lyderių klubo nariai visiems mokiniams užklijuoja po lipduką ☺, linkėdami gyventi 
draugiškai. 

Kaunas Kauno Tito 
Masiulio jaunimo 
mokykla 

Mokinių idėjų „bankas“ – pasiūlymų dėžė „Stabdyk patyčias“. 
Klasių valandėlės „Gyvenkime draugiškai“, skirtos patyčių prevencijai. 
Klasių plakatų piešimas „Komplimentai draugui“. 
Vakarone su dramos būreliu „Bendrauk kitaip“ (situacijų vaidinimas ir aptarimas). 
Geriausių idėjų, plakatų, aktyviausių akcijos dalyvių apdovanojimas. 

Kaunas Kauno „Varpelio“ 
pradinė mokykla 

Pasiruošiamieji darbai akcijai: anketos paruošimas; emblemos kūrimas; Taikos traukinio gamyba 
vaikų darbams eksponuoti. 



Filmukų iš kompaktinio disko - projekto „Mokykla be uniformos“ atrinkimas ir demonstravimas. 
Aptarimai. 
Pokalbis su vaikais apie patyčias. 
Mokinių piešiniai. 
Vaikai žymės mokyklos plane kur saugu jiems, o kur ne – diskusija. 
Laiškas draugui. 
Vaikų diskusija: Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje? 
Visos savaitės rezultatų aptarimas. Širdelių gamyba ir dalijimas mokyklos bendruomenės nariams. 

Kaunas Kauno lopšelis-
darželis 
„Spindulėlis“ 

Literatūros kūrinio patyčių tema klausymas ir aptarimas. 
Animacinio filmo „Bjaurusis ančiukas“ žiūrėjimas ir aptarimas. 
Veikla abilitacinėse grupėse, kuriose ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, „Pažaiskime kartu“. 
Gyvenimo įgūdžių ugdymo užduočių atlikimas. 
Aptarus su vaikais, grupių elgesio taisyklių papildymas punktais apie patyčias. 
Tiriamoji veikla: vaikų ir tėvų apklausa apie požiūrį į patyčias; rezultatų aptarimas su vaikais, tėvais 
ir pedagogais. 

Kaunas „Varpo“ gimnazija Emblemos sukūrimas: 
Sukuriame emblemą  ir ją padauginame. 
Pirmadienio ryte mokiniams ir mokyklos bendruomenei įsegamos emblemos. 
Paruošiame su mokinais informacinius plakatus: “Savaitė be patyčių”. 
Skelbiame programą savaitės stenduose. 
Inicijuojame mokinių piešinių parodą. 
Aktų salėje popietė. Pokalbiai – diskusijos  tema „pagarba vienas kitam“. 
Per ilgasias pertraukas rodysim filmukus apie patyčias 

Kaunas Kauno Juozo Grušo 
vidurinė mokykla 

1. Akcija „Nesityčioju, nes...“ 
1-12 klasių mokiniai, pagalvoję apie priežastis, kodėl verta nesityčioti, įvardins jas pasigamintose 
emblemose  su užrašu „Nesityčioju, nes...“ ir  segės jas visą savaitę. 
2. „Draugaukime!“ 
10-11 klasių mokiniai ves užsiėmimus patyčių prevencijos  tema 3-4 klasių mokiniams. 
3. Piešinių konkursas „Saugus mokykloje“ 
1-2 klasių mokiniai pieš piešinius „Saugus mokykloje“ tema. 
4. Filmo „Klasė“ peržiūra 
9 klasių mokiniai žiūrės filmą „Klasė“. Po filmo peržiūros – aptarimas su socialiniu pedagogu ir 
psichologu. 
5. Atvirukai „Saugok mane“ 



5 klasių mokiniai darys atvirukus „Saugok mane“ ir  dovanos juos vyresniųjų klasių mokiniams. 
6. Idėjų mugė  „Toleruosiu“ 
Mokinių tarybos atstovai su 6-8 klasių atstovais kartu kurs idėjas, kaip sumažinti patyčias 
mokykloje. Po renginio idėjas pristatys savo klasėse ir bandys jas įgyvendinti. 

Kaunas 
 

Všį Kauno 
„Ąžuolo“ 
katalikiška vidurinė 
mokykla 

Vaidybinių filmų prieš patyčias peržiūros ir aptarimas. 
Paskaita – diskusija 10-11 kl. Mokiniams „Smurtui ir patyčioms Ne“ 
Klasės valandėlių 5-9 klasių mokiniams vedimas, mokinių elgesio taisyklių klasėse, siekiant 
išvengti patyčių kūrimas. 

Kaunas Martyno Mažvydo 
vidurinė mokykla 

Kovo  22 pasitinkame į mokyklą ateinančius mokinius popieriniais ženkleliais, bylojančiais ,kad jie 
tampa vieningos komandos „Mažvydiečiai“ nariais, komandos, kurioje nėra vietos nei patyčioms 
nei kitokiam smurtui.  1-4 kl. Vaikai pieš ilgiausią laišką draugui, 5-9 kl. Laišką rašys. „Laiškas 
draugui, kuriam nesiseka“ 
Tėvai organizuos gerumo medžio sodinimą, bei draugystės sienos kūrimo. Kiekviena klasė gaus po 
širmą su stovu ir turės sukurti draugystės sieną.  
Sporto varžybos „Didžiojo magistro „taurei laimėti.  
Taip pat tėvų popietė “ Kartu mes esame vienybė“. Vaikų meninių kolektyvų pasirodymas. 
Ilgiausio palinkėjimo konkursas ,segant palinkėjimus i stendą, draugiškiausio mažvydiečio rinkimai.  
Kovo 26d. Baigiamasis renginys mikrorajono aikštėje kartu su 9 seniūnijos mokyklomis. 

Kaunas 
 

Kauno apskrities 
Juozo Naujalio 
muzikos gimnazija 

Piešinių paroda – akcija „Aš – geras draugas“ 
Prevencinė paskaita. Ją skaitys kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas mūsų gimnazijos aktų salėje 
Kovo 23d. 9.50 val. Kunigas yra paruošęs efektyvią prevencinę programą, skirtą vyresnių klasių 
moksleiviams apie nepageidaujamo elgesio, girtavimo, rūkymo, narkotikų žalą. 
Prevencinių filmų peržiūra „Nekentėk tyloje“ ar kt. (dar tikslinsime). Po filmo vyks aptarimas, 
diskusijos apie patyčias. 
Inscenizacijos. Bendraujant su įvairaus amžiaus vaikais apie patyčias mokykloje, efektyvu yra 
panaudoti įvairias vaidybines veiklas. Šios veiklos padeda aktyviai įtraukti vaikus į nagrinėjamą 
temą. Vaikai gaus užduotis pastatyti trumpus etiudus ar vaidinimus apie patyčių problemą. Po 
vaidinimų vyks aptarimas:  kodėl patyčios vyksta, kaip jaučiasi patyčiose dalyvaujantys vaikai, kas 
gali padėti skriaudžiamam vaikui, kokie yra tinkami ir netinkami patyčių sprendimo būdai ir pan. Po 
vaidinimų vyks diskusija . Tokie vaidinimai padėtų aktualizuoti patyčių temą, pradėti diskutuoti šia 
tema.  
Per lietuvių k. Pamokas moksleiviai rašys rašinį patyčių prevencijos tema, kurs reklamą „Aš – geras 
draugas“ . 
Pokalbiai su psichologe (5,6,7 klasės) 



Lankstinukas „Aš galiu valdyti savo mintis ir žodžius“ 
Kaunas Kauno P. Eimučio 

jaunimo mokykla 
Viktorina „Elkimės gražiai, būkime mandagūs“ 
Draugiška popietė „Mandagaus elgesio taisyklių kūrimas“ 
Gerumo žemėlapio kūrimas 

Kaunas Kauno ,,Paparčio“ 
pradinė mokykla 

22 d. – šypsenų diena. 
23 d. – komplimentų diena. 
24 d. – pagalbos draugui diena. 
25 d.  – mandagumo diena. 
26 d. - tolerancijos, padėkų, geranoriškumo diena (išsiaiškiname vaikus, kuriems pavyko laikytis 
visų susitarimų). 
22-26 d. Klasės valandėlės-diskusijos ,,Atpažįstame patyčias – jų vengsime“ – ats. Klasių 
auklėtojai. 
26 d. Stendai – plakatai ,,Nustok tyčiotis“ klasėse. Geriausiai  pavykusių stendų (iš klasės po 1-2) 
paroda mokyklos koridoriuose, ats. Kl. Auklėtojai. 
 

Kaunas Kauno Vydūno 
pagrindinė mokykla 

Mokinių konferencija apie patyčias ir jų žalą mokiniui. 
Plakatų kūrimas – patyčių prevencija mokykloje. 
Rašinių konkursas „Nesityčiok“. 

Kaunas 
 

Jono ir Petro 
Vileišių vidurinė 
mokykla 

10 kl. Mokinių paskaitėlės 1-4 klasių mokiniams apie patyčias. Filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra ir 
aptarimas. 
Prevencinė akcija ,,Baltas meškiukas – prieš patyčias“. 
5-6 kl. Mokiniams filmo ,,Rask laiko pasirūpinti“ peržiūra ir aptarimas ir susitikimas su 
Vilijampolės PN Nepilnamečių reikalų specialistais. 
Plakatų ,,Mes – prieš patyčias“ paroda – konkursas. 
7-9 kl. Mokiniams konkursas-viktorina ,,Draugystė – prieš patyčias“. Dalyvauja 4 Vilijampolės 
mikrorajono mokyklos 
Lankstinukas mokinių tėvams ,,Kai vaikas patiria patyčias“ 

Kaunas Kauno 
Vilijampolės 
vidurinė mokykla 

Kiekviena klasė paruošia savo klasės emblemą, kurios šūkis „ Būk mano draugu“ 
Kiekviena klasė paruošia lankstinuką „ Draugystė“. 
Kovo 26d. Per pirmąją pamoką piešiamas bendras klasės piešinys „ Dovanoju šypseną“. 
Kovo mėn. 25 d. 13 val. Mokyklos mokinių komanda dalyvauja Vilijampolės mikrorajono vidurinių 
mokyklų 7-9 klasių konkurse  
„ Draugystė prieš patyčias“, kuris vyks Kauno P. Vileišio vidurinėje mokykloje.  

Kaunas Kauno Petrašiūnų 1. Panaudojant forumo teatro metodą spręsime patyčių problemas. Šis metodas unikalus tuo, kad 



vidurinė mokykla spektaklių metu, mokiniai mato savo problemas, gali įsiterpti į spektaklio veiksmą, jį keisti, 
diskutuoti. Taip lavinami bendravimo įgūdžiai, empatija, ugdomas socialinis nuovokumas, 
asmeninės kompetencijos. Forumo teatras išryškina problemas taip, kad žiūrovai galėtų svarstyti 
sprendimus.  
Planuojame įtraukti 3-10 klases. 
2. 2010-03-22 – 26 d. Per pertraukas mokyklos fojė vyks papildomi užsiėmimai: Rodomi filmukai, 
piešinių konkursai patyčių tema. 

Kaunas 
 

Maisto pramonės 
mokykla 
 

Mokyklos bendruomenės narių sutikimas įteikiant vėjo malūnėlius. Pasirinktas akcijos simbolis – 
geltonas  vėjo malūnėlis, simbolizuoja gerumą, daugystę, šilumą.  
Pokalbis klasėse – „Smurto problema mokyklose“. 
Reklaminių plakatų konkursas – „Mes už gyvenimą be smurto!“ 
Muzikinė popietė – „Gera turėti draugą“, skirta bendravimo, adaptacijos problemų turintiems 
mokiniams. 
Rašinio (esė) konkursas – „Ar patyčių aukos privalo pačios apsiginti?“ 
Draugiškos tarpgrupinės krepšinio varžybos. 
Psichodrama „Mergina languota suknele“. 

Kaunas 
 

S. Lozoraičio 
vidurinė mokykla 
 

1. Paruošiamas informacinis stendas patyčių prieš vaikus tematika. Dalinami informaciniai bukletai 
„Savaitė be patyčių“ vyksiančius renginius. „Vėjo malūnėlių“ kaip akcijos simbolio, dekoracija 
vidiniame mokyklos kieme. (2010 03 22) 
2. „Draugiškumo paštas“. Mokyklos bendruomenė rašys anonimiškus laiškus, bet kuriam mokyklos 
mokiniui ar mokytojui. (2010 03 23). 
3. Piešinių paroda patyčių tematika. Miniatiūros, karikatūros ir kt. 5-10 kl. Mokiniai. (2010 03 24). 
4. Konkursas – viktorina „Draugystė prieš patyčias“ 7-9 kl. Mokiniai. (2010 03 25). 
5. Apvalo stalo diskusija tema „Patyčių problema mokykloje“. 11-12 kl. Mokiniai. 

Kaunas 
 

Kauno lopšelis – 
darželis 
„Spindulėlis“ 
 

Akcijos veiklos numatytos pagal vaikų amžių (pasakų skaitymas, animacinių filmų žiūrėjimas), kad 
vaikai galėtų suprasti problemą pagal savo suvokimo lygį, gebėtų priimti kitokį vaiką (turintį fizinę 
negalią, kitos rasės, tautybės). Visos veiklos aptariamos, įgytos žinios ir gebėjimai įtvirtinami 
atliekant praktines užduotis. Akcijos veiklos rezultatus įvertiname tiriamąja veikla. 
Veiklos: literatūros kūrinio klausymas ir aptarimas; animacinio filmo žiūrėjimas ir aptarimas; veikla 
abilitacinėse grupėse „Pažaiskime kartu“; gyvenimo įgūdžių ugdymo pratybos; grupių elgesio 
taisyklių papildymas; tiriamoji veikla. 
 

Kaunas 
 

Všį Kauno 
„Vyturio“ 

Penktadienį mokiniai ir mokytojai stende informuojami apie būsimas veiklas . Informacija t. P. 
Skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje                                                   Rytinis pasveikinimas 



katalikiška vidurinė 
mokykla 
 
 

. Mokytojų ir mokinių sutikimas, skambant muzikai 
 Mūsų klasėje. Teigiami draugo bruožai delnuke   Meninė akcija „Kad pasaulis būtų gražesnis“  
Paroda „Gyvenkime draugiškai“ 
Lankstinukas apie patyčias 
Nusišypsok. Šypsenos diena 
Mano angelas- sargas  
Kitoks žvilgsnis. Draugiškos mokytojų ir mokinių krepšinio varžybos                 
Pavasario romansero. Geros nuotaikos pertraukos informaciniame centre 
Nesityčiok. Kompiuterinių pateikčių ruošimas 
Neskaudink draugo. Laikraštuko leidyba 
Kuriame mokyklą be patyčių. Stendas tėvams 
Draugystės ryto ratas                                                 
Filmų peržiūra ir aptarimas                                                 Situacijų vaidinimas ir aptarimas 
Piešinių konkursas 
Kryžiažodžių sprendimas 
Viktorinos 
Stalo ir judrieji žaidimai 
Diskusijos su mokinių tėvais 
Savaitės veiklos apibendrinimas:  
Meninio skaitymo šventė – konkursas “Draugystė“ 
Stendų parengimas       
Pasidžiaukime. Arbatos gėrimas. Tolerancijos pyrago raikymas 

Kaunas 
 

Kauno Aleksandro 
Stulginskio 
vidurinė mokykla 
 

Mokiniai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio rašo rašinius, kuria eiles, piešia piešinius. Darbai bus 
eksponuojami penktadienį. 
1 diena 
Akcija „Nesityčiok – man skaudu!“ 
„Kas tai yra patyčios“ - darbas klasėse pasiskirsčius grupėmis (atsakingi klasių vadovai). Temos: 
„Mokinys tyčiojasi iš mokinio“, „Mokinių patyčios iš mokytojų“, „Mokytojas tyčiojasi iš mokinių“ 
ir pan. 
Grupės paruošia stendinę medžiagą: “Kaip elgtis, kai iš tavęs tyčiojasi“,  „Kaip elgtis,  jei matai 
besityčiojant iš kito“, „Kaip išvengti patyčių“ (atsakingi klasių vadovai). 
2 diena 
Akcija „Aš ir tu – mes kartu“ 
Kiekvienos pertraukos metu mokyklos klasėse, koridoriuose ir aktų salėje vyksta stalo žaidimų 



konkursai.  Komandą sudaro 1 vyresnės ir 1 jaunesnės klasės mokinys (atsakingi  mokinių seimelio 
nariai). Vyresni mokiniai pertraukų metu moko jaunesnius žaisti šaškėmis, šachmatais, stalo 
žaidimais ir t.t. (atsakingi  mokinių seimelio nariai) 
3 diena 
„Tiesiu pagalbos ranką“ 
Mokiniai pamokų (ypač silpnai besimokantiems bei  turiningiems įvairias mokymosi ir sveikatos 
sutrikimus) ir pertraukų („atstumtiesiems“ ar klasių „vienišiams“) metu padeda vieni kitiems. 
4 diena 
„Kartu prieš smurtą“  
Filmo „Mokykla be uniformos“ peržiūra ir aptarimai klasėse (atsakingi klasių vadovai). 
5 diena 
„Gerumo nebūna per daug“ 
Mini spektaklis „Gerumo nebūna per daug“ (atsakinga N.Mieliauskienė ir dramos studijos nariai). 
Mokinių darbų (piešinių, koliažų, rašinių, eilėraščių) paroda  (dailės ir technologijų mokytojai). 

Kaunas 
 

Kauno „Versmės“ 
vidurinė mokykla 
 

„Savaitė be patyčių“ veiklos planas 
(kovo 22-26d) 
Pirmadienis – Piešinių- plakatų paroda „Aš jau pasirinkau – gyventi be patyčių“ (5-10kl.) 
Antradienis- Akcija „Gerumo medis“ (1-6kl.) 
Mokiniai puošia „Gerumo medį“, kabina žodžius apie draugystę, supratimą, atjautą... 
Trečiadienis – Kino filmų peržiūra. Po to diskusija(7-9kl). 
Ketvirtadienis – Debatai“Patyčias įmanoma išspręsti?“ 9-11kl. Mokiniams 
Penktadienis – Baigiamoji diena“Draugystės ratas“ (1-6kl). 

Kaunas 
 

Kauno Tirkiliškių 
pradinė mokykla 
 

Mokiniai atlieka testą apie patyčias.  
Testo aptarimas. Patyčių situacijų sprendimas:  
Apie taisykles ir tai, kam jos reikalingos; taisyklės, padedančios apsisaugoti nuo patyčių; kaip elgtis, 
kai patiri patyčias? Kaip gali padėti draugui, patiriančiam patyčias? Kuo gali padėti suaugusieji? 
Kur dar gali kreiptis pagalbos? 
Filmo „Nekentėk  tyloje“ peržiūra ir aptarimas. 
Piešinių paroda „ Aš moku draugauti“ 
Rašinio konkursas „ Nesityčiok- man skaudu“ 
Akcijos „Savaitė be patyčių“ aptarimas.  
Susitikimas su nepilnamečių inspektore. 

Kaunas Kauno „Saulės“ 
gimnazija 

Geltonų apyrankių, simbolizuojančių draugystę ir tarpusavio supratimą, įteikimas gimnazijos 
bendruomenei (nešiosime visą savaitę). Pristatomas mokinių paruoštas stendas apie patyčių 



 problemas Lietuvoje ir Europoje. 
Gimnazijos mokinių taryba organizuoja apklausą apie patyčias mokykloje. (Apklausos rezultatai 
bus paskelbti gimnazijos internetiniame puslapyje.) 
Kiekviena klasė paruošia po stendą patyčių tema. 
Filmų popietė „Pabūkime kartu“ 
Debatai. Tyrimo aptarimas. 

Kaunas 
 

Darželis – mokykla 
,,Rūtelė“ 

Stendinė medžiaga.  
Mokinių apklausa, anketa. 
Mokinių ir tėvų minčių lietus ,,Kas yra patyčios?“ 
Susitikimas su psichologu. 
Žaidimas ,,Slaptas draugas“. 
Anoniminių laiškų dėžutė. 
„Savaitė patyčių“ apibendrinimas – linksmosios užduotys mokinių komandoms. 

Kaunas 
 

Kauno Sargėnų 
vidurinė mokykla 
 

Akcijai ,,Savaitė be patyčių“ bus parengti lankstinukai klasių vadovams, tėvams apie patyčių 
prevenciją mokykloje, taip pat informacija apie patyčių prevenciją mokiniams bus talpinama 
mokomųjų dalykų kabinetuose, stenduose. Klasių vadovai tėvams parengtus lankstinukus galės 
panaudoti ir susirinkimų, ir pokalbių su tėvais metu ištisus metus, jau ir pasibaigus akcijai. 
Akcijos ,,Savaitė be patyčių“ metu mokytojai, dirbantys su priešmokyklinės ugdymo grupės, 1-4 
klasių mokiniais ves diskusijas patyčių prevencijos tema, taip pat visiems pradinių klasių 
mokiniams bus išdalinti geros nuotaikos veideliai- emblemos. Geros nuotaikos emblema- tai 
mokinio įpareigojimas ir įsipareigojimas būti draugiškam, geram, paslaugiam, mandagiam ir pan. 
Taip pat pradinių klasių mokiniai pasigamins savo ,,advokatus“ ir rengs jų parodėles. 
5-10 klasių mokiniams bus organizuojama filmo ,,Mokykla be uniformos“ peržiūra ir aptarimas, 
siekiant skatinti mokinių toleranciją, supratimą, nuoširdumą, veiklumą ir bendradarbiavimą. 
5-12 klasių mokiniai, dalykų mokytojai, klasių vadovai įsijungs į meninę- kūrybinę veiklą. Mokiniai 
kurs menines-literatūrines instaliacijas, kurios bus eksponuojamos mokykloje.  

Kaunas 
 

Kauno Purienų 
vidurinė mokykla 
 

Stendo mokykloje apie patyčias paruošimas, koridoriuose iškabinami informaciniai plakatai apie 
„Savaitę be patyčių“. 
Fotografijų konkursas, iš kurių bus daromas nuotraukų koridorius. Jo tikslas pastebėti kuo daugiau 
besišypsančių ir laimingų veidų.  
Filmo apie patyčias peržiūra atskirai klasėse. 
Susitikimai su 5-9 klasių mokiniais. Socialinių įgūdžių žaidimų pagalba kalbama apie draugišką, be 
patyčių elgesį. 
Darbas su mokytojais. Anketų pagalba išsiaiškinti ką jau daro mokytojai, pastebėję patyčių 



apraiškas klasėse. Vėliau – apibendrintų anketų pristatymas, komandinių užsiėmimų pagalba 
aptariami galimi mokytojų elgesio būdai susidūrus su patyčiomis. 
 

Kauno r., 
Garliava 

Kauno rajono 
Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazija 

Savaitės „Be patyčių“ prevencinių renginių ir prevencinės grupės prisistatymas gimnazijos 
bendruomenei. Prevencinės grupės narių  sukurtų filmukų prieš patyčias peržiūra. 
 „Jei išnyktų patyčios...“- mokinių rašiniai 8, 7 kl. 
Akcija „Blogų minčių atsisakymo diena“.  
Nuotraukų ir piešinių bei kompiuterinių piešinių konkursas „Vaikai, gyvenkime draugiškai“. 
Parodos atidarymas. Apdovanojimai. 
Filmų prieš patyčias peržiūra ir aptarimas integruotų pamokų metu 5-8, 1-4 g.kl. 
Klasių valandėlės, skirtos patyčių prevencijai 5-8, 1-3 g.kl. 
Sveikatingumo diena, skirta gimnazijos bendruomenei, organizuojama kartu su Kauno rajono 
Visuomenės sveikatos biuru: 
1.1.Šokio terapija- 1-3 g.kl. 
1.2.Arbatos terapija mokytojams. 
1.3. Akcija „Išmatuokime džiaugsmą ir liūdesį metrais mokykloje“-5, 7 kl. 
Integruota tikybos, etikos, rusų, informacinių technologijų pamoka 7 kl., skirta patyčių prevencijai. 
Bendras trijų Garliavos mokyklų 6 klasių mokinių apskritas stalas „Mes - už draugystę“. 
 „Savaitės be patyčių“ refleksija.  

Kauno rajonas 
Mastaičiai 

Mastaičių 
pagrindinė mokykla 

Mūsų mokykloje tradicinė metų akcija „Man gera, kai esu saugus, draugiškas, mandagus, 
kūrybiškas“. Todėl šiais metais mes ją pakeisime „Savaite be PATYČIŲ“.  
Mokinių Tarybos stende bus surašytos akcijos taisyklės, išreikštos rašytojo V. V. Landsbergio 
žodžiais: „Šitos pievos gyventojai vieni kitų nelesa. Šitos pievos gyventojai vieni kitų nekeikia. 
Šitos pievos gyventojai vieni kitų nemuša. Šitos pievos gyventojai vieni kitus myli ir gerbia. Šitos 
pievos gyventojai vieni kitiems padeda ir vieni kitais džiaugiasi.“  
Visą savaitę 1 – 10 klasių mokiniai su savo auklėtojais žais „Slaptą draugą“. Idėja – nors tavo 
„slaptas draugas“ gal ir nėra tas mokinys, kuris tau patinka, tačiau pabandyk atrasti tokių jo gerų 
savybių, dėl kurių verta padaryti jam gerą darbą ar malonią staigmeną. 
Kovo 22 d. Akciją pradėsime pristatydami Kauno rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio 
išleistu kompaktu „Draugystės tiltas“ – tai mokinių kurti filmai pasisakantys prieš smurtą. 
Pristatysime ir mūsų mokyklos mokinių kurtą filmą „STOP! Neleisk skriausti“. 
Visą savaitę mokiniai lietuvių kalbos pamokose diskutuos ir rašys savo mintis temomis „Smurtas 
mokykloje: kas atsakingas?“, „Kaip išspręsti konfliktą pozityviai: be smurto ir patyčių?“ Kovo 26 d. 
Mokinių mintis suklijuosime į didelį plakatą ir pakabinsime mokyklos fojė.  



Kauno rajonas Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazija 

Savaitės „Be patyčių“ prevencinių renginių ir prevencinės grupės prisistatymas gimnazijos 
bendruomenei. Prevencinės grupės narių  sukurtų filmukų prieš patyčias peržiūra. 
„Jei išnyktų patyčios...“- mokinių rašiniai 8, 7 kl. 
Akcija „Blogų minčių atsisakymo diena“.  
Nuotraukų ir piešinių bei kompiuterinių piešinių konkursas „Vaikai, gyvenkime draugiškai“. 
Parodos atidarymas. Apdovanojimai. 
Filmų prieš patyčias peržiūra ir aptarimas integruotų pamokų metu 5-8, 1-4 g.kl. 
Klasių valandėlės, skirtos patyčių prevencijai 5-8, 1-3 g.kl. 
Sveikatingumo diena, skirta gimnazijos bendruomenei, organizuojama kartu su Kauno rajono 
Visuomenės sveikatos biuru. 
1.1.Šokio terapija- 1-3 g.kl. 
1.2.Arbatos terapija mokytojams. 
1.3. Akcija „Išmatuokime džiaugsmą ir liūdesį metrais mokykloje“-5, 7 kl. 
Integruota tikybos, etikos, rusų, informacinių technologijų pamoka 7 kl., skirta patyčių prevencijai. 
Bendras trijų Garliavos mokyklų 6 klasių mokinių apskritas stalas „Mes - už draugystę“. 
„Savaitės be patyčių“ refleksija.  

Kauno rajonas 
Neveronių 
km. 

Kauno rajono 
Neveronių vidurinė 
mokykla 

Veiklos suskirstytos pagal mokinių amžiaus grupes.Už kiekvieną veiklą yra atsakingi dalykų 
mokytojai, klasių vadovai.  
Jų indelis organizuojant akciją yra didžiausias, tai paminėsiu jų pavardės. 
1-4 klasės 
Numatytos veiklos: 
Bendras piešinys mokyklos fojė „Kas vaikams suteikia džiaugsmo“..  
Likusiomis savaitės dienomis mokiniai rengsis, turės detalę viena iš spalvų.PVZ. Šypsenos diena – 
spalva rožine, padėkos diena – geltona ir t.t. 
Akcija Kauno r. Neveronių lopšelyje darželyje „Dovanoju Tau šypsena“. 
5 klasės 
Numatytos veiklos: 
„Aš tau- tu man“. 
Mokinai rašys pagiriamuosius, padėkos, draugiškas savybes atskleidžiančius žodžius klasės draugui. 
Kiekviena dieną vis nauja užduotis. Žinomas tik klasioko vardas. Savaitės pabaigoje mokiniai gauna 
laiškus kuriame penki gražūs žodžiai apie TAVE. 
Vakaronė -  apibendrinimas. 
6 klasė 
Numatytos veiklos: 



Socialinė reklama „...be patyčių“. 
Darbų pamokos metu mokinai kurs socialinę reklamą ant medžio plokštės. Reklaminis stendas 
paslėps mokyklos remonto metu užmūrytą langą.Atėjusieji  bus raginami susilaikyti nuo patyčių. 
9 klasė 
Numatytos veiklos: 
Susitikimas tema„Draugystės tiltas....“. 
Suplanuotas susitikimas su Kauno m. Palemono vidurinės mokyklos 9 klasės mokiniais. 
 Susitikimo metu bus peržiūrėtas ir aptartas  2009 gegužę parengtų socialinių reklamų CD. 
11 klasė  
Mokyklos bendruomenei( tėvų susirinkimo metu ) parengia inscenizaciją „Atsiprašau“. 
 

Kauno rajonas  
Panevėžiukas 
Babtų sen. 

Panevėžiuko 
pagrindinė mokykla 
 

22d. Mokinių komiteto narių paskaitėlės, plakatų ir draugystės simbolio gamyba ir jų dalinimas bei 
mokyklos puošimas jais 
23 d. Akcija pastebėk draugišką elgesį – mokinių komitetas  
24 d. Draugystės spartakiada – sveikuolių klubas 
25 d. Viktorina „Atpažink, išvenk, sustabdyk“ 
26 d. Karokė vakaras- diskoteka 

Kauno 
rajonas, 
Babtai 

Babtų gimnazija 
 

Kauno rajono mokyklų mokinių sukurtų socialinių reklamų peržiūra ir aptarimai su 5-8 kl. 
Mokiniais. 
I-II gimn. Klasių mokinių fotografijų paroda „Draugystės tiltais“ 
Gimnazinių klasių mokinių vedama popietė Babtų mokykloje-darželyje „Mokomės draugauti“ 

Kauno 
rajonas, 
Bubių k., 
Batniavos sen. 

Kauno rajono 
Batniavos 
pagrindinė mokykla 

Diskusija „Aš nesmurtauju. O tu?“ 
Klasės valandėlių metu mokiniai diskutuos, parengs plakatus „Aš nepritariu smurtui ir patyčioms“, 
kuriuos pristatys mokyklos bendruomenei; bendro renginio metu bus sukurtas plakatas su 
nepritariančiųjų patyčioms ir smurtui parašais. 
Minčių lietus „Man mokykloje gera, kai...“; 
Bus parengtas stendas su mokinių mintimis, kada mokykloje jiems gera. Vyks diskusijos klasės 
valandėlių metu. 
Socialinės reklamos kūrimas. Mokiniai kurs reklamas, propaguojančias patrauklias laisvalaikio 
praleidimo formas. Bus organizuota vieša peržiūra – konkursas. 
Žaidimas „Slaptas draugas“. Klasėse mokiniai išsirinks savo slaptą draugą, mokysis kultūringai 
bendrauti. 
Teatralizuota popietė „Tolerancijos karaliai“. 
Renkami tolerantiškiausi mokiniai, mokyklos darbuotojai. Organizuojama teatralizuota jų 



karūnavimo šventė. 
Kauno 
rajonas, 
Garliava 
 

Garliavos Jonučių 
vidurinė mokykla 

Patyčių prevencijos koordinacinės grupės suformavimas. 
Tyrimas patyčių mastui mokykloje įvertinti tarp 5-8 klasių mokinių. Tyrimą pristatysime 
mokiniams, tėvams, mokytojams. 
,,Draugų klubo‘‘ įkūrimas, pagalbos organizavimas skriaudėjams bei skriaudžiamiesiems. 
Filmų apie patyčias ir jų prevenciją peržiūra bei aptarimai 5- 8 klasių mokiniams. 
Klasės valandėlės smurto ir patyčių prevencijai ( 5-12 kl.) 
Vaikų piešinių paroda ,, Smurtui ir patyčioms- Ne!‘‘ 
Užsiėmimai patyčių prevencijai pradinių klasių mokiniams. 
Rankinio turnyras 4-6 klasių mokiniams  ,, Smurtui -NE!‘‘ 
Rašinių konkursas 9-10 klasių mokiniams ,,Draugystės tiltas‘‘. 
Garliavos J. Lukšos gimnazijos ir Garliavos vidurinių mokyklų šeštokų komandų  Apskrito stalo 
diskusija ,, Kas yra patyčios?‘‘ 
Gražiausios pasakos apie draugystę kūrimas, knygelės paruošimas, iliustravimas (1-4 klasių 
mokiniai) 
Tėvų švietimas, paskaita. 

Kazlų Rūdos 
sav., Plutiškių 
kaimas 
 

Plutiškių vidurinė 
mokykla 

• Kovo mėn. Pabaigoje (data dar bus tikslinama) planuojama konferencija mokykloje apie 
patyčias ir smurtą. Pranešimus skaitys ir patys vaikai, bus kviečiami įvairūs specialistai. 
Vyks diskusijos. 

• Informacinis stendas smurto ir patyčių tema, nuorodos kur kreiptis pagalbos. 
• Užsiėmimai , paskaitėlės mažiesiems 0-4 klasių mokiniams. 
• Lankstinukų leidimas. 
• Video medžiagos demonstravimas. 

 
Kazlų Rūdos 
sav., Plutiškių 
kaimas 
 

Kazlų Rūdos 
specialioji mokykla 

2010-03-22 – piešinių konkursas „Patyčioms – ne“ 
2010-03-23 – video medžiagos peržiūra ir analizė patyčių prevencijai 
2010-03-24 – paskaita „Be patyčių“, pranešėja psichologė Dovilė Navikienė 
2010-03-25 – situacijų pristatymai „Mokykla be patyčių“ 
2010-03-26 – „Flashmob'u“ 

Kėdainiai 
 

Kėdainių jaunimo 
mokykla 

1. Prieš vykdant patyčių prevencijos projektą „Nustok tyčiotis“ mokykloje 2010 m. Kovo 1-19 
dienomis planuojame atlikti tyrimą „Patyčių ir smurto paplitimas mokykloje“ .  
Akcijos metu 
A.  Mokyklos bendruomenei supažindinimas su projekto „Nustok tyčiotis“ veikla. Teorinė dalis 
„Nesityčiok. Man skaudu...“. Vaizdo juostos „Birds“ peržiūra ir aptarimas 



B. Tyrimo „Patyčių ir smurto paplitimas mokykloje“ rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei. 
Informacinio stendo „Tau gali padėti“ rengimas ir viešinimas mokyklos koridoriuje 
C. Vaizdo juostų 7-10 klasėse „Nekentėk tyloje“, „Ras laiko pasirūpinti“ peržiūra ir aptarimas. 
Diskusija „Saugokime vieni kitus“ 
D. Susitikimas su Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojomis. Paskaita – diskusija „Mokinių 
teisės ir pareigos“  
Informacinio „Saugumo salelės Jaunimo mokykloje“ žemėlapio rengimas ir pristatymas mokyklos 
bendruomenei 
E. Projekto aptarimas. Lankstinuko tėvams „Patyčių prevencija. Rekomendacijos tėvams“ 
pristatymas ir dalijimas. Lankstinuko  mokiniams „Patyčių prevencija. Rekomendacijos mokiniams“ 
pristatymas ir dalijimas. Anketos, skirtos projekto veiklos įvertinimui pateikimas mokyklos 
bendruomenei.  
F. Projekto „Nustok tyčiotis“ tęstinė veikla numatoma gegužės mėnesį akcijos „Gegužė – mėnuo be 
smurto prieš vaikus“ metu 

Kėdainiai 
 

Kėdainių 
Mikalojaus 
Daukšos pagrindinė 
mokykla 
 

Filmų peržiūra, mokinių diskusija su psichologe „Nekentėk tyloje“ (7-10 kl); 
Kuriame „Gerų emocijų knygą“ (5-10 kl.); 
Tobulos pertraukos idėja (1-10 kl.) 
Praktiniai užsiėmimai „Mokomės bendrauti be pykčio“ (vyresni mokiniai moko jaunesnius); 
Iniciatyva „Tėvų laiškai smurtaujančiam vaikui“. 

Kėdainiai Kėdainių Juozo 
Paukštelio 
pagrindinė mokykla 

Stendas ,,Mūsų mokykla prieš patyčias“. Tyrimas ,,Kodėl tyčiojuosi iš draugų?“ 
Mokyklos bibliotekoje bus paruošta knygų, kuriose rašoma apie patyčias mokykloje paroda. 
Lietuvių klb. Mokytojos su mokiniais paruoš tų knygų aprašymus, vertinimus ir pan. 
Socialinių reklamų ,,Bendraujame be patyčių“ kūrimas, tyrimo rezultatų pristatymas. 
Piešinių popietė ,,Mano draugiška klasė” 
,,Laiškas draugui”(3-4 kl. Mokiniai) 
Video filmų peržiūra ir analizė (6-8 kl. Mokiniai) 
 Pertraukų metu ant sienų bus rodomos trumpos      patyčių prevencinės reklamos, filmukai, video 
reportažai... 
 Rusų animacinių filmukų perčiūra ir analizė ,,Bjaurusis ančiukas“, ,,Medkirčiai“, 
,,Gimtadienis“...(1-4 kl. Mokiniai) 
Technologinis smurtas: elektroniniai laiškai, sms. Mitai apie patyčias. Kaip elgtis, kai patiri 
patyčias? (tikslinė grupė 5-8 kl. Mokinių, kurie dažnai tampa  skriaudėjų aukomis) 
Pokalbiai su 1-4 kl. Mokiniais ,,Gyvenu be patyčių“ 
Apskritas stalas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. ,,Šeima, mokykla, visuomenė – prieš 



patyčias”. 
Šėtos gtv. 91, Kėdainiuose esančiame bendrabutyje yra socialiniai būstai. Daug mūsų mokyklos 
mokinių iš socialinės rizikos šeimų gyvena šiame bendrabutyje, kur kyla daug konfliktų ir 
nesutarimų tarp mūsų mokyklos mokinių. Socialinės rizikos šeimų tėvus labai sunku prisikviesti į 
mokyklą, todėl planuojame vykti į bendrabutį, pasikviečiant į pagalbą Kėdainių Vaiko teisių  
specialistus, Kėdainių raj.  Policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės 
specialistus. 
,,Mes gyvename draugiškai” diena kartu su Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos kolegijos 
socialinė pedagogikos studentais (1-4 kl. Mokiniai) 
Savaitės apibendrinimas 
,,Kaip gali prisidėti kiekvienas mokyklos bendruomenės narys stengiantis įveikti  patyčias 
mokykloje?” 
Mokiniai rašo į lapelius, ką naujo sužinojo apie patyčių prevenciją ,,Aš žinau, kaip įveikti patyčias”. 

Kėdainiai „Aušros “ vidurinė 
mokykla 

Stendo išleidimas ,,Savaitė be patyčių“ 
1-4 klasių mokiniams žaidimų diena 
1-12 klasių mokiniams filmų peržiūra  
Mokinių pagalbos grupės ,,Draugai“  spektaklis mokyklos bendruomenei 
5-12 klasių mokinių šaržų paroda ,,Pasijuokime iš savęs“ 
1-12 klasių mokiniai ,,Problemų sprendimo dėžutė“ 

Kėdainių r.  
Akademijos 
mstl. 

Kėdainių r. 
Akademijos 
mokykla – darželis 
„Kaštonas“ 

Mokykloje buvo atliktas 1-4 klasių mokinių tyrimas apie jų saugumą mokykloje. Gauti rezultatai 
parodė, kad daugiausiai netinkamo elgesio, patyčių vyksta pertraukų metu. Todėl akciją „Savaitė be 
patyčių“ įtrauksime į mokykloje vykdomą prevencinį projektą „Pertrauka“, kurio metu  skatiname 
vaikus įdomiai ir naudingai leisti laiką pertraukų metu. Akcijos metu pasinaudosime Lietuvos 
mokinių parlamento pasiūlyta idėja ir veiklomis. 

Kėdainių 
rajonas, 
Šėta 

Šėtos vidurinė 
mokykla 

Savaitės be patyčių paskelbimas, sukuriant skiriamuosius ženklus – emblemas- kaip sutikimas 
dalyvauti ir palaikyti akciją. 
Dar kartą apie patyčias – pokalbiai klasių valandėlių metu. Lankstinukas tėveliams ir mokytojams. 
Stendo atnaujinimas mokykloje. 
Draugystės ir supratimo piešinys. Dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėveliai. 
Kino filmų stebėjimas ir aptarimas klasėse. 
Baigiamasis renginys „Draugystės ir pagarbos grandinėlė“. 

Kėdainių 
rajonas, 
Pelėdnagių 

Pelėdnagių 
mokykla-darželis 
,,Dobiliukas“ 

Veiklos vyks 1-4 klasių valandėlėse. Diskusijų, pokalbių temos: ,,Kaip spręsti problemas“, Kaip 
elgiuosi su bendraamžiais“, ,,Aš noriu būti laimingas“. 
Vyks bendra diskusija prie apskrito stalo ,,Bendraamžiai - bendraamžiams“. Vaikai pieš piešinius 



kaimas  tema ,,Pasaulis, kuriame nėra smurto“. Vyks vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Duok ranką, vaike“. 
Kelmė Kelmės darželis – 

mokykla 
„Ąžuoliukas“ 

Priešmokyklinių grupių „Boružėlės“ ir „Pelėdžiukų“ auklėtinių padaryta „Draugystės gėlė“, kurioje 
4 klasių mokiniai užrašys linkėjimus, žmogaus pagarbai išsaugoti. 
1-2 klasių mokinių piešinių paroda „Draugaukime“. 
3-4 klasių mokiniai žiūrės filmą „Nekentėk tyloje“. 
„Apvalusis stalas“ filmo aptarimas. 
Rašome atsiprašymo laišką. 

Kelmė Kelmės Jono 
Graičiūno 
gimnazija 

„Draugystės receptas“- mokyklos stendas. 
1 diena:  MIELAS ŽODIS 
Kiekvienas mokinys, mokytojas turi pasakyti bent po 1 komplimentą, gražų žodį kitam. Per 
gimnazijos televizorius (juos turime kabinetuose ir koridoriuose) rodomos skaidrės su šiltomis 
mintimis, sentencijomis apie draugystę. Pamokų pabaigoje mokiniai ant paruoštų atvirlaiškių 
užrašys gražiausius šią dieną girdėtus žodžiu).  
2 diena: DŽIAUGSMINGA AKIMIRKA 
Per gimnazijos televiziją rodomos mokinių ir jų draugų fotografijos. Pertraukų metu mokykloje 
skamba dainos apie draugystę. Gimnazijos moksleiviai rengia reportažą „Mes nesityčiojam – mes 
draugaujam“.  
3 diena: PAGALBOS RANKA 
Gimnazijos moksleiviai važiuoja aplankyti Kelmės r. Vijurkų globos namų auklėtinių. Jei yra 
galimybė kiti gimnazistai eina į  pradinių klasių mokyklą vesti pamokėlių apie smurtą, patyčias 
mokykloje.  
4 diena: ĮVERTINIMAS 
Mokykloje skelbiami rinkimai „Draugiškiausias gimnazistas“. (taip pat renkamas ir draugiškiausias 
mokytojas). 
5 diena: SALDUS PYRAGAS 
Mokiniai per technologijų (mitybos) pamokas iškeps pyragus, juos dalins kitiems gimnazijos 
moksleiviams. Savo iškeptų pyragų galės atnešti ir mokytojai. Per TV rodomas antradienį 
nufilmuotas reportažas.  
Visą savaitę per klasės valandėles kalbama apie patyčias. Auklėtojam išdalinama informacinė 
medžiaga, apie tai kur mokiniai galėtų kreiptis ištikus bėdai, ką daryti ir kaip elgtis, jei iš tavęs 
tyčiojasi arba mati, kaip tyčiojasi iš tavo draugo. 
Paruošiami lankstinukai apie patyčias, surašomi pagalbos telefonų numeriai.  
Dalykų mokytojai, jei yra galimybė, užsimena per pamokas apie patyčių problemą. 

Kelmė Všį Kelmės 1. I kurso mokinių apklausa apie patyčias. 



profesinio rengimo 
centras 

2. Grupių vadovų pokalbiai su mokiniais apie patyčių problemą. 
3. Draugiškiausio mokinio, draugiškiausios grupės bei draugiškiausio kambario (mokyklos 
bendrabutyje) rinkimai. 
4. Renginys mokykloje „Mokykla be patyčių“. 
5. Mokinių tarybos ir mokytojų susitikimas. Rezultatų ir lūkesčių aptarimas. 

Kelmė 
 

Kelmės „Aukuro“ 
vidurinė mokykla 
 

Savaitė be patyčių „Ant gerumo sparnų“.  
 Simbolis – „Gerumo balandis“. 
Stendas mokykloje „Pagalba mokiniui“. Ats. Socialinė pedagogė. 
Literatūros paroda bibliotekoje apie toleranciją „Aš – pasaulyje, pasaulis – manyje“. Ats. Mokyklos 
bibliotekininkė 
Dorinio ugdymo pamokose mokinių pokalbiai – diskusijos, mintys apie gerumą, akcijos emblemų 
gamyba.  Dalyvauja visos klasės. Ats. Etikos ir tikybos mokytojos. 
Lietuvių k. Pamokose 5-8 kl. Mokinių rašiniai apie meilę Žmogui, gerumą, pagalbą silpnesniam. 
Ats. Lietuvių k. Mokytojos. Geriausi rašiniai bus patalpinti mokyklos internetinėje svetainėje, 
spausdinami mokyklos laikraštyje „Aukuriukas“. 
Akcija „Gerumo balandžiai“. Spec. Poreikių mokiniai renka žodžius apie gerumą, kerpa balandžius 
iš popieriaus, dailyraščiu ant jų rašo surinktus  žodžius, puošia stendą mokykloje. Ats. Spec. 
Pedagogė ir logopedė. 
Gyvenimiškų įgūdžių ugdymo pamokėlės 1-4 klasėse, kurias veda paruošti vyresnių klasių mokiniai 
„Bendraamžiai – bendraamžiams“. Ats. Etikos mokytoja ir socialinė pedagogė. 
Gyvenimiškų įgūdžių ugdymo pratybos 5-9 klasėse „Mokomės bendrauti be patyčių“. Ats. 
Mokyklos psichologė ir socialinė pedagogė. 
Pokalbių – diskusijų popietė bibliotekoje 10 klasėse „Gyvenimo ir laikmečio problemos. Ar 
literatūra gali padėti jas išspręsti“. Veda mokyklos bibliotekininkė. 
Diskusijos 11 - 12 klasėse su mokyklos psichologe apie paauglių smurtą. 
Lankstinukai mokiniams „Įveikime patyčias“ ir tėvams „Noriu padėti savo vaikui“. Ats. Psichologė 
ir socialinė pedagogė. 
Paskutinę savaitės dieną akcija „Gerumo balandį kiekvienam“. Kiekvienam mokiniui ir mokytojui 
bus prisegamas balandis - emblema, su mintimis apie gerumą. Ats. Etikos ir tikybos mokytojos. 

Kelmė Všį Kelmės 
profesinio rengimo 
centras 

1. I kurso mokinių apklausa apie patyčias. 
2. Grupių vadovų pokalbiai su mokiniais apie patyčių problemą. 
3. Draugiškiausio mokinio, draugiškiausios grupės bei draugiškiausio kambario (mokyklos 
bendrabutyje) rinkimai. 
4. Renginys mokykloje „Mokykla be patyčių“. 



5. Mokinių tarybos ir mokytojų susitikimas. Rezultatų ir lūkesčių aptarimas. 
Kelmės r. 
Liolių sen. 
Gailių kaimas 

Gailių pagrindinė 
mokykla 

1-5 kl. Mokiniai darys  ,,Draugystės apyrankes” 
Draugiškos tarpklasinės šaškių varžybos ,,Būkime draugais” 
Psichologės paskaita  ,,Patyčios – kas tai?” 
Mokykloje bus medis, ant kurio mokiniai kabins atsiprašymus ir linkėjimus. 
Mokiniai darys logotipus, kurie bus kabinami mokykloje ant sienų ,,Nesityčiok!”, ,,Būk 
draugiškas!”. 

Kelmės 
rajonas, 
Grinių k., 
Pakražančio 
sen. 

Pakražančio 
vidurinė mokykla 

I diena (kovo 22d. Pirmadienis) – lankstinukas ir skrajutės   ,,Nesityčiok – man skaudu“; mokinių, 
tėvų ir mokytojų  apklausa ,,Ar daug mokykloje smurto, patyčių?“; 
II diena (kovo 23d. Antradienis) –  klasių sienlaikraščiai  ,,Aš noriu būti saugus“; mokyklos 
laikraštukas skirtas ,,Kuriame mokyklą be patyčių“; 
III diena (kovo 24d. Trečiadienis) – piešinių  paroda ,,Gyvenkime draugiškai“; Gerumo pamokų 
knyga; 
IV diena (kovo 25d. Ketvirtadienis) – Gerų darbų medis; informacija tėvams ,,Patyčios ir jų 
pasekmės“; 
V diena (kovo 26d. Penktadienis) -  savaitės darbų apibendrinimas, apklausos ,,Ar daug mokykloje 
smurto, patyčių?“ rezultatų  analizė; poilsio vakaras ,,Mokame gyventi draugiškai“. 
Pokalbiai, klasių valandėlių metu, ,,Mano saugumas mokykloje“ (Patyčios: kas tai?;  Kaip jaučiuosi, 
kada iš manęs tyčiojasi; Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų?; Kaip reaguoti į patyčias? Kt.) 

Kelmės 
rajonas, 
Užventis 

Užvenčio Šatrijos 
raganos vidurinė 
mokykla 

,,SAVAITĖS BE PATYČIŲ“ VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
SAVAITĖS MOTO: NESIELK SU KITAIS TAIP, KAIP NENORĖTUM, KAD SU TAVIM 
ELGTŲSI. 
AKCIJA ,,GERUMAS - NE DEFICITAS “ 
Tikslas: skatinti gerus tarpasmeninius santykius.  
TYRIMAS ,,PATYČIŲ MASTAI“  
TIRIAMIEJI: 5-10 klasės 
,,PIEŠIU DRAUGYSTĘ“  
INICIATYVA ,,TARK SAVO ŽODĮ“ 
Tikslas: skatinti mokinius drąsiau išsakyti savo nuomonę jiems svarbiais klausimais 
(pravardžiavimosi, patyčių) 
SIMBOLINĖ INICIATYVA ,,KURIAME SAUGIĄ MOKYKLĄ“ 
Tikslas:  susikibus rankomis apjuosti mokyklą.  
DRAUGYSTĖS ESTAFETĖS 
Tarpklasinės estafetės, kurių tikslas: suteikti džiugių emocijų, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti. 



FILMO ,,KLASĖ“  PERŽIŪRA IR APTARIMAS. 
 „SAVAITĖS BE PATYČIŲ“ BLYKSTĖ 
Tikslas: renginio aptarimas, pateikčių pristatymas, piešinių ,,Piešiu draugystę“ parodos atidarymas. 
Tyrimo rezultatų pristatymas. 

Kelmės 
rajonas, 
Tytuvėnai 

Kelmės rajono 
Tytuvėnų gimnazija 

Vasario mėn. Atliksime mokinių apklausą apie vaikų patyčias. 
Veiklos aprašymas kovo 22 – 26d.  
1. 5 – 8 ir I – IV gimnazinių klasių mokiniams ir jų tėveliams konferencija „Gimnazija be patyčių“. 
Konferencijoje bus pristatyti apklausos rezultatai, bus mokinių pasirodymai, mokinių, mokytojų, 
mokinių tėvų pranešimai. 
2. III gimnazinių klasių mokiniai, padedami socialinės pedagogės ves užsiėmimus „Patyčios. Kaip 
padėti sau ir kitam“  1 – 4 klasių mokiniams. Gimnazistai paruoš mini vaidinimą apie draugystę. 
3. Dailės pamokose mokiniai pieš tema „Gimnazija be patyčių“ Bus surengta piešinių paroda. 
4. Darbų pamokose mokiniai paruoš gėlytes, saulytes su palinkėjimais ir dovanos jas vieni kitiems.  
5. Mokinių, mokytojų apskritas stalas „Aš esu Aš nesityčiok“. 

Kelmės 
rajonas, 
Labūnų k., 
Kukečių sen. 

Elvyravos 
pagrindinė mokykla 

Užduotys: 
1-5 kl.  Savos gamybos atvirukų (technika įvairi) paroda stenduose su mokinių draugiškais 
palinkėjimais (kovo 22 - 23 d.); 
6 – 10 kl. Fotonuotraukų paroda „Šviesus vaiko juokas“ (kovo 22 - 23 d.). 
Apklausos tyrimai mokykloje 4-8 klasių, atsakingi klubo „Viltis“ nariai (kovo 24 d.) 
6 – 10 kl. Paruošti plakatą (socialinę reklamą) “ Draugiška mokykla“ (kovo 25 d.); 
Lankstinuko „ Nesmurtaukime, o draugaukime “ darymas, atsakingi  klubo „Viltis“ nariai  (kovo 25 
d.) 
5-6 kl. - Linksmosios varžytuvės „Nesmurtaukime, o draugaukime“ (kovo 26 d.); 
 Metodai: 
Klasės valandėlės; 
Diskusijos; 
Apklausa; 
Kūrybinis darbas grupėse. 

Kelmės 
rajonas, 
Šaukėnų mstl. 

Šaukėnų Vlado 
Pūtvio-Putvinskio 
vid.mokykla 

Tyrimo atlikimas 5-7 kl. „Patyčios ir smurtas mūsų mokykloje“. Išsiaiškinti kiek dažnai mokiniai 
patiria patyčias ir smurtą iš kitų vaikų, kokį smurtą dažniausiai patiria. Pateikta anoniminė anketa su 
klausimais. 
1-4 kl. Piešinių konkursas „kaip aš įsivaizduoju savaitė be patyčių?“. Per dailės pamokas mokiniai 
piešdami išreikš savo mintis. 
Mokinių tarybos veikla. Diskusija „ Ką aš galiu padaryti tam, kad sustabdyčiau patyčias 



mokykloje“. 
Tyrimo „Patyčios ir smurtas“ pristatymas“. Analizė. Stendinis pranešimas“ kaip patyčios ir smurtas 
pakenkia vaiko asmenybei“. 
Piešinių paroda. Mokyklos laikraščio „ Skambutis“ korespondentų veikla. 

Kelmės 
rajonas, 
Vidsodžio 
km., Šaukėnų 
sen. 

Kelmės rajono 
Vidsodžio 
pagrindinė  
mokykla 

Mokinių apklausa „Patyčių dažnumas moksleivių tarpe“ (4-9 kl.). 
Lankstinuko rengimas apie patyčias tėveliams ir vaikams.  
Diskusija su mokiniais „ Patyčios: mitai ir tikrovė“. Plakatų piešimas. Informacinis stendas 
„Patyčios - kas tai?“ 
Klasės valandėlė „Kaip galiu ir kaip privalau elgtis“. Taisyklių kūrimas. 
Filmo „Skriaudėjo šokis“ žiūrėjimas ir aptarimas su 5-9 kl.  
Akcija „Padovanok šypseną draugui“. 
Popietė skirta mokyklos bendruomenei. Jos metu: 
Supažindinsime mokyklos bendruomenę su tyrimo rezultatais. 
Pranešimas „Patyčios ir vaikų vaidmenys jose“. 
Vaidinsime su mokiniais vaidybines situacijas ir jas aptarsime.  
Lankstinukų tėveliams ir vaikams dalijimas. 

Klaipėda „Aukuro“ 
gimnazija 

7-8, I-IV klasių mokinių piešinių, plakatų paroda. 
Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, rašytojų sąjungos narės Ritos Latvėnaitės-Kairienės 
knygos „Civilizuotos mintys apie karvę“ pristatymas ir novelės „Kriauklė ir kaktusas“ aptarimas. 
Dalyvauja visi norintys gimnazijos bendruomenės nariai. 
Kovo 23 d.  14.30 val. 
Aktyvi diskusija tarp mokyklų „Leisk man būti“ „Smeltės“ pagrindinėje mokykloje. Dalyvauja 8, I, 
II klasių mokiniai.   
Kovo 24 d.  
Kino filmų „Blogis“ ir „Klasė“ peržiūra ir aptarimas. Dalyvauja II-IV klasių mokiniai. 
Vaikų ir jaunimo teatro „Svajonė“ spektaklis   R.Latvėnaitės-Kairienės kūrybos motyvais 
„Nubučiuotų vaikų rugsėjis“. Režisierė M.Kolaitytė. 
Kovo 25 d. 14.00 val. 
Arbatos klubas. Diskusija prie apvalaus stalo „Nesityčiok, man skauda“. Dalyvauja 8, I klasių 
mokiniai. 
Kovo 26 d. 14.00 val. 
Viktorina 7 klasių mokiniams. „Mes prieš smurtą ir patyčias“.  
15.00 val. Krepšinio varžybos „Smurtui ir patyčioms ne!“. Dalyvauja II-IV klasių mokinių,  tėvų 
atstovų komandos. 



Klaipėda Sendvario 
pagrindinė mokykla 

Stendo išleidimas prevencine tema „Mes prieš narkotikus“. 
„Mes pertraukų metu mokame linksmintis, bet nesityčioti“ Pertraukų metu bus vykdomos įvairios 
akcijos, atrakcijos. 
Vykdomas interviu „Žalingų įpročių paplitimas Sendvario pagr. Mokykloje“. 
Piešinių paroda. 
Prevencinė diena (įvairių prevencinių programų vykdymas) 1-10 klasių mokiniams. 

Klaipėda Lopšelis-darželis 
„Pumpurėlis“ 

Piešinių paroda „Piešinėlis mano draugui“. 
Sportinė pramoga „Sportuoju su draugu“. 
Susitikimas su psichologe. 
Rytmetis „Mažieji mūsų draugai“ . 
Šventė „Draugystės ratelis“, spektaklis pagal D. Valužienės pasakėlę „Astros žiedas“. 

Klaipėda 
 

Vydūno vidurinė 
mokykla 
 

2010 03 05 8 -okų spektaklis „Klifa“  mokyklos mokiniams ir kviestiniams svečiams iš „Baltijos“ 
gimnazijos; 
2010 03 06 Punsko vaikams spektaklis „Klifa“; 
Lankstinukas tėvams “Apie patyčias “ ; 
7 m ir 7 d klasėse diskusija „Aš gerbiu kitą”; 
Filmo „Klasė“ peržiūra ir aptarimas su 8-10 kl. ; 
Filmo „Patyčios: nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas su 5-7 kl. ; 
2010 03 24 dalyvavimas diskusijoje apie patyčias „Baltijos“ gimnazijoje; 
 Draugo – pagalbininko veikla 1-4 klasėse; 
2010 0326 Akcijos “Savaitė be patyčių” apibendrinimas - diskusija su 5-10 kl. Mokiniais ”Nebūk 
abejingas?”. 

Klaipėda Klaipėdos miesto 
Maksimo Gorkio 
pagr. Mokykla 

1-oji pamoka mokykloje „Niekas negimsta būti blogas“. 
Išankstinio tyrimo „Draugiška klasė“ rezultatų aptarimas. 
Klasės „riterio“ rinkimai. 
Rašinėliai- miniatiūros smurto prevencijos tema „Būkim geresni...“ 
„Kalbu spalvomis“- piešiniai kompiuteriu ir dažais. Neigiamų emocijų atsikratymas. 
Dailės terapijos užsiėmimas pedagogams „Jausmų visata“. 
Filmai apie gerus poelgius, darbus ir to pasekmes. 
Piešinių ir rašinėlių ekspozicija  (foje). 
Koncertas „Tu gimęs skleisti gėrį“. 
Filmo “ „Savaitė be patyčių“ M.Gorkio mokykloje“ peržiūra. 

Klaipėda Klaipėdos 1 - oji 
specialioji mokykla 

Pagalba. Spalva – balta. 
Psichologo paskaita „Kas tai yra patyčios, kaip apsisaugoti ir padėti skriaudžiamam vaikui“. 



 Tolerancija. Spalva - žalia. 
Pokalbis – diskusija „Būkime tolerantiški“. 
Gaminame tolerancijos medį. 
Draugystė. Spalva – raudona. 
Filmų apie patyčias peržiūra ir diskusija. 
Kito mokymas. Spalva – mėlyna. 
Klasės valandėlė apie patyčias : etiudai „Patyčioms – NE“. 
Geras darbas. Spalva –geltona. 
Gaminame gerumo saules ir kabiname mokyklos kieme ant medžių. 
Bus rengiama nuotraukų paroda „Aš esu Tavo draugas“. 
Bus paruoštas stendas apie patyčias ir sukurtas lankstinukas moksleivių tėvams apie patyčias. 

Klaipėda Klaipėdos Baltijos 
gimnazija 

Informacinis stendas „Kasdien į draugišką ir saugią mokyklą!“. (Su mokinių sukurtais šūkiais, 
skirtais smurto prevencijai.) 
Laiškų dėžutė „Nebūk vienas ...“.  
Integruotos dorinio ugdymo pamokos bei integruotos psichologijos pamokos mokiniams „Patyčios - 
bendravimo forma? Tai kas tavo draugai?“ 
Skaitykloje bus rodomi ir aptariami mūsų mokyklos mokinių sukurti filmukai skirti smurto 
prevencijai. 
Paskaita klasių vadovams „Kaip atpažinti ir kaip padėti smurtą patiriančiam vaikui?“ . 
Mokyklos aktų salėje rodoma mizanscena „Bendraamžiai“. Vaidina Klaipėdos Vydūno vidurinės 
mokyklos teatro grupė. 
Diskusijų stalas „Patyčių priežastys, kaip joms užkirsti kelią“ (diskusijoje dalyvauja: pastorius 
Saulius Karosas, soc. Partneriai („Baltų ainiai“, jaunimo kultūrinė organizacija „Kultūros raktas“), 
Tolerancijos klubo nariai, Psichologų klubo nariai, 7-8 ir I-IV gimnazijos klasių atstovai). 
Mokinių piešinių paroda „Mano laisvė baigiasi ten, kur prasideda tavo laisvė". 
Diskusija su akcijos „Savaitė be patyčių“ dalyviais. Diskusijos metu aptartos vykusios akcijos 
sėkmės ir silpnosios pusės. 
Patyčių prevencinės programos koordinavimo grupės susirinkimas. Susirinkimo metu aptariamas 
ilgalaikės smurto prevencinės programos mokykloje rengimas ir įgyvendinimas. 

Klaipėda Klaipėdos 
„Saulutės“ 
mokykla- darželis 

Žaidimas „Slaptas draugas“, jo taisyklių skelbimas.  
Emblemos kūrimas „Patyčioms - ne“. 
Filmukų apie patyčias žiūrėjimas, aptarimas, sprendimo būdų ieškojimas. Inscenizacija. 
Praktinis užsiėmimas „Aš tarp draugų“. Vaikai išsiplėšys žmogaus siluetą, t.y. Save, o ant rankų, 
kojų ir pilvo rašys atsakymus į anketos klausimus. 



Žaidimas spalvomis, t.y. Psichologinis spalvų aiškinimas. 
Diskusijos 1- 4 klasėse: „Ką manau apie save“. Poelgių analizė, nauja jų interpretacija. 
Laiškas draugui. Akcijos „Savaitė be patyčių“ aptarimas. 

Klaipėda „Smeltės“ 
pagrindinė mokykla 

Savaitės emblema. Visi mokyklos mokiniai bus supažindinti su „Savaitės be patyčių“ renginiais ir 
gaus emblemą, kurią gali prisisegti prie švarko ar liemenės, taip išreikšdami solidarumą. 
Plakatų „Aš nesityčioju“ paroda. Kiekviena klasė padaro plakatą laisvai pasirinkdami atlikimo 
techniką. 
Visi darbai eksponuojami pirmame aukšte. 
„Didysis draugas“. Vyresni mokiniai globos mažesnius ir suorganizuos jiems susitikimą, renginuką 
ar išvyką. Kiekviena klasė globos formą pasirinks savarankiškai. 
Aktyvi diskusija „Leisk man būti...“. Jos metu mokiniai aptars miesto moksleivių teatro „Aušra“ 
suvaidintus etiudus apie patyčias. Renginys vyks jaunimo centre „Atviros erdvės“. 
Padėkos paštas „Ačiū ir atsiprašau“. Visą kovo mėnesį mokykloje kabės pašto dėžutė į kurią galima 
bus įmesti padėkos ar atsiprašymo laišką bet kuriam bendruomenės nariui. Parašyti tokius laiškus 
skatins etikos ir tikybos mokytojos per pamokas, klasių vadovės per valandėles. 
Teminės klasės valandėlės „Savaitė be patyčių“.  

Klaipėda Klaipėdos m. 
Savivaldybės 
administracijos 
Socialinio 
departamento 
Atviros erdvės 
jaunimo centras 

Aktyvi diskusija „Leisk man būti...“. Organizuojama 8-10 kl. Skirtingų mikrorajono mokyklų 
mokinių, Atviros erdvės jaunimo centro lankytojų diskusija. Jos metu jaunuoliai aptars Jaunimo 
centro teatro studijos „Aušra“ suvaidintus etiudus apie patyčias. 

Klaipėda Klaipėdos Simono 
Dacho pagrindinė 
mokykla 

Akciją organizuosime 2010 m. Kovo 15-19 d. 
Kiekvieną dieną bus organizuojama skirtinga veikla: 
Fotosesijų diena. Gero elgesio pavyzdžių fotosesijos. 
Geros nuotaikos diena.  
Dėkingumo diena. 
Trumpametražių filmų apie toleranciją peržiūros. Diskusijų klubai. 
Etiudų vaidinimai, savos kūrybos kūrinių skaitymai. 
Fotosesijų paroda. Apdovanojimai 
Pamokų metu organizuojamos viktorinos, apklausos. 

Klaipėda Klaipėdos 
„Žemynos“ 

Gimnazijos (viduje) apjuosimas rankomis: planuojamas visų bendruomenės narių susikibimas už 
rankų vienu metu. 



gimnazija Debatai: mokiniai išsakys savo argumentus, ar pakankamai gimnazijoje yra stabdomos patyčios. 
Seminaras mokytojams: mokytojai diskutuos, kaip sukurti gimnaziją be smurto. 
„El. Laiškų dėžutė“: atidaromas el. Paštas gimnazijos svetainėje, kur mokiniai galės rašyti laiškus ir 
kreiptis pagalbos. 
Etikos pamokų ciklas: mokiniai aptars, kaip kurti tarpusavio santykius be patyčių.  
„Sukurk dainą žvaigždei“ baigiamojo koncerto įrašo peržiūra: pertraukų metu bus rodomas minėtas 
įrašas.  
Klasių valandėlės: mokiniai kalbės, diskutuos, aptars, kaip be patyčių spręsti iškilusius konfliktus. 

Klaipėda Klaipėdos siuvimo 
ir paslaugų verslo 
mokykla 

Seminaras mokiniams – akcijos savanoriams. Po seminaro šie mokiniai vykdys kitas savaitės 
renginių veiklas. 
Interviu „Ar visada PATYČIA – TYČIA?“ Akcijos savanoriai apklaus mokyklos bendruomenės 
narius. 
Atributo „Aš bendrauju be patyčių“ sukūrimas ir platinimas. 
Informacinio pranešimo apie patyčias demonstravimas vaizdo leistuvu. 
Filmo „Tu prieš mane“ peržiūra. 
Diskusijos ir pratybos per dorinio ugdymo pamokas. 
Teminės pokalbių valandėlės grupėse ir bendrabučio aukštuose. 
Apie patyčias scenos kalba.  
 

Klaipėda Klaipėdos Vitės 
pagrindinė mokykla 

Stendo  „Savaitė be patyčių“ rengimas, eksponavimas. 
Lankstinukų  „Be patyčių“ rengimas, dalijimas mokiniams. 
Klaipėdos universiteto studentų rengiami grupiniai užsiėmimai su mokiniais patyčių prevencijos 
tematika. 
Piešinių konkursas „Mes prieš patyčias“  (piešinių rengimas ir eksponavimas) 
Mokyklos psichologės bei socialinės pedagogės rengiami grupiniai užsiėmimai su mokiniais patyčių 
prevencijos tematika. 

Klaipėda Klaipėdos Prano 
Mašioto pagrindinė 
mokykla 

(Radijo laida – „Savaitės be patyčių“ pristatymas. 
Iškilmingas vėliavos prieš patyčias, kurią sukūrė mokiniai, pakėlimas. 
Fotografijų parodos „Draugauju aš – draugauk ir tu“ atidarymas. 
Mokyklos himno prieš patyčias kūrimas. 
Akcijos lipdukų, lankstinukų platinimas. 
„Žinia visuomenei“ – visos klasės ant mokyklos tvoros kabina plakatus su prašymu visuomenei 
kovoti su patyčiomis. 
Interaktyvi diskusija su kitų mokyklų mokiniais. 



Animacinių filmukų peržiūra pertraukų metu. 
Filmo „Pykšt pokšt tu negyvas“ peržiūra ir diskusija su mokytojais. 
Užsiėmimai drauge tėvams ir vaikams „Išklausyk ko tau dar nepasakiau“ (aktyvaus klausymosi 
mokymai). 
Viktorina 5 ir 7 kl. Mokiniams „Saugus mokykloje“. 
Finalinis koncertas – apdovanojimai. 

Klaipėda Klaipėdos 
„Šaltinėlio“ 
mokykla-darželis 

Pirmadienis: „Pranašų diena“ ( lankstinukų dalijimas tėvams, vaikams, savaitės pristatymas). 
Antradienis: „Mandagumo žodžių karalystė“ 
Trečiadienis: „Gražiausia „Šaltinėlio“ šypsena“ ( foto konkursas) 
Ketvirtadienis“ „Mano geriausias draugas „Šaltinėlyje“ ( draugo piešimas ant balionų, rankyčių, ant 
popieriaus, darbas su moliu). 
Penktadienis: „Aš neskriaudžiu kitų. Prisijunk ir tu“ ( Apyrankių dovanojimas, pasižadėjimo 
kūrimas, „sugedęs telefonas“, balandžių paleidimas į dangų). 

Klaipėda Klaipėdos 
Tauralaukio 
pagrindinė mokykla 

22d. – projekto pristatymas, supažindinimas su savaitės veikla ir tikslais (stendas, lankstukai). 
23d. – „Draugystės diena“, kiekvienos klasės kūrybiškumas, kaip parodyti draugiškumą (akcijos, 
diskusijos, plakatai ir t.t.). 
24d. – „Aktyvumo diena“(sportinės užduotys, varžybos tarp klasių). 
25d. – „Bendrystės diena“ (kiekvienoje klasėje surengiama arbatos gėrimo pamokėlė). 
26d. – gražiausių projekto įvykių pristatymas bendruomenei (nuotraukos, stendas, pateikčių 
parengimas ir pristatymas). 

Klaipėda Klaipėdos „Gilijos“ 
pradinė mokykla 

Prieš akciją bus atliktas tyrimas apie patyčių sampratos suvokimą ir jų paplitimą mokykloje. 
Stendas – pranešimas „Mokykla be patyčių“, Visų klasių mokiniams paskaitėlės - užsiėmimai apie 
patyčias. 
Per tėvų susirinkimus vedami užsiėmimai, kurių metu bus kalbama apie patyčių daromą žalą, 
tėveliams duodami patarimai kaip reaguoti, jei jų vaikas patiria patyčias arba tyčiojasi iš kitų vaikų. 
Renginys „Aš prieš patyčias“. Mokiniai spręs įvairias užduotis, sugalvotas situacijas, pristatys savo 
namų darbą, skirtą kovai prieš patyčias. 
Kūrybinė veikla: pirmokai ir antrokai darys atvirukus skirtus draugystei be patyčių; 
Trečiokai ir ketvirtokai pins draugystės juosteles ir dovanos jas draugams; 
Vyks piešinių konkursas „Vaikai – gyvenkime draugiškai“. 
Savaitės pradžioje kiekvienai klasei bus išdalytos „Klasės mokinių elgesio stebėjimo lentelės”. 
Mokytoja ir mokiniai sąžiningai turės žymėti tiek negražiai, tiek labai draugiškai su klasiokais 
besielgiančius mokinius. (Įtraukiama taip, kad pradinukams bus siunčiamas tiesioginis signalas: 
patyčios nebus toleruojamos! ) 



Akcijos pabaigoje bus padaryta visų klasių mokinių elgesio bendra  suvestinė. Akcijos metu bus 
padarytos ir geriausiai visai mokyklai matomoje vietoje pakabintos dvi „„Giliukų“ saulytės“, viena -  
labai linksma, o kita – nusiminusi. Kiekvienai klasei bus duodama po du saulutės spindulėlius, 
mokiniams bus pasakyta: „Linksmoji saulytė šypsosi visada, kai... (vaikai įvardins gerąsias draugų 
savybes, apibūdins draugiškumą), nusiminusi saulytė liūdi visada, kai... (mokiniai išvardins patyčių 
daromą žalą).  
Po akcijos bus padarytas jos metu vykusių renginių apibendrinantis stendas, jame bus  
akcentuojama, kad tik visi kartu galime nugalėti patyčias ir leisti įsivyrauti draugiškumui. 

Klaipėda „Varpo“ gimnazija Diskusija Nuomonių klube „Madingos patyčios?Ar sunku pradėti gyventi be jų?“. 
Stendų ir gimnazijos laikraščio „Ilgoji pertrauka“ leidyba. Bibliotekoje esančio prevencijos skyrelio 
papildymas tema „Gyvenimas be patyčių. Koks jis?“. 
Akcija su emblemom „Aš nesityčioju. O Tu?“. 
Popietė/konkursas. Mokiniai pristato vaidybines situacijas patyčių prevencijos tema. 
Atviros dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pamokos. 
Klasių valandėlės taikant aktyvius mokymosi metodus. 
Rašinių, piešinių konkursas. 
Trafaretų, ant kurių mokiniai surašys, kad smurtui ir patyčioms „Ne“ ir argumentą, kaip gyventume 
be smurto, paroda. 
 Sukurti trumpametražinį filmą su Kino mėgėjų klubu. 
 Paruošti ir mikrorajone išdalinti lankstinukus (prieš patyčias). 
Psichologės tyrimo apie tradicines ir elektronines patyčias pristatymas (tėvams per susirinkimą, 
mokytojams – posėdžio metu, mokiniams – iškabinant tyrimo analizę stende ir apibendrinant klasių 
valandėlių metu). 

Klaipėda Klaipėdos Hermano 
Zudermano 
gimnazija 

Įžanga į akciją ,,Savaitė be patyčių“ – veiksmų plano numatymas, jo viešinimas gimnazijos 
bendruomenėje, gimnazijos internetinėje svetainėje; simbolio skirto šiai savaitei paminėti kūrimas. 
Veiklos: 
Animacinių filmukų, skirtų patyčių prevencijai, demonstravimas pertraukų metu; 
Tyrimo ,,Patyčios elektroninėje erdvėje“ rezultatų pristatymas ir rekomendacijų pateikimas 5-8 
klasių mokinių tėvams. Tyrimą 2009 m. Spalio mėn. Atliko Klaipėdos universiteto Psichologijos 
katedros magistrantė; 
Filmų diena - filmų, skirtų patyčių prevencijai, peržiūra ir aptarimas su 5-11 klasių mokiniais; 
Mokinių tarybos diskusijos principu ,,jaunimas – jaunimui“ su 3-4 klasių mokiniais (per savaitę); 
Gerų žodžių diena (dalyviai visų klasių mokiniai ir mokytojai); 
Stendinė medžiaga; 



,,Savaitės be patyčių“ apibendrinimas (mokinių, mokytojų, tėvų atsiliepimai, mintys). 
Klaipėda 
 

Lopšelis-darželis 
„Pagrandukas“ 
 

Darželio savaitės tema „Savaitė be patyčių“ 
Ryto rato metu vaikai drauge su auklėtojomis aptaria, kas tai yra patyčios; vaidina tam tikras 
situacijas ir jas aptaria. 
Kalbama apie tai, kaip reaguoti, kai iš tavęs tyčiojasi. 
Piešiamas piešinys „Aš moku draugauti“. 
Savaitės pabaigoje bus organizuojamas bendras, savaitę užbaigsiantis renginys (kol kas dar nėra 
konkretaus plano). 
Informacinis stendas patyčių tema.  

Klaipėda Klaipėdos Gedminų 
pagrindinė mokykla 

Mokinių ir mokytojų susitikimas su šv. Pranciškaus onkologijos centro statybos Klaipėdoje idėjos 
autoriumi br. Pranciškonu  Benediktu Jurčiu OFM. 
Vaikų darbų mugė. Mokiniai pardavinės savo darbus, už kuriuos surinktos lėšos bus skirtos šv. 
Pranciškaus onkologijos centro statybai Klaipėdoje. 
Mokinių koncertas Klaipėdos miesto globos namų seneliams. 
Mokinių diskusija „Ar gerumas vis dar madingas?“ su Lietuvos „Lions“ klubų gubernatore, šv. 
Brunono Kvertfurtiečio parapijos kunigu. 

Klaipėda 
 

Klaipėdos 
„Saulėtekio“ 
pagrindinė mokykla 
 

1.Akcija  „Ateik pasikalbėti, aš prieš patyčias“ ( savanoriai išklausys visus, kurie norės pasikalbėti) 
2.Tėvų, mokytojų, mokinių diskusija „Ką aš galiu?“  
3. Mokinių tarybos ir pradinių klasių mokinių diskusija „Ką aš galiu?“ 
4.Filmų apie patyčias peržiūra ir aptarimas klasės valandėlėse.   
5.Konkursas 5-10 klasių mokiniams „ Ir aš galiu“: 
Komandų namų darbai: 
 *Klasės meninių priemonių pagalba išreiškia moralines nuostatas, požiūrį į tarpusavio bendravimą 
(trukmė iki 3 min.); 
*Plakatas prieš patyčias ( 1 min. Pristatymas aktų salėje); 
* Užduotys komandų nariams; 
*Visoms konkurse  dalyvavusioms klasėms bus įteikti padėkos raštai už dalyvavimą; 
*Plakatų paroda mokyklos fojė.   

Klaipėda 
 

Lopšelis-darželis 
„Berželis“ 
 

Pokalbiai su vaikais apie gražių elgesį, tarpusavio bendravimą. 
Stendinis pranešimas bendruomenei: „Kaip atpažinti ir kaip padėti vaikui patiriančiam patyčias?“ 
Plakatų „Aš noriu būti mylimas“ kūrimas ir parodos rengimas. 

Klaipėda 
 

Klaipėdos 
„Pajūrio“ 
pagrindinė mokykla 

Paskaita mokytojams patyčių prevencijos tema 
Konkursas mokiniams „Draugiškiausia klasė“ 
Klasės valandėlės „Gyvenkime draugiškai“ 



Klaipėda BĮ Klaipėdos 
miesto šeimos ir 
vaiko gerovės 
centras 
 

Organizuoti eiseną (eisena į Teatro aikštę, kur vaikai ant medelių užriš kaspinėlius „Aš galiu 
užkirsti kelią patyčioms“. Užrišti kaspinėlius bus kviečiami praeiviai).  
Sukurti atvirukus "Be patyčių" tematika (Organizuoti piešinių ir/ar plakatų konkursą „Be patyčių“ 
tematika; Konkurso nugalėtojų darbų pagrindu sukurti atvirukus. Konkurso dalyvių darbų 
eksponavimas Šeimos ir vaiko gerovės centre, Vaikų teisių apsaugos tarnyboje, Klaipėdos m. 
Savivaldybėje, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, Klaipėdos universitete ir kt.   

Klaipėda Vyturio pagrindinė 
mokykla 

Akcijos pristatymas mokykloje. 
Mokyklos mikrorajono visuomenės supažindinimas su akcija. 
Susitikimas su policijos darbuotojais. 
Renkame geriausią akcijos simbolį. Dalyvauja „ Vyturio“ mokyklos mokiniai. 
Rašinių konkurso „ Be patyčių“ nugalėtojų rinkimas ir paskelbimas. 

Klaipėda Lopšelis-darželis 
„Žilvitis“ 

Edukacinė valandėlė „Duok ranką, vaike, draugaukime“. 
Draugystės apyrankių įteikimas (gamins tėveliai). 
Atmintinė tėvams, pedagogams. 
Laude Steiner pasakos „Apie šiltus švelnukus“ skaitymas ir analizė. 
Švelnukų gaminimas ir dovanojimas. 
Animacinio filmo „Bjaurusis ančiukas“ žiūrėjimas ir diskusija. 
Sportinė pramoga „Jei laimėjai sau paplok, o iš pralaimėjusio- nesijuok!“  
Probleminių situacijų inscenizavimas ir diskusijos. 
Stendinis pranešimas „Savaitė be patyčių“ lopšelyje-darželyje „Žilvitis“.  

Klaipėdos r. 
Gargždai  

Gargždų „Minijos“ 
vidurinė mokykla 
 

Informacinio stendo, akcentuojančio kiekvieno žmogaus atsakomybę dėl patyčių, eksponavimas.  
2-3 užsiėmimai su psichologe tema „Kaip jaučiasi žmogus, iš kurio tyčiojamasi“ (5kl.) 
5 - 8, 10 klasių mokiniams demonstruojama prevencinė medžiaga „Patyčios: atpažink, išvenk, 
sustabdyk“, situacijų aptarimas, sprendimo būdų paieška. 

Klaipėdos 
rajonas, 
Dreverna 

Drevernos 
pagrindinė mokykla 

Metodinės dienos: „ Mokykla be patyčių“, „Mokinių blogo elgesio priežastys“.  
Klasių valandėlės. 
Filmo „Patyčios: nekentėk tyloje“ aptarimas. 
Teatro diena. 
Merginų futbolo turnyras. 
Mokinių fotografijos konkursas 
 „Dreverna mokinių akimis“. 

Klaipėdos 
rajonas, 
Vėžaičiai 

Klaipėdos rajono 
Vėžaičių 
pagrindinė mokykla 

1) Bus suburta ir specialiai apmokyta vyresnių klasių mokinių „Detektyvų komanda“, kuri patyčių 
atveju tirs „bylą“, aiškinsis aplinkybes ir surinktą medžiagą atiduos mokyklos prevencinio darbo 
grupei.  



2) Bus sudarytas žemėlapis „Saugiausios ir nesaugiausios vietos mokykloje“, kurias išsiaiškinus bus 
ieškoma būdų mokinių saugumui užtikrinti. 
3) Veiks  „Paslapčių dėžutė“. Mokiniai galės rašyti laiškus ir papasakoti apie patirtas patyčias. Pagal 
galimybes bus teikiama pagalba (jeigu laiškas bus pasirašytas). 

Klaipėdos 
rajonas, 
Agluonėnai 

Klaipėdos r. 
Agluonėnų 
pagrindinė mokykla 

Visa savaitę 5-10kl. Bus  vedamos trumposios pamokėlės „ Patyčios – kas tai“, skatinama vaikų 
kūryba (piešinių piešimas, rašinių, eilėraščių, dainų  kūrimas ir kt.). Taip pat 8-10 klasėms bus 
parodytas Ilmar Raag filmas „Klasė“, po kurio aptarsime: ar kasdienes bendramokslių patyčias 
stebime šaltai ir pasyviai, ar vis tik kovojame už žmogiškumą? Ar mūsų tėvai bent nutuokia, ką 
išgyvename, būdami mokykloje? Kokius veiksmus lemia nuolatinis psichologinis ar fizinis smurtas, 
pajuokos, šaipymasis, pažeminimas, įžeidinėjimai? Kokią reikšmę įgyja žmonių „neutralumas“, 
moralinis abejingumas? Bus siekiama sužinoti mokinių nuomonę apie patiriamas patyčias. O 
paskutinę akcijos dieną vyks baigiamasis renginys „ Aš moku būti geras draugas“, kuriame 5-10 
klasių mokiniai išreikš savo mintis ir mokysis būti neabejingi vykstančioms patyčioms. 
 

Kretinga Jurgio Pabrėžos 
gimnazija 
 

Visa veikla organizuojama per klasių valandėles: 
6-8 kl. Filmų „Nekentėk tyloje“ ir „Rask laiko“ peržiūra ir aptarimas; 
6-8 kl., 1-2 gimn. Kl. Mokomieji užsiėmimai, naudojant metodinę medžiagą (DVD „Patyčios“) apie 
patyčias; 
3-4 gimn. Kl. Filmo „Klasė“ peržiūra ir aptarimas; 
Piešinių konkursas „Smurtas TV ekrane“; 
Diskusija apie elektronines patyčias „Saugus internetas – kas tai?“. 
Akciją baigsime nemokamų švelnukų dalijimu pertraukų metu (apsikabinimai). 

Kretinga Kretingos vaikų 
ugdymo centras 

Eilėraščių kūrimas. 
Pasakos „Ežys ir kiškis“ inscenizacija. 
Vaidybinė situacija „Tiltas“ ir kitos situacijos. 
Piešinėlių paroda „Draugystė“. 
Dainelės „Ožiukai“ inscenizacija. 
Knygutės ruošimas „Draugystė“. 
Patarlių ir minčių rinkimas apie draugystę. Stendo ruošimas. 
Draugiškos ir saugios klasės taisyklių kūrimas. 
Rašiniai, eilėraščiai draugystės ir tolerancijos tema. Lankstinuko kūrimas. 

Kretinga 
 

Pranciškonų 
gimnazija 

Teminės klasės valandėlės „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ 5-8 klasių mokiniams. 
Konkursas 5-8, 1-2G klasėse „Šūkis prieš patyčias, šūkis už draugystę“, nugalėtojų apdovanojimas. 
Filmo „Pykšt, pokšt tu negyvas“ peržiūra ir aptarimas 1-2G klasėse. 



Spektaklis „Tariamas iš tamsos“ /pagal V. Juknaitės knygą/ Gimnazijos bendruomenei. 
„Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ rekomendacijos klasių auklėtojams, dalykų mokytojams. 
Akcijos „Savaitė be patyčių“ draugiškiausių ir taikingiausių mokinių rinkimas klasėse ir 
apdovanojimas specialiais prizais. 

Kretinga Darbėnų vidurinė 
mokykla 

Paskaita pradinių klasių mokiniams tema ,,Nelik abejingas kitam, kuris yra šalia“ . Filmo apie 
patyčias ,,Akiniai“  peržiūra ir aptarimas. 
Piešinių paroda ,,Smurtas ir prievarta animacijoje“. 
Mokomojo DVD ,,Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ peržiūra ir aptarimas. 
,,Mano mokykla be patyčių ir smurto“ – pertraukų metu smagi muzika, elektroninė foto galerija. 
Ilgiausio piešinio piešimas ,,Savo mokykloje aš saugus“. 
Gyvenimas be patyčių - ,,Flashmob“. 

Kretinga 
 

Kretingos rajono 
Kurmaičių pradinė 
mokykla 

Iki akcijos pradžios bus atlikta ir apibendrinta mokinių anketinė apklausa apie patyčias.  
1.2010-03-22 Anketinės apklausos duomenų paskelbimas mokyklos bendruomenei. Akcijos 
renginių ,,Savaitė be patyčių‘‘ paskelbimas. 
2.Piešinių ir plakatų konkursas ,,Aš už mokyklą be patyčių‘‘. 
3. 2010-03-24 Susitikimas su Kretingos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe ,,Patyčioms 
ne‘‘. 
Piešinių ir plakatų parodos atidarymas. 
4. ,Akcijos ,,Savaitė be patyčių‘‘ apibendrinimas. Piešinių ir plakatų konkurso nugalėtojų 
apdovanojimas. 

Kretingos r. 
Grūšlaukės 
km. 

Grūšlaukės 
pagrindinė mokykla 

Filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. 
Anketinė apklausa „Ar daug mokykloje patyčių?“. 
Akcija „Žodis gydo, žodis žeidžia“. 
Stendo „Nesityčiok!“ kūrimas. 
Plakatų, lankstinukų, situacijų „Nesityčiok!“ pristatymas. 
Anketinės apklausos „Ar daug mokykloje patyčių?“ rezultatų pristatymas – diskusija. 
Draugystės apyrankių kūrimas. 
Popietė „Aš Tau dėkingas esu“. 

Kretingos r., 
Lubių km.  
 

Kartenos vidurinės 
mokyklos 
Kalniškių 
pagrindinio 
ugdymo skyrius 
 

Visi mokyklos mokiniai kartu žaisdami, glaudžiai  bendraudami, mokosi būti kartu, ištarti vienas 
kitam gražų, gerą žodį (gerumo diena , popietė „Draugystės rateliai). Mokiniai sužinos ką daryti, kai 
iš tavęs tyčiojasi, kaip padėti kitam, kas yra elektroninės patyčios.   



Kretingos raj. 
Kūlupėnai 
 

Kretingos rajono 
Kūlupėnų 
pagrindinė mokykla 
 

Mokyklos spindulėliai 
Klasėse mokiniai gamina iš įvairių medžiagų apyrankes, Kl. Valandėlės metu jas dovanoja jų 
manymu draugiškiausiam klasiokui. Taip išrenkamas klasės spindulėlis. Mokyklos bendro renginio 
metu kiekviena klasė pristato savo klasės spindulėlį. Iš jų imamas interviu, parengiamas mokyklos 
spindulėlių stendas. Leidžiamas specialus mokyklos laikraščio „LĖKTARNA“ numeris „Iš mažų 
spindulėlių –didelė saulė“, laikraštis platinamas seniūnijoje. Darome fotonuotrauką „Gyvenimas be 
patyčių“ 

Kretingos raj. Mokykla-darželis 
"Pasaka" 

Vyks kovo 15-19 d. 
Pirmadienis – „kas yra patyčios“ aptarimo diena. 
Antradienis -  išsikalbėjimo diena. 
Trečiadienis – tolerancijos diena. 
Ketvirtadienis – „atsisveikinimo su pykčiu“ diena. 
Penktadienis - gerų darbų diena. 

Kretingos 
rajonas 
 

Kretingos rajono 
Kūlupėnų 
pagrindinė mokykla 
 

Mokyklos spindulėliai 
Klasėse mokiniai gamina iš įvairių medžiagų apyrankes, Kl. Valandėlės metu jas dovanoja jų 
manymu draugiškiausiam klasiokui. Taip išrenkamas klasės spindulėlis. Mokyklos bendro renginio 
metu kiekviena klasė pristato savo klasės spindulėlį. Iš jų imamas interviu, parengiamas mokyklos 
spindulėlių stendas. Leidžiamas specialus mokyklos laikraščio „LĖKTARNA“ numeris „Iš mažų 
spindulėlių –didelė saulė“, laikraštis platinamas seniūnijoje. Darome fotonuotrauką „Gyvenimas be 
patyčių“. 

Kretingos 
rajonas, 
Salantai 

Kretingos rajono 
Salantų gimnazija 

Akcijai skirtos klasių valandėlės. 
Anketų apie smurtą ir patyčias Salantų gimnazijoje rezultatų apibendrinimas. 
Diskusija prie apskrito stalo „Ar mokykla gali įveikti patyčias?“. 
Rašinių konkurso temomis „Kaip jaučiasi tie, kurie patiria patyčias?“, „Pagalvok ir parašyk, kaip 
gali jaustis vaikas, kuris patiria patyčias?“ 7 klasėse aptarimas. 
Akcija „Diena be patyčių“ (Organizatoriai - IMK ). 
Kino filmo „Blogis“ ir „Nereikalingi vaikai“ aptarimas. 
Skautų organizuota popietė „Mokykimės bendrauti be patyčių“. 

Kretingos 
rajonas, 
Baublių 
kaimas 

Kretingos rajono 
Baublių pagrindinė 
mokykla 

Apklausa-tyrimas „Ar aš saugus mokykloje“. Su apklausos rezultatais bus supažindinta mokyklos 
bendruomenė.  
3-8 kl. Mokiniams. Gerumo laiško  arba receptų-patarimų tėvams rašymas. Surinktos mokinių 
mintys bus išspausdintos bendrame stende ir išleistas lankstinukas tėvams. 
Teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.  
9-10 kl. Mokiniams. Režisieriaus Ilmar Raag dramos „Klasė“ žiūrėjimas ir aptarimas. 



Komplimentų  diena. Mokomės sakyti komplimentus. Mokiniai užrašo nors po vieną komplimentą 
savo draugui, mokytojui, tėveliams. 
Susitikimas su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Tėvams „Pagalbos teikimas vaikui 
ir šeimai, įvykus smurtiniams įvykiams“ 

Kretingos 
rajonas, 
Kartena 

Kretingos rajono 
Kartenos vidurinė 
mokykla 

Diskusijų klube-kavinėje ,,Kaip tu manai“, kuri veiks visą savaitę, bus galima prie arbatos puodelio 
pasikalbėti  įvairiomis temomis, vyks diskusija ,,Kaip mes galime padėti klasės draugui, iš kurio 
tyčiojasi“, vyks filmo ,,Nekentėk tyloje “peržiūra 
Skrajučių ,,Patarimai vaikams“ dalinimas 
Jaunieji maltiečiai  pertraukų metu dėvės marškinėlius su užrašais : nustok tyčiotis, jam skauda ir t.t. 

Kupiškio r., 
Subačius  
 

Subačiaus 
gimnazija 
 

Dalykinis laiškas mokyklos direktorei dėl patyčių problemos sprendimo 
Vaidybinių patyčių situacijų sprendimas: ,, Prieš blogį – gėriu…?” 
Kino filmo: Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk. Diskusija 
Klasių valandėlės patyčių tema. Pradinių klasių mokinių piešinių paroda ,,Duok man ranką…”  
Apibendrinimas. Oratorių prakalbos ,,ant bačkos” 

Kupiškio raj. 
 

Kupiškio rajono 
Noriūnų Jono 
Černiaus 
pagrindinė mokykla 
 

Trečius metus iš eilės vykdome kampanija „Nebūk šešėly“. 2 metus ja skelbė ir organizavo 
Nusikalstamumo prevencijos centras Lietuvoje, o šiais metais vykdome mokyklos pajėgomis – 4 
etapais, vienas iš jų balandžio mėn. Respublikinė konferencija „Patyčios mano mokykloje 
nemadingos!“, taip kad mūsų mokiniai sudalyvautų akcijoje „Savaitė be patyčių“. Kviečiame 
dalyvauti visas rajono mokyklas bei respublikos mokyklas su kuriomis mokykla bendradarbiaujame.  
Piešinių konkursas, prevencinio kalendoriaus išleidimas panaudojant mokinių darbus, respublikinė 
konferencija – pranešimai, vaidinimai, meniniai pasirodymai patyčių prevencijos tema.  

Kupiškio 
rajonas, 
Adomynė 

Adomynės 
pagrindinė mokykla 

Bendramokykliniai renginiai 
22 d.  Plakatas „Bendravimas be patyčių“  
23 d.  Piešinių konkursas „Visi gali būti draugais“ 
Rašinių konkursas „Teisė būti kitokiam“ 
24 d.  Pasigaminkime „Draugystės“ apyrankes. 
25 d.  Vaidiname situacijas 
26 d. Laikraštuko „Gražių darbų karuselė“ išleidimas  
Kiekvieną savaitės dieną per ilgosios pertraukos taps – svajonių pertraukomis:   
Stalo tenisas 
Šaškės 
Judrieji žaidimai 
Rateliai                                          
Klasių valandėlės  



Tema „Kiek manyje gerumo“ 
Tyrimas „Kiek paplitusios patyčios mūsų mokykloje?“ 

Kupiškis 
 

Kupiškio Povilo 
Matulionio 
pagrindinė mokykla 
 

Mokykloje įrengti stendą apie patyčių neigiamą poveikį vaiko ugdymuisi ir raidai. 
Organizuoti bendraamžių pamokėles apie patyčias 1 – 5 kl. Mokiniams 
Jaunimo centre organizuoti akciją „ Patyčioms – Ne“, kurios metu bus organizuojamas šokių 
vakaras miesto bendruomenės jaunimui, bendradarbiaujama su žiniasklaida. 
 

Kupiškis 
 

Kupiškio rajono 
Skapiškio vidurinė 
mokykla 
 

Kūrybinės dirbtuvės – plakatų, lankstinukų kūryba patyčių tema.  
Klasių valandėlės, skirtos patyčių prevencijai.  
Renginys „Nesityčiok man skauda!“, kurio metu mokiniai nagrinėtų patyčių situacijas, dalintųsi 
savo patirtimi, renginyje dalyvautų socialiniai partneriai.  

Kupiškis 
 

Kupiškio 
technologijos ir 
verslo mokykla 

Skelbimų lentoje pakabinti informacinį plakatą, skirtą akcijai „savaitė be patyčių“ (plakatą piešia 
savipagalbos grupės mokiniai). 
Visą mokyklos bendruomenę supažindinti su vykdoma akcija ir visa mokyklos bendruomenė turi 
tapti vykdomos akcijos dalyve, stebėti, informuoti apie vykstančius įvykius. Savaitę laiko mokyklos 
bendruomenė stebės ir rinks vieną šauniausią mokinį - į mokyklos lyderius. Juo taps mokinys 
surinkęs daugiausiai „pliusų“. Pliusus galima gauti: 
Padėjus išspręsti problemą, konfliktą,  
Parodžius sektiną pavyzdį,  
Už labai gerą elgesį ar įvykį, 
Pranešus socialinei pedagogei ar mokytojams apie kito asmens žeminimą, patyčias ar kitą 
nepriimtiną elgesį, 
Už pagalbą bendramoksliams. 
Prevencinė darbo grupė, savipagalbos grupės nariai privalo stebėti ir aiškinti akcijos svarbą. 
Visiems mokyklos bendruomenė nariams išaiškinti, kaip jie stebi  elgesį,  tarpusavio santykius, 
fiksuodami specialiame lape. Su vykdoma akcija mokyklos bendruomenę supažindinti prieš savaitę. 
Specialiuose lapuose žymėti  pliusus turi teisę visi pedagogai ir bendrabučio auklėtojai. 
 ( gavus pliusą, pastabose pažymėti už kokią veiklą jis gautas, ir pasirašyti.) Kiekvienai mokinių 
grupei bus atskiras specialus lapas. Specialūs lapai bus bendrabutyje pas budėtoją ir mokytojų 
kambaryje.  
Pasibaigus savaitei, lapus surinks socialinė pedagogė ir kartu su prevencine darbo grupe bei 
savipagalbos grupės aktyvu išrinks šauniausią mokinį - mokyklos lyderį. 
Labai nesinorėtų, kad akcijos metu mokiniai gautų minusus už labai blogą elgesį, taptų pretendentu 
į nevykėlius nusipelnytų negarbingą “tyčiotojo“ vardą. 



Šauniausias mokinys bus apdovanotas specialiu diplomu ir asmenine dovanėle. Informacija apie 
akciją bus paskelbta mokykloje susirinkimo metu, parašytas straipsnis į mokyklos laikraštį“ 
mokymas. Profesija. Naujienos“ ir rajoninį laikraštį „kupiškėnų mintys“. 

Lazdijai Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazija 

Renginys „Moku bendrauti be patyčių“. 
Piešinių konkursas „Pasaulis, kuriame nėra smurto ir patyčių“ (dailės mokytojai ). 
Atviruko kūrimas „Mokykla be patyčių ir smurto“ (technologijų mokytojai). 
Skrajučių kūrimas ir dalijimas gimnazijos bendruomenei bei miesto visuomenei „Aš neskriaudžiu 
kitų, prisijunk ir tu“. 
Diskusija „Nenoriu gyventi smurto ir patyčių pasaulyje“. (socialiniai pedagogai, psichologas) 
Akcija gimnazijoje „Neberžinės košės vaišės.“ 
(pavaduotojai ugdymui, socialiniai pedagogai) 

Lazdijai Lazdijų darželis-
mokykla 
„Kregždutė“ 

Psichologės atlikto tyrimo apie patyčių mastą mokykloje rezultatų nagrinėjimas bendrame mokytojų 
ir tėvų aktyvo susirinkime. 
Draugiškiausio klasioko rinkimai. 
Šauniausio pradinuko konkursas Direktoriaus taurei laimėti. 
Stendinis pranešimas patyčių prevencijai „Visi skirtingi – visi vienodi“. 
Skrajutės apie patyčių prevenciją mokiniams. 
Skrajutės apie patyčių prevenciją tėvams. 

Lazdijai Darželis-mokykla 
„Vyturėlis“ 

1. Paskaita  3-4 kl. Mokiniams „Kaip suvaldyti pyktį?“   
2. Vaikų kūryba. . 4-tų kl. Mokinių eilėraščių apie draugystę.  
3. Lankstinukų kūrimas  „Aš klasėje“, „Aš mokykloje“, ir kt. 
4. Diskusija „Koks turėtų būti tikras draugas?“ 

Lazdijai 
 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 
Šeštokų vidurinė 
mokykla 
 

Tyrimas patyčių masto įvertinimas  mokykloje. 
2. Klasės valandėlė ,,Patyčios – kas tai“. 
3. Piešinių konkursas ,,Aš būsiu draugiškas“. 
4. Rašinių konkursas ,,Patyčios skaudina kiekvieną“. 
5. Filmo ,,Klasė“ peržiūra 10-12 kl. Ir aptarimas. 
6. Mandagumo estafetės. 
7. Akcija ,,Gerumo traukinys“. 
8. Informacinis stendas apie patyčias. 
 

Lazdijų raj. Seirijų Antano 
Žmuidzinavičiaus 
gimnazija 

Pradinėse klasėse išrinkti draugiškumo ambasadoriai, kurie atsakingi už klasės draugišką atmosferą. 
Ambasadorių veikla nuolat stebima, šią savaitę bus įvertinta bei apdovanota draugiškiausia klasė. 
Draugiškumo ambasadorius gaus padėkos raštą. 



5-8 klasių valandėlių metu demonstruojami filmai apie patyčių prevenciją. 
8-Ig klasėse vyks diskusijos „Kaip aš žiūriu į patyčias?“ 
Iig-iiig klasių mokiniai praves paskaitas-diskusijas 3-6 klasių mokiniams. 
Filmo „Klac“ rodymas klasių auklėtojams. 

Lazdijų raj. 
 
 

Veisiejų vidurinė 
mokykla 
 

Pokalbiai – diskusijos su 5-6 kl. Mok. Apie patyčias. 
Filmo ,,Klasė“ stebėjimas ir aptarimas (8-9-10kl.) 
Apklausa ,,Patyčių masto įvertinimas mokykloje“ (2-12 kl.) 

Lazdijų raj. 
Krosna 

Krosnos pagrindinė 
mokykla 

3X3 krepšinio turnyras 6 – 10 klasių moksleiviams „Patyčioms – NE“. 
Judriųjų žaidimų popietė pradinių klasių moksleiviams „Nesityčiok iš draugo“. 
Klasių valandėlės skirtos „Savaitei be patyčių“ mokykloje. 
Futbolo turnyras 6 – 10 klasių moksleiviams „Mes galime būti kitokie“. 
Diskusijų popietė vyresnių klasių moksleiviams dalyvaujant PPT specialistams „Patyčių mastai 
mokyklose. Ką aš galiu padaryti, kad jie būtų mažesni?“ 
Popietė, filmo „Visi nepastebėti vaikai“ stebėjimas ir aptarimas vyresnių klasių moksleiviams. 
Dailės galerija „Piešiame gėrį“ pradinių klasių moksleiviams. 

Lazdijų raj. 
Šventežerio 
kaimas 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 
Šventežerio 
vidurinė mokykla 

Akcija ,,Nesityčiok ir būk laisvas“ bus siekiama sujungti mokinius į vieną bendrą tikslą, prisijungti 
prie savaitės prieš patyčias bei išreikšti jų pačių asmeninį požiūrį. 
   Konkursas ,,Pasaulis be patyčių“ yra skirtas išreikšti  mažesnių mokinių supratimą į patyčias, bei 
gyvenimą su jomis ir be jų. 
Akcija,, Mes prieš patyčias prisijunk ir Tu“ mokiniai ne tik patys prisijungs, bet ir sieks prisijungti ir 
kitus tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Renginys mokomės ,,Gyventi draugiškai“ tai renginys 
skirtas 1-4 klasių mokiniams, šio renginio metu jie bus mokomi vyresnių klasių mokinių, kaip reikia 
gyventi, be patyčių, kad reikia priimti visus, jog visi turime draugauti. 

Lazdijų 
rajonas 
 

Lazdijų rajono 
Kapčiamiesčio 
Emilijos Pliaterytės 
pagrindinė mokykla 
 

Paskelbus savaitę, skirtą renginiams „Savaitė be patyčių“ veiklos bus organizuojamos kiekvienoje 
1-10 klasių, jas organizuoja auklėtojai (žiūrėti planą), savaitė baigiama popiete „Draugystės 
pyragas“ ir draugiškiausio mokinio rinkimais. 

Lazdijų 
rajonas 
 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 
Aštriosios Kirsnos 
pagrindinė mokykla 
 

Kūrybinių darbų konkursas „Nesityčiok“ (5-10 klasių mokiniai) 
Lankstinuko konkursas „Saugi mokykla“ (1-10 klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos personalas) 
Plakato konkursas „Draugiška mokykla“ (5-10 klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos personalas) 
Piešinių konkursas „Mokykloje saugu“ (1-4 klasių mokiniai“ 
Filmų „Rask laiko pasirūpinti“ ir „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir diskusija (5-10 klasių mokiniai) 
Diena be patyčių mokykloje 



Lazdijų 
rajonas 
 

Kučiūnų pagrindinė 
mokykla 
 

Pradinių klasių mokiniai gamins ir dovanos vyresniesiems apyrankę ,,Be patyčių“. Mokiniai stebės 
ir aptars filmą ,,Nekentėk tyloje“. Bus vedamos diskusijos: ,,Patyčios. Kaip reaguoti tai patyrus?“, 
,,Saugokis skriaudėjo: imkis veiksmų prieš patyčias“. Vyks pokalbis ,,Nustok tyčiotis, man skaudu“. 
Psichologė ves pokalbį ,,Kas tai yra patyčios?“. Mokiniai gamins plakatą ,,PATYČIOMS – NE!“ 
Bus organizuojama gerumo savaitė.   

Lazdijų 
rajonas, 
Kapčiamiestis 

Kapčiamiesčio 
Emilijos Pliaterytės 
pagr. Mokykla 

„Savaitės be patyčių“ paskelbimas. 
Popietė „Gera būti kartu“. 
Pokalbis „Jei sunku mylėti, tai mokykimės gerbti žmogų“. 
Valandėlė „Prievarta, smurtas, patyčios – kas tai?“ 
Valandėlė „Žodis žeidžia, žodis glaudžia“. 
Pokalbis „Nesielk taip, kad skaudintum save ar draugus“. 
Valandėlė „Kurkime saugų pasaulį – be smurto ir patyčių“. 
Popietė „Vaikai gyvenkime draugiškai“. 
Išvyka į gamtą „Pramogaujame drauge“. 
Valandėlė „O jeigu jų vietoje būčiau aš?“. 
Diskusija „Ar visada žmogus yra savo laimės kalvis“. 
Popietė „Draugystės pyragas“. 

Lazdijų 
rajono sav. 

Veisiejų 
technologijos ir 
verslo mokykla 
 

Gerumo diena, tai mokinių pieštos ryškios saulutės, šypsenėlės, gražūs posakiai, žodžiai, klijuojami 
ant kabinetų, administracijos durų. 
Apklausa - ,,Ar patiri patyčias mokykloje“. 
Piešinių, maketų kūrimas, stendo paruošimas mokykloje ir mokyklos bendrabutyje. 
Mini spektaklis. 
Pranešimas- ,, Patyčios. Jų formos ir pasekmės.“ Skaidrių demonstravimas (trumpa informacija: kur 
dažniausia tyčiojamasi, kas tyčiojasi, kaip tyčiojamasi ir kur galima kreiptis pagalbos.) 
2 dainos draugystės tema.  
Veisiejų klebono E. Jurevičiaus pranešimas. 
Filmo peržiūra. Įvedimas, peržiūra, aptarimas, diskusijos. (1 a, 1 b, 2 b grupės) 
Filmo peržiūra. Įvedimas, pežiūra, aptarimas, diskusijos. (1 c, 1 g, 2 g, 2 c grupės) 
Anketos ,, Ar patiri patyčias mokykloje“ analizės pristatymas, aptarimas. 
Mokinių paruoštų lankstinukų apie patyčias dalijimas. 

Lazdijų 
rajono 
savivaldybė 
 

Lazdijų rajono 
savivaldybės 
Būdviečio 
pagrindinė mokykla 

1. Piešinių konkursas ,,Vaikai – gyvenkime draugiškai“ (1-4 kl.) 
2. Laiškų konkursas „Padėkite - mane įskaudino“, „Atsiprašau, kad tave įskaudinau“ (5-10 kl.) 
3. Anketinė apklausa ,,Patyčios mokykloje“. 
4. Disputas ,,Patyčios ir jų atsiradimo priežastys“. 



 5. Spaudinių paroda ,,Mes – prieš patyčias“. 
6. Lankstinukai  apie patyčias tėvams, mokiniams. 
7. Akcijos baigiamasis renginys ,,Saugi mokykla – mokykla be patyčių“. 

Marijampolė Marijampolės 
„Šaltinio“ vidurinė 
mokykla 

Informacijos priemonių, t.y. Lankstinukų, skrajučių, brošiūrų ir pan., parengimas bei pristatymas 
mokyklos bendruomenei. 
Piešinių paroda. 
Socialinių bei konfliktų sprendimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai mokiniams. 
Apmokymai klasių auklėtojams tema „Konfliktų valdymas“. 
Projektinė diena „SPRĘSK“ – tą dieną norime, jog visi mokyklos bendruomenės nariai būtų įtraukti 
į patyčių prevenciją nukreiptą veiklą. 

Marijampolė Marijampolės 
Socialinės pagalbos 
centras 

Pokalbis – diskusija „Kaip aš suprantu posakį „gražus bendravimas“ bendraamžių ar vyresnių 
žmonių grupėje“. 
Grupinis dailės užsiėmimas vaikų ir paauglių grupėje tema “Nuotaikos, kuri būna patyrus įžeidimą, 
išreiškimas spalvomis“. Aptarimas ir apibendrinimas grupėje. 
Žaidimų popietė.  
Kino filmo peržiūra. 
Draugystės pyrago kepimas ir savaitės renginių aptarimas vaikų ir paauglių grupėje. 

Marijampolė Marijampolės 
Marijonų gimnazija 

1.  Gerumo žodžiai ant gimnazijos langų – atkreipti dėmesį  į gero žodžio svarbą. 
2.  „Slaptas paštas“ -  mokinių mintys apie jiems aktualias problemas. 
3. Filmo „Klasė‘ stebėjimas ir aptarimas. 
4.  Taisyklių kūrimas – mokiniai kurs gražaus bendravimo  
Taisykles. 
5. Gimnazijos klasių moksleivių Teatro studijos vaidinimas 
- vaizduojamos įvairios situacijos ir jų sprendimų būdai. 
6. Susitikimas su socialine pedagoge  -  diskusija  „Slaptame pašte“ išsakytų  problemų temomis. 

Marijampolė Marijampolės 
apskrities 
vyriausiojo 
policijos 
komisariato 
Viešosios tvarkos 
skyriaus Miesto 
policijos nuovados 
Nepilnamečių 

„Savaitę be patyčių“ organizuojamos estafečių varžybos – vaikų dienos centrams, vaikų globos 
namams. Varžybų komandas sudarys berniukai, mergaitės, ir vienas iš tėvų. Komandos paruoš 
plakatą šia tematika, palaikymo skanduotes.  
Mokyklos per šią savaitę veiks anoniminis paštas. Vaikai, susiduriantys su patyčių problema galės 
anonimiškai rašyti laiškus ir dėtį į dėžutes. Jeigu norės, tai nurodys bent jau savo amžių, lytį, kokia 
problema, kur patyrė patyčias, kas tyčiojosi, kokie patarimai, kaip kovoti su patyčiomis. Laiškų 
informacija apibendrinama ir paviešinama Marijampolės policijos internetinėje svetainėje. 
Policijos pareigūnai skaitys apskaitas mokyklose apie patyčias : kas yra patyčios, kaip su jomis 
kovoti, kur kreiptis pagalbos ir pan., kokia administracinė ir baudžiamojo atsakomybė             



reikalų pareigūnų 
veiklos grupė kartu 
su Viešosios 
įstaigos „Gelbėkit 
vaikus“ 
Marijampolės vaiko 
dienos centru 

(tokios paskaitos jau yra skaitomos mokyklose ). 

Marijampolė „Sūduvos“ 
gimnazija 

Paruošiamieji darbai:  
Vasario mėnesį 8 kl., I ir II gimnazijos klasių mokiniai piešia piešinius „Draugystė mano akimis“. 
Priešsmurtinė mokinių grupė parengia ženkliukus-logotipus „Savaitė be patyčių“ ir skirtukus 
knygai, „TU svarbus ir saugus Sūduvos gimnazijoje“. 
Gimnazijos informaciniame TV ekrane skelbiama akcijos „Savaitės be patyčių“ programa, 
kviečiami visi bendruomenės nariai parašyti laiškus, linkėjimus. 
Gimnazijos fojė  iškabinami geriausi mokinių piešiniai, pastatoma pašto dėžutė „Nuoširdžiausias 
laiškas draugui“.  
„Laimingų šypsenų diena“ - visi gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami šypsotis. Gimnazijos 
priešsmurtinė mokinių grupė ir mokinių parlamento nariai fotografuoja mokinius, mokytojus, kitus 
darbuotojus, ima iš jų interviu, kaip jie jaučiasi šią dieną, kodėl šypsosi.  
Gimnazijoje pertraukų metu mokiniams, mokytojams dalijami skirtukai „Tu svarbus ir saugus 
Sūduvos gimnazijoje“. Informaciniame TV ekrane rodoma informacija apie antradienio interviu su 
mokiniais, mokytojais bei „Laimingų šypsenų dienos“ nuotraukos.  
Tikybos ir etikos pamokų metu visų klasių mokiniai rašo ant spalvotų lapelių savo mintis, kaip jie 
supranta gyvenimą be patyčių, draugystę be pažeminimo ir pan., lapelius suklijuoja į bendrą plakatą 
–stendą.  Pamokų pabaigoje kiekviena klasė savo parengtą mini stendą iškabina gimnazijos fojė.  
Ilgosios pertraukos metu gimnazijos vestibiulyje susirenka gimnazijos mokiniai ir mokytojai, 
atidaroma pašto dėžutė, priešsmurtinės grupės ir mokinių parlamento nariai išdalija laiškus. Padėkos 
įteikiamos mokiniams, už gražiausią piešinį ir laimingiausios šypsenos nuotrauką . 
Pasibaigus „Savaitei be patyčių“, mokinių priešsmurtinė grupė į gimnazijos laikraštį parašo straipsnį 
„Savaitė be patyčių Sūduvos gimnazijoje“. 

Marijampolė 
 

Marijampolės 
„Ryto“ vidurinė 
mokykla 
 

AKCIJA „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ 
„ŠVELNUKŲ SAVAITĖ“: 
Mokiniai technologijų ir dailės pamokų metu iš siūlų gamins „švelnukus“. 
„Švelnukai“ bus surinkti į bendrą „švelnukų“ fondą.  
Klasių grupėms ir atskirai mokytojų kolektyvui bei techniniam mokyklos personalui bus sekama 



„Pasaka apie šiltus švelnukus“ (pagal Claude Steiner) 
Po pasakos mokiniams bus dalinami „švelnukai“. Mokiniai bus raginami iš „švelnuko“ ištraukti po 
siūlą, užrišti jį kitam mokiniui prie „švelnuko“ ir pasakyti ką nors gera.  
Mokiniai bus skatinami nešioti „švelnukus“ visą savaitę. 
Mokinių komanda pertraukų metu vaikščios mokyklos koridoriais ir ragins dovanoti vienas kitam 
siūlelius iš „švelnukų“ (vėl pasakant ką nors gera vienas kitam). 

Marijampolė 
 

VŠĮ Marijampolės 
vaiko tėviškės 
namai 
 

Diskusijos „Šeimos stiprybė vienybėje“ tematika šeimynose vadovaujant auklėtojoms. 
Kūrybiniai darbai Dailės terapijos užsiėmimuose. 
Dainų apie draugystę mokymasis Muzikos būrelyje. 
Tyrimas „Tolerantiškiausio asmens globos namuose rinkimai“ naudojant Tolerancijos testą 
Konkursas „Gyvenkime draugiškai“, apvainikuojantis šeimyninių diskusijų, menų, tyrimų 
rezultatus, kviečiantis Sociodramoms, linksmoms užduotims bei pagarbiam bendravimui. 

Marijampolė 
 

Petro Armino 
pagrindinė mokykla 
 

-IV klasės – „Draugystės juosta“ – visame pradinių klasių korpuse bus išklijuota kabinetus jungianti 
juosta iš A4 formato lapų, kuriuose atsispindės kiekvienos akcijos „Savaitė be patyčių“ dienos 
veiklos rezultatas. Kiekvienai savaitės dienai numatytos veiklos, kuriose mokiniai diskutuos, žais, 
vaidins, pieš, sportuos ar kitaip kurs draugiškus tarpusavio santykius. 
V-X klasės – „Draugystės receptas“ – mokiniai kurs „receptus“ (patarimus) mokiniams, 
mokytojams, tėvams.  
„Draugiškiausio mokytojo rinkimai“ 
„Draugiškiausias animacinio filmo personažas“ 
„Vaikai, gyvenkime draugiškai...“ – pasakų inscenizacijų varžytuvės. 

Marijampolė 
 

Marijampolės 
mokykla-darželis 
,,Žiburėlis“ 
 

,,Minčių knyga“ Vaikų mintys apie draugystę, gėrį, grožį; 
,,Skrisk ir nešk gėrį“  Balionų su vaikų palinkėjimais apie draugystę, toleranciją  paleidimas. 
,,Gyvename draugiškiausioje klasėje, grupėje”. Komandinis plakatų piešimas. 
,,Padėsiu tau geriau jaustis” Žaidimai poromis. Gerų žodžių pasakymas draugui. 
Akcijos užbaigimas ,,Žmogeliukas“. 

Marijampolės 
sav. 

Marijampolės 
savivaldybės 
Sasnavos vidurinė 
mokykla 

  1 – 4 klasių mokiniams paskaitėlės apie patyčias, po jų - užduotys. Taip pat mokiniai patys 
nustatys, kokios patyčios yra jų klasėse, ant saulyčių bus klijuojami spinduliukai su užrašais.  
1 – 4 klasėse vyks piešinių konkursas, tema „Vaikai – gyvenkime draugiškai“. 
 5 – 6 klasių moksleiviai pins draugystės juosteles ir dovanos vieni kitiems.  
Filmo „Patyčios“ peržiūra. 
 Pranešimas patyčių tema.  
Apibendrinimui šių klasių mokiniai kurs bendrą piešinį. 
 7 klasės mokiniams taip pat bus rodomas filmas. Šios klasės mokiniai turės patys pasiruošti teorinei 



paskaitai ir ją pristatyti klasėje, po paskaitos minčių lietus. 
 8 – 10 klasės mokiniams bus rodomas filmas, diskusijos pagalba aiškinsimės, kokia geriausia 
prevencinė pagalba patyčių situacijose. 
Klasių vadovams bus pristatyta kiekybinio tyrimo analizė, atlikta, stengiantis išsiaiškinti patyčių 
egzistavimą 6 – 9 klasėse. Sudarytas lankstinukas „Patyčios mokykloje. 

Marijampolės 
sav. 
 

Želsvos pagrindine 
mokykla 
 

PIRMADIENIS - akcijos pradžios paskelbimas, stendo apie patyčių problemą pristatymas, 
lankstinuko tėvams pristatymas. 
ANTRADIENIS-pradinių klasių mokiniams valandėles veda vyresniųjų klasių aktyvūs mokiniai, 
tema „Gera turėti vyresnį draugą“, piešiniai apie draugystę. 
TREČIADIENIS-vyresniųjų klasių mokiniai rašo laišką draugui. 
KETVIRTADIENIS-diskusija „Be pykčio“, diskusijoje dalyvauja vyresniųjų klasių visi norintys 
mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai. 
PENKTADIENIS-pradinių klasių mokinių piešinių apie dragystę paroda, geriausių laiškų apie 
draugystę skaitymas, diskusijos „Be pykčio“ išvadų pateikimas, akcijos uždarymas. 

Marijampolės 
sav., Avikilų 
k., 
Liudvinavo 
sen. 

VŠĮ Marijampolės 
vaiko tėviškės 
namai 

Diskusijos „Šeimos stiprybė vienybėje“ tematika šeimynose vadovaujant auklėtojoms. 
Kūrybiniai darbai Dailės terapijos užsiėmimuose. 
Dainų apie draugystę mokymasis Muzikos būrelyje. 
Tyrimas „Tolerantiškiausio asmens globos namuose rinkimai“ naudojant Tolerancijos testą. 
Konkursas „Gyvenkime draugiškai“, apvainikuojantis šeimyninių diskusijų, menų, tyrimų 
rezultatus, kviečiantis Sociodramoms, linksmoms užduotims bei pagarbiam bendravimui. 

Marijampolės 
sav., Igliauka 

Igliaukos A. 
Matučio vidurinė 
mokykla 

Kovo 22 d. Pranešimas  mokinių ir pedagogų bendruomenei apie  akcijos „Savaitė be patyčių“ 
renginius.  Sausio mėnesį mokykloje vykusio renginio, skirto patyčių prevencijai „Pamatuokime 
mokyklos skausmą ir džiaugsmą metrais“, mokinių piešinių ir vasario mėnesį vykdytos patyčių 
prevencinės veiklos metu raštu išsakytų mokinių minčių apie patyčias  parodos-ekspozicijos 
atidarymas. Konkurso mokyklos  bendraamžių patikėtinių ir tarpininkų emblemai sukurti 
paskelbimas. 
Kovo 23 d. Paskaita-seminaras  mokyklos pedagogams apie patyčias. Seminarą ves Marijampolės 
PPT psichologai. 
Kovo 24 d. Paskaita-seminaras, suvaidintų situacijų pristatymas moksleivių tėvams. Seminarą 
tėvams ves, situacijas vaidins mokyklos moksleiviai. 
Kovo 25 d. Konkurso „Tolerantiškiausias moksleivis“ paskelbimas.  Mokinių elgesio vertinimas 
pamokų ir pertraukų metu, akcentuojant pozityvų, tolerantišką  elgesį. Mokinių elgesį vertina 
mokytojai ir mokiniai. 
Kovo 26 d. Mokinių pasisakymas raštu temomis“Kas būtų, jei nebūtų patyčių?“, „Aš norėčiau 



užmiršti....“; geriausio pasisakymo tema „Kas būtų, jei nebūtų patyčių“išrinkimas. Konkursų 
mokyklos  bendraamžių patikėtinių ir tarpininkų emblemai sukurti bei „Tolerantiškiausias 
moksleivis“ nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas. Akcijos „Savaitė be patyčių“simbolinis 
užbaigimas sukuriant simbolinį laužą, kuriame sudeginama moksleivių pasisakymai tema „Aš 
norėčiau užmiršti...“ 
„Savaitę be patyčių“ pertraukų metu mobilios mokinių grupės nariai (bendraamžių patikėtiniai ir 
tarpininkai) budės tose  mokyklos ir prie mokyklos vietose, kur dažniausiai vyksta  patyčios.  

Marijampolės 
savivaldybė 
 

Liudvinavo Kazio 
Borutos vidurinė 
mokykla 

Pokalbiai, diskusijos su 1-5 klasių mokiniais “Patyčios – kas tai?” 
Patyčių situacijų “Skaudi tiesa” pateikimas ir aptarimas su 1-5 klasių mokiniais. 
1-5 klasių mokinių piešinių konkursas “Mes prieš patyčias”. 
Lankstinukas “Vaikams apie patyčias”. 
6-8 klasių mokinių susitikimas su Marijampolės apskr. Vyriausiojo policijos komisariato miesto 
policijos nuovados nepilnamečių tarnybos specialistais. 
6-11 klasių stendai “Gyvenkime draugiškai”. 
6-11 klasių mokinių rašinių konkursas “Svetimas tarp savų”. 
Filmo “Klasė” peržiūra ir aptarimas su 9-12 klasių mokiniais. 

Marijampolės 
savivaldybė, 
Gudelių sen., 
Gudelių mstl. 

Gudelių pagrindinė 
mokykla 

Pirmadienis. Filmo peržiūra „Nekentėk tyloje“ ir diskusija su mokiniais apie bendravimą.  
Valandėlė pradinėse klasėse apie patyčias, saugumo jausmą. 
Piešinių konkursas „Nebūk abejingas, užstok“. 
Antradienis. Informacinio stendo apie patyčias paruošimas. 
Trečiadienis. Užsiėmimas pradinėse klasėse „Saugus aš, saugūs namai, saugi aplinka“. 
Ketvirtadienis. Valandėlė skirta bendravimo įgūdžių ugdymui (6,7 kl.) 
Penktadienis. Sportinės varžybos „Be pykčio“ Piešinių konkurso „Nebūk abejingas, užstok“ paroda. 

Mažeikiai Pavasario vidurinė 
mokykla 

Angelų diena (globoju jaunesnį draugą). 
Pagalbos dėžutė ,,Padėk draugui ir sau“ (jei iš tavęs ar tavo draugų tyčiojasi gali apie tai 
informuoti). 
Kiekviena klasė išsikelia savaitės siekius, tikslus, kurių laikysis visą savaitę. 
Piešinių ir plakatų piešimas ir  eksponavimas mokykloje tema ,,Savaitė be patyčių“. 
Spektaklis patyčių tema: ,,Nesusipratimas su kasytėmis“. 

Mažeikiai 
 

Mažeikių lopšelis – 
darželis „Bitutė“ 

Pranešimas „Vaikų patyčios“. Pedagogai bus supažindinti su patyčių problema visuomenėje, su 
vaikų išgyvenimais patiriamų patyčių metu. Bus suteikta informacija apie tai, kaip atpažinti vaiką, 
kuris patiria patyčias ir kaip padėti vaikui. 
Filmukų apie patyčias „Rask laiko pasirūpinti“, „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas su 
pedagogais. 



Popietėlė 5, 6, 7 metų vaikams - animaciniai filmukai apie draugystę ir gerumą. Minčių ir jausmų 
pasidalijimas.  
Individualūs užsiėmimai su 5-7 metų specialiųjų poreikių vaikučiais „Draugiškumo pamokėlė“. 
Vaikučiai gaus spalvingus diplomėlius už dalyvavimą šioje pamokėlėje.  
Atmintinė tėveliams apie patyčias, ką vaikai išgyvena patirdami patyčias, kaip atpažinti vaiką, kuris 
tai patiria , kaip padėti vaikui ir kur kreiptis pagalbos. 
Vaikų piešinių parodėlė „ Draugystė“. 

Mažeikiai 
 

Kazimiero Jagmino 
pradinė mokykla 

Informacijos teikimas 
1. Plakatas „Baikit, man skaudu“.  
2. Lankstinukas tėvams „Kaip atpažinti patiriantį patyčias vaiką?“, „Kur kreiptis pagalbos?“  
3. Jaunųjų žurnalistų laikraštis „Daigelis“.  
4. Akcijos renginių pokyčių fiksavimas. Bus sudaryta anketinė mokinių apklausa prieš ir po 
vykdomos patyčių akcijos savaitės, kuri parodys ar gauta informacija, užimtumas buvo naudingi 
mokiniams.  
II. Švietėjiška veikla 
Paskaita, diskusija tėveliams “Ką turi žinoti ir ką gali nuveikti tėvai esant patyčioms?“  
Filmo peržiūra tėveliams „Nekentėk tyloje“  
Klasės valandėlės, diskusijos su mokiniais „Ką gali padaryti vaikai?“  
III.Veikla ir užimtumas 
Susitikimas – diskusija su VTAT specialiste, Nepilnamečių policijos prevencijos poskyrio 
inspektore.  
Viktorina „Būkime vieni kitiems geresni“.  
Piešinių konkursas „Gyvenkime be patyčių ir smurto“.  
Vaidybinis situacijų pristatymas „Gerumo angelas“. Dramos būrelio mokiniai paruoš ir suvaidins 
situaciją, kurią parodys visų klasių mokiniams prižiūrint atsakingam asmeniui. Kartu mokiniams 
bus pristatoma ir paruošta trumpa patyčių smurto programa. Tokiu būdu mokiniai turės galimybę 
lavinti socialinius įgūdžius, tiesiogiai įsitraukti į situacijų analizę, diskusijas. 

Mažeikiai „Vyturio“  pradinė 
mokykla 

Informacijos teikimas 
1. Plakatas „Baikit, man skaudu“.  
2. Lankstinukas tėvams „Kaip atpažinti patiriantį patyčias vaiką?“, „Kur kreiptis pagalbos?“  
3. Akcijos renginių pokyčių fiksavimas. Bus sudaryta anketinė mokinių apklausa prieš ir po 
vykdomos patyčių akcijos savaitės, kuri parodys ar gauta informacija, užimtumas buvo naudingi 
mokiniams.  
II. Švietėjiška veikla 



Paskaita, diskusija tėveliams “Ką turi žinoti ir ką gali nuveikti tėvai esant patyčioms?“ . 
 „Filmo peržiūra tėveliams „Nekentėk tyloje“  
Klasės valandėlės, diskusijos su mokiniais „Ką gali padaryti vaikai?“ .  
III.Veikla ir užimtumas 
Prevencinė išvyka į policijos skyrių.   
Rašinių konkursas (3-4kl) „Būkime vieni kitiems geresni“.  
Piešinių konkursas (1-2kl) „Gyvenkime be patyčių ir smurto“.  
Vaidybinis situacijų pristatymas „Gerumo angelas“(1kl). Dramos būrelio mokiniai paruoš ir 
suvaidins situaciją, kurią parodys visų klasių mokiniams prižiūrint atsakingam asmeniui. Kartu 
mokiniams bus pristatoma ir paruošta trumpa patyčių smurto programa. Tokiu būdu mokiniai turės 
galimybę lavinti socialinius įgūdžius, tiesiogiai įsitraukti į situacijų analizę, diskusijas. 

Mažeikiai Sodų vidurinė Informacinio stendo ruošimas. 
Disputai etikos pamokose ir klasės valandėlėse. 
Mokinių grafiti ant sniego (pagal oro sąlygas). 
Bendras mokyklos mokinių ir mokytojų piešinys. 
Muilo burbulų pūtimas, mokyklos kiemelyje. 

Mažeikiai 
 

Mažeikių „Ventos“ 
pagrindinė mokykla 
 

Kovo 22 – 26 dienų savaitė mokykloje skelbiama vertybių savaite. 
Numatomi renginiai: 
Pirmadienis – pasisveikinimo diena 
Antradienis – komplimentų diena 
Trečiadienis – švarios kalbos diena 
Ketvirtadienis – diena be kaukių 
Penktadienis – padėkos diena. 
Be to ketvirtadienį numatome pertraukų metu demonstruoti smurto prevencijos filmus. 
Penktadienį – užbaigimo dienai – naktinis šou „Pasauli, draugauk su manimi“. Šio renginio metu 
mokiniai visą naktį leis mokykloje mokydamiesi betarpiškai, šiltai bendrauti ir bendradarbiauti, 
šokdami, žaisdami įvairius žaidimus, žiūrėdami prevencinius filmus, maudydamiesi mokyklos 
baseine ir kt. Į naktinį šou kviečiamės svečius – Mažeikių raj. Viekšnių gimnazijos moksleivius. 
Plečiame draugų ratą. 

Mažeikiai 
 

Mažeikių Merkelio 
Račkausko 
gimnazija 
 

Nuotraukų paroda „Mano saugiausia vieta“. 
Bendradarbiavimas su Viekšnių gimnazija. Pokalbių popietė „Toleruoti ar pasipriešinti?!“ 
Kino diena.  
Gimnazijos teatro spektaklio premjera I.Kazlauskaitė „Žaidimas be taisyklių“. 
Klasės valandėlių tema „Skundžiu ar sprendžiu problemą“. 



Mažeikiai 
 

Mažeikių 
„Žiburėlio“ pradinė 
mokykla 
 
 

Konkursas „Draugiškiausio mokinio rinkimai“. 1-4 klasių mokiniai savaitę rinks saulytes į savo 
draugiškumo lapą, kuriame atsispindės jų geri darbai, pagalba kitiems, tolerancija, pagarba 
aplinkiniams. Savaitės pabaigoje kiekvienos klasės draugiškiausi mokiniai bus apdovanoti 
diplomais „Aš draugiškas“. 
„Staigmenos draugui diena“. Ja bus siekiama, kad kiekvienas iš mokinių savo klasėje pastebėtų 
klasės draugą, su kuriuo mažiausiai bendrauja, ar kuris tą dieną liūdnas, susirūpinęs ir padarytų jam 
dovanėlę, pasakytų jam šiltus, gerus žodžius, o gal tiesiog apkabintų. 
Piešinių paroda „Nupiešk draugiškumą“, mokiniai bus skatinami suprasti draugiškumo prasmę ir jį 
pavaizduoti savo piešiniuose. Piešiniai papuoš mokyklos koridorių sienas ir per draugiškumo idėjas 
leis pajausti vieningumo dvasią.  
Filmukų peržiūra ir aptarimas su mokiniais. Peržiūrai bus parinkti filmukai iš senosios animacijos, 
kurie puikiai atspindės draugiškumo svarbą  ir padės vaikams suvokti patyčių žalą. 
Bus parengti lankstinukai tėveliams „Ar tai patyčios?“, kuriuose atsispindės, koks elgesys laikomas 
patyčiomis, kokius požymius patiria vaikas patyčių atvejais, kaip jį išklausyti, jam padėti. 
Kovo mėn. Prieš akciją, bus vykdomi užsiėmimai 1 – 4 klasių mokiniams „Bendrauju be patyčių“ 
(užsiėmimus ves psichologės) ir „Aš -  tolerantiškas“ (užsiėmimus ves socialinė pedagogė). 

Mažeikių r., 
Tirkšlių sen., 
Užlieknė 

Užlieknės 
pagrindinė mokykla 

Informacijos sklaida mokyklos stende. 
Kiekviena klasė su auklėtoju darys gėlės žiedą su 10 priežasčių, dėl kurių jų mokykla yra saugi. 
Rašys laišką, esė, straipsnį (žanrą pasirinks patys mokiniai) draugui, patyrusiam patyčias ir smurtą 
mokykloje. 
Dar po vieną individualią užduotį kiekvienai klasei. 

Mažeikių 
rajonas 
Palnosų km. 

Daubiškių 
pagrindinė mokykla 

1-8 kl. Pokalbiai  klasių valandėlių metu apie patyčias, kur kreiptis pagalbos? 
1-8 kl. Piešiniai ,,Mano saugi aplinka“ per  
5-8 kl. Rašiniai ,,Kuo AŠ galėčiau  padėti  nuskriaustajam?“ 
5-8 kl. Patyčių masto įvertinimo tyrimas. 
5-8 kl. Akcijos aptarimas, piešinių paroda. Filmo ,,Netylėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. 
Atmintinių platinimas mokyklos darbuotojams. 

Mažeikių 
rajonas, 
Židikai 

Mažeikių r. Židikų 
Marijos 
Pečkauskaitės 
vidurinė mokykla 

1-4 klasių mokiniai gamins lankstinukus ir platins vyresnių klasių mokiniams 
10-12 klasėse vyks filmo ,,Skriaudėjo šokis“; 
5-9 klasėse filmo ,,Nekentėk tyloje“; 
1-4 klasėse filmo ,,Akiniai“ peržiūra ir aptarimas.  
Filmai bus aptariami klasių valandėlėse. 
Susitikimas su Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos teatro studija. Gimnazistai parodys 
spektaklį ,,Žaidimas be taisyklių“ .Po spektaklio vyks pabendravimo ir diskusijų valandėlė. 



Mažeikių 
rajonas, Seda 

Sedos Vytauto 
Mačernio gimnazija 

Forum teatras aktų salėje visai gimnazijos bendruomenei patyčių tematika . 
Filmų patyčių tema peržiūra, aptarimas . 
Flashmob – patyčioms”ne”- gerumui “taip”. 
Laiško draugui rašymas etikos pamokos metu. Iš visų parašytų laiškų bus sudėtas vienas didelis 
laiškas ir patalpintas gimnazijos stende. 
Diskusija apie gerumą ( 5-8 kl. Mokiniams).  
Pradinių klasių mokinių teminių piešinių paroda, jos aptarimas.  
Foto studijos nuotraukų stendas “Vizija-mokykla be patyčių”.  

Molėtai Všį Alantos 
technologijos ir 
verslo mokykla 
 

1. Mokinių ir mokytojų apklausų pristatymas skaidrėse „Mitai ir tiesa“ (interviu klausimai 
mokytojams, testo klausimai mokiniams. Pristato patys mokiniai). 
2. Mokinių kurtų plakatų patyčių tema paroda. 
3. Mokinių sukurto vaidinimo patyčių tema iš mokyklos gyvenimo peržiūra ir diskusijos. 
4. Vakaronė „Bendraukime be pykčio“. (diskoteka, įvairūs žaidimai). 
5. Filmo „Klasė“ peržiūra ir aptarimas grupės valandėlių metu. 

Molėtai 
 

Molėtų gimnazija 
 

Anketa specialiųjų poreikių mokiniams „Kaip jaučiuosi mokykloje“. Rezultatų pristatymas 
pedagogams ir aptarimas su specialiųjų poreikių mokiniais.  
Patyčių paplitimo masto įvertinimo anketa mokinių tėvams. Rezultatų analizė klasės tėvų 
susirinkimuose.  
Videomedžiagos peržiūra ir situacijų analizė (dalyvauja 1-2 klasių gimnazistai). 
Logotipo kūrimas patyčių prevencijos tema (vėliau šį simbolį nešios gimnazijos savanoriai) (1-2 
klasių mokiniai). 
Rašinio „Kaip sukurti draugišką mokyklą“ konkursas (kuria 3-4 klasių gimnazistai). 
Stendo patyčių prevencijos tema  parengimas.  
Klasių valandėlės, kuriose aptariamos taisyklės prieš patyčias.  
Baigiamasis savaitės renginys – karaokė draugystės tema. Grupės savanorių gimnazistų 
psichodrama patyčių tema. 

Natkiškiai 
 

Natkiškių Zosės 
Petraitienės 
pagrindinė 
mokykla 
 

Kiekviena savaites diena vyks pokalbių klubas bendraamžiai – bendraamžiams „Sėkmės mokykla“. 
Pokalbių temos: „Aš nekaktas, kad esu kitoks“, „Kaip elgtis, kai iš tavęs ima tyčiotis?“, „Kaip rasti 
savo deimantų lauką?“, „Kaip prisiimti atsakomybę už savo poelgius?“, „Kaip sukurti savo laimę?“. 
Per dorinio ugdymo pamokas  žiūrėsime ir aptarsime filmus: „Nekentėk tyloje, „Rask laiko“, 
„Šarlotės voratinklis“ , „Tiltas į Terabitiją“. 
Kūrybinė popietė „Nesityčiok, nes man skaudu“. Jos metu vaikai pieš piešinius, rašys rašinėlius. 
Paskaita „Žalingi įpročiai – patyčių pradžia“. 
Apkabinimų ir palinkėjimų  diena „Tu man svarbus“ 



Naujoji 
akmenė 

Naujosios akmenės 
mokykla-darželis 
„buratinas“ 

Pokalbiai klasėse, „buratino“ draugiškumo kodekso kūrimas. 
„patyčioms – ne!“, piešiniuose (1-2 klasės) ir plakatuose  (3-4 klasės). 
Susitikimas su akmenės policijos komisariato pareigūne l. Dainiene (1-2 klasės). 
Susitikimas su akmenės rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja r. Žiediene (3-4 klasės). 
Mokyklos-darželio vestibiulyje veiks anoniminis paštas. 
Diskusijos klasėse „kaip aš jaučiuosi mokykloje?“. 
Anoniminių laiškų aptarimas. 

Naujoji 
akmenė 
 

Mokykla-darželis 
„atžalynas“ 
 

Pokalbiai su vaikais grupėse, klasėje „gėris mus šildo“.  
Organizatoriai – įstaigos pedagogai. 
Vaikų atvirukų „mano meilė – tau“ gaminimas savo šeimos nariams: tėčiui, mamai, seneliams, 
broliams, sesėms ir kt. 2010-03-23. Organizatoriai – įstaigos pedagogai. 
Vaikų piešinių paroda „mano geri darbeliai“ parduotuvėje „svaras“ – miesto gyventojams. 
Įstaigos vyresniųjų vaikų, mokinių gerumo akcija „atverkime savo širdeles gėriui“ – mokyklos-
darželio „atžalynas“ filialo „vaikų dienos centras“ vaikams, lopšelio vaikams.  
Mokyklos-darželio „atžalynas“ ugdytinių koncertas „pavasario sulaukus“ akmenės socialinių 
paslaugų gyventojams.  

Naujoji 
akmenė 
 

Naujosios akmenės 
ramučių gimnazija 
 

Paskaitų ciklas „bendraamžiai bendraamžiams“; 
Susitikimai su policijos ir medicinos specialistais; 
Prevencinių filmų peržiūra ir aptarimai; 
Sportinė veikla; 
Stendinė medžiaga 
Lankstinukų platinimas 
Plakatų, rašinių konkursai, žaidimai 
Dainų diena 

Neringa Nidos vidurinė 
mokykla 

Mokiniai stengsis vengti savo ydų, kaups gerus darbus ir apiformins spalvotuose lapuose. Sudarys 
spalvotą gerumo grandinę. 
1-10 klasių moksleiviai, mokytojai, tėvai dalyvaus sportinėje šventėje. 

Pagėgiai 
 

Pagėgių Algimanto 
Mackaus gimnazija 
 

Vaidybinių situacijų apie smurtą peržiūra i aptarimas, diskusijos su policijos pareigūnais smurto 
tema, plakatų kūrimas, informacinio stendo leidyba, tolerantiškiausio mokinio rinkimai, baigiamasis 
savaitės renginys. 

Pagėgių 
savivaldybė 

Pagėgių 
savivaldybės 
Piktupėnų 
pagrindinė 

Pirma diena (03-22) 
„Patyčios mokykloje“ (anketa 5-10 klasių mokiniams). 
Antra diena (03-23) 
5-10 kl. Piešinių konkursas „Aš moku draugauti“ (dailės pamokos) 



mokykla 
 

Trečia diena (03-24) 
„Sportuodami susidraugaujame“ sportinės varžybos kai komandose dalyvauja įvairių klasių 
mokiniai. 
Tinklinis, krepšinis.  
Ketvirta diena (03-25) 
„Laiškas mano geriausiam draugui“ (lietuvių kalbos pamokos). 
Penkta diena (03-26) 
„Pamačiau skriaudžiamą draugą ir jam padėjau“.  
Diskusija- pokalbis prie apskrito stalo, anketos rezultatų aptarimas. 

Pakruojis Pakruojo 
„Žemynos“ 
pagrindinė 
mokykla 

Sukuriamas lankstinukas tėvams apie patyčias: jų pobūdį, aktualumą, grėsmes vaikui patirti patyčias 
ir pačiam tapti smurtautoju bei informuojami, kur kreiptis pagalbos, jei vaikas susidūrė su 
patyčiomis. Susipažinę su informacija tėvai pakviečiami diskusijai „Ar esame pajėgūs apsaugoti 
savo vaiką nuo smurto?“ 
Dalykų mokytojai taip pat kviečiami diskusijai: „Smurtas ir patyčios tarp mokinių: ar tai tampa 
bendravimo norma?“.  
Surengiama fotografijų paroda „Aš šypsausi mokykloje – šypsokis ir tu“ kuriai nuotraukas daro 
mokiniai kartu su klasių auklėtojais. Taip perteikiama žinia, kad mokykloje yra gera ir kad yra 
žmonių, galinčių mums padėti ir mus apginti.  
Apyrankių „Galime gyventi be patyčių“ gamyba ir jų apsikeitimo akcija, kaip gerumo ir pagalbos 
ženklas. 
Vaikų minčių: „Kodėl turėčiau rinktis gyvenimą be patyčių?“ . 

Pakruojo r. Pakruojo r. 
Linkuvos 
gimnazija 

Pradinių klasių mokinių piešiniai ant asfalto; 
Auginsime gerumo medį (dailės technika - instaliacija); 
Informacinis stendas „ Patyčios – tai“; 
Klasės valandėlių metu pokalbiai, diskusijos smurto, patyčių tema; 
Laiškų dėžutė mokinių pasiūlymams, nuoskaudoms.(gauti laiškai bus aptarti PDG,  originaliausi 
pasiūlymai įgyvendinami); 
Akcija „Draugystės tiltas“; 
Filmo peržiūra ir aptarimas. 
 

Pakruojo r. 
Šukionių k. 
 

Šukionių Jono 
Noreikos 
pagrindinė 
mokykla 

SAVAITĖS VEIKSMŲ PLANAS: 
  I dieną – eksponuojama vaikų darbų paroda „Aš neskriaudžiu kitų. O tu?..” 
  II dieną -  mokiniai parengia skaidres temoms: „Draugystė“, „ Tolerancija“, „Geras darbas“, 
„Pagalba“. 



   III dieną – anketinė apklausa 5-10 klasių mokiniams apie patyčias mūsų mokykloje (suvestinės 
analizė  bus pristatyta direkciniame posėdyje). 
IV dieną – šia tema demonstruojamas ir aptariamas filmas. 
V dieną – 12 val. Iš mokinių bus sustatomas žmogeliukas ir iškėlę į viršų rankas sušuksime 
„Gyvenimas BE PATYČIŲ“. Savaitės aptarimas. 
Visą savaitę tiek mokytojai, tiek mokiniai bus apsirengę pagal nurodytus apsirengimo būdus 
(spalvas, akcentus). Klasės valandėlės bus vedamos „Gyvenimas BE PATYČIŲ“ tema. 
Klasės auklėtojai demonstruos ir su savo auklėtiniais aptars SMM remiamą DVD „PATYČIOS 
atpažink išvenk sustabdyk“. 

Palanga 
 

Vlado Jurgučio 
pagrindinė 
mokykla 
 

1. Lankstinukų ir lipdukų projekto tema kūrimo konkursas moksleiviams (geriausi darbai bus 
tiražuojami) 

2. Mokinių užimtumo pertraukų metu organizavimas “Pertraukėlės – pramogėlės” (organizuoja 
patys moksleiviai)  

3. Bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai (naudojant neformalaus jaunimo ugdymo 
metodus) 

4. Rašinių draugiškumo ir tolerancijos tema konkursas “Laiškas” 
5.  Draugiškiausių mokyklos bendruomenės narių rinkimai ir apdovanojimas “Šypsenos 

ordinu” (balsuoja visi bendruomenės nariai, bet kuris iš jų gali būti nominuotas). 
 

Panevėžio r. PANEVĖŽIO 
RAJONO 
DEMBAVOS 
PAGRINDINĖ 
MOKYKLA 
 

1. Video filmų apie patyčias peržiūra ir aptarimas klasių valandėlių metu (visą savaitę) 
2. Paskaita-diskusija 6-8 klasių mokiniams „Bendramokslių patyčios“ kartu su policijos 

pareigūnais 
3. Piešinių konkursas pradinių klasių mokiniams „Draugo rankos“ 
4. 8 klasės mokinių pranešimas pradinukams „Mes vyriausi mokykloje – galime jums padėti“ 
5. Penktokų spektaklis darželio auklėtiniams ir pradinukams „Mes laukiame jūsų mokykloje“. 

 
Panevėžio 
rajonas, 
Naujamiestis 

Naujamiesčio 
vidurinė mokykla 

,,Mes- vienos žemės vaikai!“ Renginys skirtas paminėti Žemės dienai. Atkreipti dėmesį ne tik į 
ekologines, bet ir bendravimo problemas. 6-12 klasių paruošiami prisistatymai. Užduočių atlikimas. 
Piešinių konkursas ,,Čia man gera-saugu-jauku...“  
Draugystės juostelių pynimas, dovanojimas kartu su palinkėjimu vieni kitiems.  
Psichologo diena mokykloje. Mokinius, tėvus, mokytojus, konsultuoja Panevėžio r. Pedagoginės 
psichologinės tarnybos psichologės. 
,,Patyčios? Kodėl?..“ Klasių valandėlės. Filmo peržiūra, aptarimas. 
Baigiamasis renginys Panevėžio r. Savivaldybėje. Mokyklos komanda paruošia iki 10 min. 



Prisistatymą. 
Kartu su kitomis Panevėžio r. Mokyklomis dalyvauja kūrybinių užduočių atlikime. 

Panevėžio 
rajonas, 
Paįstrys 

Paįstrio Juozo 
Zikaro vidurinė 
mokykla 

Klasės valandėlės smurto ir patyčių temomis, kurias vestų socialinis pedagogas. 
Filmų peržiūra – naktinės valandėlės paaugliams. 
Esant galimybei įvairios  kitos veiklos. 
Paskaita tėvams patyčių ir smurto tema. 
Kitos veiklos ( gali būti kokia akcija ar kita). 

Panevėžio 
rajonas,  
Pažagieniai 

Panevėžio rajono 
Pažagienių 
darželis-mokykla 

Anketa moksleiviams „Ar aš saugus mokykloje?“ 
3-4 klasių mokinių susitikimas su psichologe Aida Žigeliene. 
1-2 klasių mokinių piešinių konkursas „Draugystė“. 
Koncertas darželio-mokyklos bendruomenei „Draugų būryje“. 

Panevėžio 
rajonas, 
Smilgiai 

Smilgių vidurinė 
mokykla 

Piešinių konkursas paroda ,,Pasaulis, kuriame nėra smurto“. 
Kino filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. 
Draugiškiausio bendraklasio rinkimai. 
Sportinės varžybos ,,Sportuokime, bet nesmurtaukime“. 

Panevėžio 
rajonas, 
Krekenava 

Krekenavos 
Mykolo Antanaičio 
gimnazija 

Filmo ,,Rask laiko pasirūpinti“ peržiūra ir numatomos  veiklos aptarimas su mokinių parlamentu 
(2010-02-10) 
2. Plakato ,, Mes prieš patyčias ir smurtą“ paroda mokykloje. 
3. Anketos apie patiriamas patyčias, 5-7 kl. Mokinių tarpe, rezultatų pristatymas mokiniams, 
tėvams, mokytojams. 
4. Filmo ,,Skriaudėjo šokis“ peržiūra su 1-4 kl. Mokiniais ir aptarimas. 
5. Filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra su 5-9 kl. Mokiniais, diskusijos. 

Panevėžys Viešoji įstaiga 
dienos centras 
„Šermukšniukas“ 

Dailės terapijos užsiėmimas smurto bei patyčių tema tėvams. 
Paroda „Be patyčių ir smurto“. 
Spektakliukas „Mes kitokie“ apie patyčių ir smurto netoleravimą. 
Diskusijų valandėlės Smurto bei patyčių temomis dailės terapijos ir kitų užsiėmimų metu. 

Panevėžys Panevėžio 
,,Vyturio“ vidurinė 
mokykla 

Judi Picoult knygos ,,Devyniolika minučių“ aptarimas klasių auklėtojais ir pristatymas klasės 
valandėlių metu mokiniams. Diskusijos. 
Pradinių klasių mokytojai su mokiniais skaito ir aptaria Violetos Šikaitės ,,Tikra knygelė apie 
skriaudą“. 
Mokyklos informaciniame ekrane rodoma Senoji geroji animacija. 
Etikos pamokose Senosios animacijos filmukų peržiūra, aptarimas, kūrybinis darbas, laiško rašymas 
vienam iš animacinio filmuko herojų. Mokinių darbai publikuojami prie iš anksto paruošto Gerumo 
medžio. 



Dailės pamokų metu kuriami informaciniai skirtukai pradinių klasių mokiniams, kuriuose atsispindi 
pagalbos telefonai.  
IT pamokų metu ruošiama pateiktis tema ,,Vyturys prieš patyčias“. 
Socialinės provokacijos smurto tema. Modeliuojamos netinkamo elgesio situacijos ir stebima 
aplinkinių reakcija, kuri pagal situaciją bus filmuojama. 
Popietė su dvasininku Mindaugu Kučinsku ir jaunimo centro atstovu.  
Apvalusis stalas „ Nekaltos“ patyčios mokykloje“. 
Mokinių ,,Sąžinės komanda“ dirba pagal mokytojų parengtą prevencinę programą su 5-ų klasių 
mokiniais.  
Ataskaitinė konferencija ,,Savaitė be patyčių“. (Su Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto 
policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus specialiste). 

Panevėžys 
 

Panevėžio 
Sakistakalnio 
pagrindinė 
mokykla 

1-4 klasių moksleiviai surengs plakatų-piešinių parodą su šūkiais prieš patyčias. 1a klasės mokytoja 
ves pamokėles Antrojo žingsnio smurto prevencinės programos tema: „Pykčio ženklų atpažinimas ir 
priežasčių įvertinimas, kad būtų galima valdyti pyktį“. 
5-10 kl. Apklausos, kiek mūsų mokykloje paplitęs smurtas. 
Diskusijos prie apskritojo stalo „Kaip spręsti smurto problemas“. 
5- ų klasių vaidinimai „Pasakos baigiasi laimingai“. 
6-ų klasių inscenizacijų konkursas. 
7-10 klasės rašys laiškus skriaudėjams. 
Mokyklos foje stende „Gėdos lentoje“ viešinsime mokinius, kurie nuolat nepaiso mokinio taisyklių 
ir smurtauja prieš kitus mokinius. 
Mokinių parlamento nariai per mokyklos vietinį radiją „Skaistaškį“ ves valandėles „Išgirsk, 
pagalvok, pritaikyk“. 
Bus leidžiami lankstinukai tėvams ir mokiniams. 

Panevėžys Panevėžio rajono 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Informuoti Panevėžio rajono mokyklas apie akciją ir skatinti dalyvauti 
Piešinių ir plakatų paroda (rajono mokyklos atsiunčia gražiausius pradinukų darbelius, kurie yra 
eksponuojami rajono policijoje) 2010-03-23 
„Gėrio medis“ (5 -6  klasių mokinių sukurtas stendas mokyklose ir siunčiamos gražiausia nuotrauka 
tarnybai „Gėrio medžio“ ) visą savaitę 
Renginys - konkursas „ Mes - neabejingi“ 7 – 8 klasių mokiniams, kuriame kviečiamos prisijungti ir  
dalyvauti mokyklos (pedagogai, mokiniai, PPT soc. Pedagogė, policijos inspektorė ir visuomenės 
priežiūros biuro specialistė)  2010-03-26 
Klasių valandėlės mokyklose tema „Be patyčių“ (PPT soc. Pedagogė) visą savaitę 

Panevėžys Panevėžio 5-oji Diskusijos apie toleranciją, draugystę su 10-11 klasių mokiniais.  



 vidurinė mokykla Prevencinių filmų peržiūra ir diskusijos  (9-11 klases).  
6-8 klasių prevencinis renginys „ Draugas“ .  
Apvalusis stalas „ Nekaltos“ patyčios mokykloje“ (dalyvauja „Minties“ gimnazijos, Ąžuolo 
vidurinės mokyklos, Saulėtekio, „Vyturio“ ir 5-oji  vidurinės mokyklos mokiniai, soc. Pedagogai, 
psichologai).  
 

Panevėžys Panevėžio 
Senvagės 
pagrindinė 
mokykla 

Projekto pristatymas mokytojams ir mokiniams. 
Pagaminti ir išdalinti draugiškumo apyrankes mokyklos mokytojams bei mokiniams. 
Piešinių konkursas „Mano geriausias draugas“ ir jų pristatymas. 
Mokinių tarpusavio santykiai literatūroje (pagal J. Mikelinską ,,Iksas ir Igrekas“). 
„Angelo diena“ - kuo daugiau gerų darbų padaryti savo draugams. 
Ilgųjų pertraukų metu – mokinių užimtumas: 
A) aktų salėje visi norintys vaikai bus mokomi žaidimų su šokių elementais; 
B) sporto salėje vaikai žais sportinius žaidimus; 
C) mokiniai lipdys iš molio; 
D) „korespondentų“ grupelė fiksuos veiklą, išleis didžiulį stendą; 
E) ant tapetų rulonų mokiniai pieš grafiti draugystės tema.;  
F) „dainuojančių perliukų“ klubas. 
„Pagalbos dėžutė“ (visi mokiniai gali kreiptis pagalbos, jeigu juos kas nors įžeidinėja ir ši problema 
tuoj sprendžiama). 
Vyresnių klasių mokinių pagalba žemesnių klasių mokiniams. 
Psichologinė pagalba mokiniams – teikia mokyklos psichologė. 
Socialinės pedagogės pagalba sprendžiant mokiniams iškilusias problemas. 
Senvagėje ir Laisvės aikštėje tolerancijos akcija ir žmonių apklausa. Sieksime, kad akcija 
informuotų visuomenę apie iškylančias mokykloje ir už jos ribų patyčių problemas. 

Panevėžys Panevėžio 
Kazimiero 
Paltaroko 
gimnazija 

Susitaikymo pamaldos visai gimnazijos bendruomenei. 
Tiriamoji veikla  klausimyno pagalba (pagal amžiaus grupes) apie patyčias, smurtą, tarpusavio 
santykius. Rezultatų pristatymas per mokytojų, tėvų susirinkimus. Specialistų paruoštos 
rekomendacijos gimnazijos bendruomenei. 
Lektorių (psichologės, socialinės pedagogės, VPK nepilnamečių inspektorės, kapeliono ir pan.) 
Paskaitos, prevencinių filmų demonstravimas apie konfliktus, jų sprendimo būdus, derybas, 
toleranciją, dėmesingumą vienas kitam ir kitomis panašiomis temomis – mokiniams, tėvams, 
mokytojams.  
Netradicinės dienos „Švelniukų diena“ (1-4 klasės mokinių užsiėmimai, pokalbiai, žaidimai, žaislų 



gaminimas ir dovanojimas šalia esančiam su gražiu žodžiu ir pan.), „Geri žmonės, gražioj žemėj“ 
(gražus tarpusavio elgesys ne tik su asmeniu, bet ir su mus supančia aplinka, meile mūsų kraštui, 
žemei. Siejama su Žemės diena. Filmukų, spektaklio peržiūra, įvairūs užsiėmimai, pokalbiai, 
darbelių darymas, žemės puošimas), „Gerbkime vieni kitus“ (5 klasių mokinių filmo apie patyčias 
peržiūra, aptarimai, diskusijos, savų pagarbaus elgesio taisyklių kūrimas ir pripažinimas). 
Visą savaitę gimnazijos patalpas puoš vaikų darbeliai su šypsenėlėmis, gražiais palinkėjimais, šiltais 
žodžiais, šmaikštūs plakatai valgykloje, rūbinėje ir kitose susibūrimo vietose. 
Pertraukų metu koridoriuose bus rodomi trumpi pamokantys filmukai, vaikų parenti pristatymai 
apie draugiškumą, šiltus santykius, gražų bendravimą ir pan. Mokinių savivalda per pertraukas 
rengs įvairius užsiėmimus, užduotėles mokiniams. Tikslas, sudominti ir užimti mokinius pertraukų 
metu linksma ir atpalaiduojančia veikla, siekiant sumažinti patyčių mąstą pertraukų metu. 
„Slapto draugo“ palaikymas ir parama. 
Draugiškos 7 klasių mokinių varžybos, estafetės ir kitos rungtys siekiant bendradarbiavimo ir 
draugiškumo ne tik tarp klasės mokinių, bet ir tarp kitų klasių. 

Panevėžys 
 

Panevėžio 
„Ąžuolo“ 
pagrindinė 
mokykla 

Paskaita tėvams „ Kas yra patyčios ir kaip jų išvengti“; 
Socialinė drama „ Bendrauk! Pažink! Priimk!“ 8-tų klasių mokiniams; 
Apvalaus stalo diskusija „ Kodėl taip darau?“ 5 – 7 klasių mokiniams; 
1-4 klasių mokiniai pieš tema „ Mums gera kartu“; 
Mokytojų pokalbis – diskusija  

Panevėžys 
 

Panevėžio lopšelis 
– darželis 
„Dobilas“ 
 

Kovo 22 – oji- „Aš noriu būti mandagus“. Išsiaiškinti, kam reikalingas mandagumas. Prisiminti  
mandagumo abėcėlę. Žaisti įvairius žaidimus, pvz. „Parduotuvė“, „Einu į svečius...“ ir kt., kurių 
metu įtvirtinti mandagų, pagarbų  elgesį su suaugusiais, bendraamžiais. Parašyti ant kortelių  
mandagumo žodžius (pakabinti matomoje  grupės vietoje). Tėvelių užrašytus ant lapelių savo vaikų 
naudojamus mandagumo žodelius auklėtojos susega į  knygą „Stebuklingi žodžiai“. 
Kovo 23 – oji – „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ (atjautos ir pagalbos diena).  Aptarti, kaip 
galime padėti mamai, tėtei, senam žmogui, mažesniam, silpnesniam vaikui. Skatinti pastebėti 
patiems, kur reikalinga jų pagalba.  Daryti gerus darbus, padėti mažesniems, silpnesniems 
draugams. Auklėtojos pažymi gerus darbus gerų darbų kalendoriuje. Tėveliai užrašo savo vaikučių 
atliktus gerus darbus namuose ( pagalbą, atjautą)  ir įmeta į „Gerų darbų paštą“. 
Kovo 24 – oji – „Kalbėk tik gražius žodžius“.  Išsiaiškinti, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet 
galima juos ir išskirti, skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokyti sakyti vienas kitam gražius, malonius 
žodžius, vengti piktų žodžių. Pasigaminti gražių žodžių dėžutę, į kurią sudėti ant kortelių surašytus 
gražius, malonius žodžius. 
Kovo 25- oji – „ Aš ir mano draugai“. Išsiaiškinti, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl 



su juo draugauja.   Skatinti papasakoti apie savo draugą, apibūdinti tiek jo išvaizdą, tiek elgesį. 
Išsiaiškinti ar pats vaikas yra geras draugas, pamąstyti, kodėl kiti su juo draugauja. Nupiešti 
geriausio draugo portretą. Surengti salėje piešinių parodą „Geriausias draugas“. Žaisti žaidimą 
„Draugystės ratelis“ – surašyti vaikų vardus ir rodyklėmis parodyti kas su kuo draugauja. 
Kovo 26 – oji –„Myliu iš visos širdies“( meilės diena). Grupėje parengti  nuotraukų parodėlę „Mano 
mylimiausi žmonės“ (nuotraukas iš šeimos albumo atrenka vaikai su tėveliais). Renginys salėje.  
Užsiauginti „Meilės medį“. Vaikai, atėję į šventę, pakabina ant „meilės medžio“ širdutes, ant kurių 
užrašyta, kam  jas skiria.  Pasidžiaugti per savaitę atliktais gerais darbais ir visiems kartu pašokti, 
pažaisti.  

Panevėžys 
 

Panevėžio pradinė 
mokykla 
 

Rytmetys mokyklos fojė „Pabūkim geresni...“ (Bus demonstruojamos skaidrės, dalinami 
lankstinukai apie tai, kaip kovoti su patyčiomis). 
Panevėžio Senvagės pagrindinė mokyklos grupės „Patyčioms – NE“ susitikimas su 2 klasių 
mokiniais (paskaitėlė, diskusija). 
Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos moksleivių grupės „Sąžinės komanda“ susitikimas su 1 kl. 
Mokiniais (renginukas mokyklos aktų salėje). 
Akcija „Po šypseną kiekvienam“ (moksleivių paruoštų šypsenų dalinimas klasės draugams, 
mokyklos darbuotojams, tėveliams, mokytojams ir kt.). 
3a, 3b ir 4a kl. Moksleivių ekskursija Į Policijos muziejų. 

Panevėžys 
 

Panevėžio lopšelis-
darželis 
,,Žvaigždutė“ 
 

Pokalbiai. 
Žaidimai. 
Kūrinėlių skaitymas, aptarimas. 
Eilėraštukų mokymasis. 
Pasakų inscenizavimas. 
Dovanų draugams gaminimas. 
Piešinių, plakatų parodos, konkursai. 
Viktorinos. 
Pratybos. 
Tautosakos mokymasis. 
Animacinių filmukų žiūrėjimas. 

Panevėžys 
 

Panevėžio 
„Verdenės“ 
pagrindinė 
mokykla 
 

Įvairūs užsiėmimai klasių valandėlių metu. Dienos filmų apie patyčias arba teigiamus santykius 
peržiūra ir trumpi jų aptarimai. 
Mokymai mokytojams „Agresija mokykloje- ar mes pasirengę spręsti sunkių vaikų ir patyčių 
problemas?“ 



Panevėžys Panevėžio 
,,Vilties‘‘vidurinė 
mokykla 

1. Tyrimo atlikimas „Patyčių mąsto nustatymas mokykloje“. 
2. Stendo išleidimas apie patyčias. 
3. 1-4 kl.mokinių dalyvavimas  piešinių konkurse ,, Myliu draugišką pasaulį“. Piešinių parodos 
organizavimas. 
4.  Užsiėmimai su 4 kl. Mokiniais ,,Ką aš žinau apie patyčias?‘‘ 
 4. 5 kl. Mokinių  susitikimas su inspektore Elena Tautkiene 
,, Patyčių prevencija“. 
5. 6 - 7 - 8 kl. Mokiniai dalyvauja filmo peržiūroje ,,Nekentėk tyloje“. 
6. 9 – 10 – 11 kl. Mokiniams mokyklos psichologo paskaita ,,Nesityčiok, man skaudu“. 
7. Apibendrinamasis akcijos renginys. Geriausių piešinių autorių, konkursų nugalėtojų, aktyviausiai 
dalyvavusių akcijoje mokinių apdovanojimai. 

Panevėžys Panevėžio Vytauto 
Mikalausko menų 
mokykla 

Tyrimas apie patyčias.(Samprata, kaip ir kokios patyčios paplitusios mokykloje). 
5-11 klasės pagal temą rengia stendus, ruošiasi seminarui: 
5a-5b Patyčios-Pirmadienis 
6a-6b Vaikų vaidmenys.Patyčios ir konfliktai.Pirmadienis 
7- Patyčių priežastys.Kas tyčiojasi iš vaikų ir kodėl?Antradienis 
8- Kaip jaučiasi tie, kurie patiria patyčias?Mergaitės ir berniukai- kas tyčiojasi ir kas patiria patyčių 
daugiau? Trečiadienis 
9-Kaip elgtis, kai patiri patyčias? Ketvirtadienis 
10-Kaip gali padėti draugui, patiriančiam patyčias? Ketvirtadienis 
11-Kaip įveikti patyčias mokykloje?Kaip gali prisidėti?Penktadienis 
Klasės valandėlės metu vyksta teminis pokalbis, diskusija šia tema.(Akcijos savaitę(03-22-26). 
Seminaras(03-26) 
Bibliotekoje paroda (Sukaupta informacija apie patyčias). 
Tyrimas(samprata apie patyčias, patyčių paplitimas akcijos savaitę). 
Rašinys spaudoje apie mokykloje vykusią akciją, mokinių atsiliepimai. 

Panevėžys Panevėžio Alfonso 
Lipniūno 
pagrindinė 
mokykla 

Socialinis tyrimas „Patyčios tavo aplinkoje“, dalyvauja 6, 7, 8 klasės. 
Lankstinuko konkursas, dalyvauja 5 – 10 klasės. 
Knygos Ragnheidu Gestsdottir „Proga laimėti“ skaitymas, aptarimas, laiško knygos veikėjui 
rašymas, dalyvauja 5 – 10 klasės. 
Skaidrių rengimas ir pristatymas, dalyvauja 6 – 10 klasės. 
Klasės valandėlių vedimas „Patyčioms – ne“, dalyvauja 1 – 10 klasės. 
Klasės taisyklių kūrimas, dalyvauja 1 – 10 klasės. 
Laikraštuko rengimas, dalyvauja Mokinių taryba. 



Tarpmokyklines stalo žaidimų varžybas (biliardas. Šaškės, stalo tenisas), dalyvauja 7 – 9 klasių 
mokiniai. 
Piešinių konkursas, dalyvauja 1 – 5 klasės. 
Skirtukų konkursas, dalyvauja 5 – 10 klasės. 
Tarpklasinės draugiškos sporto varžybos, dalyvauja 1 – 10 klasės. 

Panevėžys Mykolo Karkos 
pagrindinė 
mokykla 

Nuo 2009m. Gruodžio 15d. Mokykloje startavo tęstinis projektas „Patyčioms – ne !“. Mokytojų 
kolektyvas padovanojo mokyklos bibliotekai dvi Jodi Picoult knygas „Devyniolika minučių“. 
Pradinukai ir penktokai rengiasi piešinių parodai „Vaikai, gyvenkime draugiškai“. 
6-8 kl. Mokiniai rašo laiškus tema „Buvau įskaudintas – norėčiau pagalbos“, „Įskaudinau – norėčiau 
atsiprašyti“. 
8-10 kl. Mokiniai rengiasi pristatyti plakatus „Nesityčiok – man skaudu“, skaidres „Patyčios – kas 
tai?“ 
Klasių koncentrais bus atrinktos geriausios vaidybinės situacijos „Mes prieš patyčias“. 
Atviros lietuvių kalbos pamokos:  
Ragnheiur Gestsdottir knygos „Proga laimėti“aptarimas (6Kl., mokyt. I.Vertelkienė) 
Jodi Picoult knygos „Devyniolika minučių“ aptarimas(10 kl., mokyt. O.Vaitkevičienė) 
Projekto metu vyksta klasių valandėlės apie patyčių reiškinį ir galimus problemos sprendimo būdus. 
 

Panevėžys Panevėžio 
„Minties“ 
gimnazija 

Apvalusis stalas „ Nekaltos“ patyčios mokykloje“ (dalyvauja „Minties“ gimnazijos, Ąžuolo 
vidurinės mokyklos ir Saulėtekio vidurinės mokyklos mokiniai, soc. Darbuotojai, psichologai) 
I ir II klasių plakato „ Visi skirtingi – visi lygus“ pristatymas ir eksponavimas. 
I-III klasių bendruomenių diskusijos  „Mokomės spręsti konfliktus“ . 
Socialinė provokacija „Patyčios. Kas tai?“ . 

Panevėžys M.Rimkevičaitės 
technologinė 
mokykla 

Seminaras klasių ir mokyklos bendrabučio auklėtojams tema: „Krikščioniškų vertybių diegimas 
mokyklos bendruomenėje“. Seminarą veda Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro lektorės.  
Mokyklos mokinių  forumo teatro grupės sukurtos patyčių prevencinės vaidybinės situacijos 
„Emilija“ pristatymas mokyklos bendruomenei. Diskusijų organizavimas.  
„Gyvas“ stendas, užsiėmimai klasėse: „Rašyk gerus žodžius“ tikslu skatinti mokinius puoselėti, 
skleisti gerumą.  
Informacinis stendas apie patyčių prevenciją mokykloje.  
 Rašinys lietuvių kalba patyčių prevencijos  klausimu  visose pirmo, antro kursų klasėse 
organizavimas; pasiūlyta vienuolika temų.  

Panevėžys „Aušros“ vid. 
Mokykla 

Klasių valandėlės : diskusijos, pokalbiai, žaidimai, skatinantys vertinti įvairaus elgesio modelius 
taip pat žaidimai, skatinantys teigiamo elgesio modelį. 



Malonių siurprizų dienos, kurių metu mokyklos bendruomenės nariai darys vieni kitiems malonius 
netikėtumus. 
Įdomiosios valandos mokykloje, telkiančios mokinius bendrai veiklai. 
Meninių, dokumentinių filmų peržiūros smurto ir patyčių temomis , jų aptarimai,  apibendrinimai ir 
iliustracijų ekspozicijos miesto viešosiose įstaigose. 

Pasvalio 
rajonas,  
Pumpėnai 
 

Pumpėnų vidurinė 
mokykla 

Informacijos  apie patyčias publikavimas skelbimų lentoje, lankstinukų dalijimas mokiniams , tema 
„Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“. 
Anketinė mokinių  apklausa  apie saugiausias ir nesaugiausias mokyklos vietas. 
Disko „Patyčios“ (projekto „Draugystė be sienų“ mokomoji  priemonė), peržiūra klasėse, diskusijos 
su mokiniais.  

Pasvalio 
rajonas, 
Joniškėlis 
 

Joniškėlio 
Gabrielės 
Petkevičaitės – 
Bitės gimnazija 
 

1. Akcija „Žaidžiame angelus“ . 
Mokiniai išsitraukia lapelius su draugų vardais ir visą savaitę savo draugams daro gerus darbus, 
bet lieka „nematomi“. Savo angelų vardus jie sužino penktadienį. 
2. Akcija „Ištiesk draugui ranką“ .  
Vyresniųjų klasių mokiniai per pertraukas ateina pas jaunesniuosius ir moko įvairių žaidimų, 
dainų. 
3. Dėžutė „Man reikia pagalbos“ 
Dėžutė skirta laiškeliams, kuriuose vaikai galėtų informuoti suaugusius apie patyčias, patiriamą 
smurtą. 
4. Akcija „Gėrio ir grožio medis“ 
Visą savaitę mokiniai ant medžio lapelių, žiedų, paukštelių rašo pačius gražiausius žodžius ir 
„augina medį“. 
5. Akcija „Gatvės muzikantai“ 
Pertraukų metu skamba gyva muzika, kurią atlieka mokiniai, mokytojai, tėvai. 
6. „Pagalbininkai“ 
Mokinių tarybos nariai turi skiriamuosius ženklus ir visą savaitę budi, kad galėtų padėti 
skriaudžiamiems.  
7. Stendas 
Patarimai, kaip išvengti patyčių, kaip elgtis, jei patiri patyčias, kur kreiptis pagalbos. 
8. Informacinė lenta 
Informaciniame „televizoriuje“ kiekvieną dieną bus skelbiama dienos tema 

Pasvalys 
 

Pasvalio Svalios 
pagrindinė 
mokykla 

Plano, kur daugiausia patiriama paryčių, smurto sudarymas. Moksleiviai visą savaitę galės žymėti 
mokyklos plane, kur daugiausia patiria patyčių. Tai reikalinga tam, kad būtų galima skirti daugiau 
dėmesio toms vietoms, kur nesaugu.  



Internetinė naktis. Tokia naktis mūsų mokykloje vyksta kiekvienais metais ir ji Skiriama vienai 
kokiai temai. Šiemet ji bus skiriama patyčių temai. Į internetinę naktį kviečiame kitų mokyklų 
moksleivius ir visą naktį praleidžiame mokykloje. Moksleiviai peržiūrės kino filmą ,,Klasė“, kurs 
projektus patyčių tema, mokysis spręsti konfliktus, sportuos, dalyvaus naktinėje diskotekoje, 
bendraus tarpusavyje. 
Klasės valandėlės ir paskaitos mokytojams. Mokyklos psichologė, soc.pedagogė, klasių auklėtojos 
ves valandėles apie patyčias. Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė ves paskaitą 
mokytojams ir mokyklos bendruomenės nariams, tėvams.  
Elgesio taisyklių kūrimas klasėje. Klasės kurs draugiško elgesio taisykles klasėje.  
Draugystės diena.  Moksleiviai kurs piešinius, draugystės apyrankes ir dovanos vienas kitam su 
palinkėjimais. Į šią akciją bus įtraukti ir mokytojai, kiti mokyklos bendruomenės nariai. Vyresni 
moksleiviai skaitys paskaitas mažesniesiems vaikams. 
Baigiamoji konferencija. Klasės dalinsis patirtimi, kaip jie sprendžia patyčių problemą klasėje, 
kokius būdus naudoja šiai problemai spręsti. Bus kviečiami atstovai iš kitų mokyklų pasidalinti 
patirtimi. Bus pristatomi apklausos apie patyčias rezultatai. 

Pasvalys  
 

Pasvalio rajono 
Pušaloto 
pagrindinė 
mokykla 

1-4klasės.  
Akcija ,,Gerumo savaitė”. Mokinukai vertins savo klasės draugų elgesį, gerus darbus, rašys jiems 
padėkas. Savaitės pabaigoje bus aptariami rezultatai.  
5-10 klasės.  
Videomedžiagos patyčių tema peržiūros ir aptarimai, diskusijos, kiti prevenciniai užsiėmimai. 
Mokinių taryba.  
Akcija ,,Aš-tavo draugas“. Pagalbos jaunesniesiems mokiniams, patiriantiems bendraamžių bei 
vyresniųjų priekabiavimą. 
,,Paguodos pašto“ inicijavimas. Tiems, kuriems nedrąsu paprašyti pagalbos.  
Sienlaikraštis, akcentuojantis gražų, draugišką, nuoširdų mokinių tarpusavio bei mokytojų ir 
mokinių bendravimą mūsų mokykloje. 
Neformalus ugdymas.  
Prevencinis stendas ,,Kur Gerumas ir Draugystė, vietos ten nėra patyčioms“.  

Plungė 
 

Plungės 
Senamiesčio 
vidurinė mokykla 
 

Kiekviena savaitės diena atspindės nurodytas temas:  
Pirmadienis – PAGALBA 
Antradienis – TOLERANCIJA 
Trečiadienis – DRAUGYSTĖ 
Ketvirtadienis – KITO MOKYMAS 
Penktadienis – GERAS DARBAS. 



� Visą savaitę bus kuriami video klipai, dainos, šūkiai, plakatai, emblemos (geriausia  
emblema taps mokyklos „BE PATYČIŲ“ simboliu, mokykla dalyvauja Olweus programoje, 
tai bus vienijanti grandis), vedamos klasių valandėlės aktualiomis  savaitės temomis. 

� Katino Leopoldo prototipas - pradinukams ir mokytojams prisegtose kortelėse. Foje 
puošyboje katino Leopoldo paveikslas ir raktiniai savaitės žodžiai kabės mokyklos foje.  
Žodžiui suteikiama atskira spalva, tos spalvos akcentu bus rekomenduojama pasipuošti visai 
mokyklos bendruomenei. 

� Animacinių filmukų „Katinas Leopoldas“ peržiūra. 
� Visą savaitę veiks „ATSIPRAŠYMŲ – PADĖKŲ – VILČIŲ“ dėžutė.  
� 7-tų klasių plakatų parodos atidarymas aktų salėje. 
� Geriausio simbolio rinkimas. 
� Mokinių sukurtų filmukų peržiūra pertraukų metu. 
� Šokių mokymasis pertraukų metu. 
� Karaoke pertraukos. 
� Portreto piešimo technikos mokymas. 
� Eksliuzyvinė fotostudija – mokomės fotografuoti ir fotografuojamės fotosesijoje -  

„Draugiška nuotrauka...“. 
� Labiausiai atitinkančių savaitės temas mokinių rekomenduojamų  filmų ir knygų idėjų mugė. 

Rengiamas stendas. 
� „Gyvojo bendravimo biblioteka“ – pašnekesiai su įvairių profesijų, tautybių, pažiūrų, 

tikėjimų ir įsitikinimų žmonėmis. 
Baigiamasis akcijos koncertas „Tavo ranka - mano delne“. 

Plungė Plungės specialioji 
mokykla 
 

Pokalbiai, aiškinimai, filmų apie patyčias ir jų prevencija peržiūra - aptarimas, gerų pavyzdžių 
teikimas, piešinių paroda, posmų apie dorą ruošimas ir pateikimas. 

Plungė, 
Platelių 
seniūnija 

Plungės rafono 
Platelių gimnazija 
 
 

Visos savaitės metu mokykloje kabėtų  užrašas „ Kovo 22-26d.- Savaitė be patyčių“; mokyklos 
teritorijoje kabėtų informaciniai stendai su informacija- kas yra patyčios, ką daryti kai iš tavęs 
tyčiojasi, ką daryti kai iš kito tyčiojasi ir pan .; visą savaitę veiktų anoniminis atsiprašymo paštas; 
vestibiulyje kiekvienai dienai būtų keičiamos dienos  frazės susijusios su draugyste;  
Visą savaitę būtų vykdoma akcija „ Spalvų savaitė“, jos metu mokiniai, mokytojai, darbuotojai 
turėtų rengtis tam tikros spalvos  rūbais, tokiu būdu pasisakydami prieš patyčias. 
PIRMADIENIS 
1-4 kl. Mokiniai pieštų tų žmonių, kurie tyčiojasi ( neužrašant vardų, pavardžių ) portretus, o  dienos 
pabaigoje būtų surengta  paroda. 



Mokyklos bendruomenė minės Žemės dieną, tad tai dienai skirtoje eisenoje  Platelių gimnazijos 
mokiniai dalyvautų su plakatais prieš  patyčias. 
ANTRADIENIS 
Draugų diena. 
Būtų renkami  draugiškiausi mokyklos mokiniai. 
Per pertraukas būtų geriama  draugystės arbata. 
Per pertraukas būtų galima draugams nusifotografuoti prie padaryto trafareto  susijusio su 
draugyste. 
TREČIADIENIS 
Ruošiamas lankstinukas tėvams, kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui.  
Per pertraukas rodomi video filmukai apie draugystę. 
KETVIRTADIENIS 
Mokytojų posėdis patyčių tema. 
Per pertraukas rodomi video filmukai apie draugystę. 
PENKTADIENIS 
Klasės valandėlė visose klasėse apie patyčias. 
Kino vakaras ( po pamokų) patyčių tema. Diskusijos prie arbatos. 

Prakruojo 
rajonas, 
Rozalimas 

Pakruojo r. 
Rozalimo vidurinė 
mokykla 

“Slaptas draugas“ (5-12 kl) 
Norintys dalyvauti akcijoje mokiniai užpildys trumpą anketą apie save, vėliau burtų keliu sužinos 
žmogų, kurį visą savaitę turi maloniai stebinti, globoti ir kitaip rodyti dėmesį. Labai svarbu 
neišsiduoti (slaptas draugas). Savaitės pabaigoje padaryti mažą dovanėlę (lankstinį, atviruką ar pan) 
ir tiesiogiai  įteikti slaptam draugui, pasidalinti emocijomis.  
“Malonūs laiškučiai“ 1-4 kl. Mokiniai pasidarys ir dekoruos vokus, juos prisegs fojė- tai jų pašto 
dėžutės. Visą savaitę vienas kitam dės laiškučius su pagyrimais, mažus siuntinukus ir pan., savaitės 
gale galės perskaityti gautas žinutes, aptars klasėse.  
*filmo „Nekentėk vienas“ peržiūra ir aptarimas. 
 

Prienai 
 

Prienų ,,Revuonos“ 
vidurinė mokykla 

1. Mokyklos bendruomenės informavimas apie ,,Savaitę be patyčių“. 
2. Informacinių stendų mokiniams kūrimas. 
3. Šviečiamosios medžiagos pateikimas mokytojams. 
4. Mokinių mokymas kaip elgtis ir kur kreiptis, jeigu patiri patyčias arba stebi kai tyčiojamasi 

iš kito. 
5. Lankstinukų apie draugystę dalinimas mokiniams.  
6. ,,Aš gerbiu save ir kitus“. Mokiniams išdalinami dviejų spalvų popieriaus lapai, iš kurių 



vienas yra skirtas įsivertinti savo elgesį su kitais, o kitas – kitų vaikų elgesį su tavimi. Visą 
savaitę mokiniai stebi save ir kitus mokinius ir jeigu pastebi savo ar kitų vaikų netinkamą 
elgesį, - nuplėšia dalį tam skirto lapo. Savaitės pabaigoje mokiniai klasėse aptaria savo 
pastebėjimus. Klasės auklėtoja geriausiai besielgusiems mokiniams į pasiekimų knygeles 
surašo pagyrimus.  

7. ,,Savaitės be patyčių“ aptarimas mokytojų, administracijos ir specialistų kolektyve. 
Prienų r., 
Šilavotas 

Prienų rajono 
Šilavoto 
pagrindinė 
mokykla 

1. Kolektyvinio plakato tema ,,Šviesk vaikystės saulute“  atlikimas 3-4 kl. Mokiniams. 
2. Filmo ,,Patyčios“ peržiūra ir aptarimas 7-10 kl. Mokiniams. 
3. Šilavoto ambulatorijos gydytojos I. Marčiukaitytės paskaita ,,Paauglystės pokyčiai 

bręstančioje asmenybėje“ 7- 10 kl. Mokiniams ir tėvams. 
4. Susitikimas su Prienų rajono nepilnamečių reikalų inspektore E. Kubiliene. Susipažinimas 

su rajono paauglių nusikalstamumu, nelaimingais atsitikimais dėl patyčių, diskusijos ir 
nuomonės. 7-10 kl. Mokiniai, mokytojai ir tėvai. 

Prienų rajonas, 
Paprūdžių 
km., 
Balbieriškio 
sen. 

Prienų rajono 
savivaldybės 
Kunigiškių 
pagrindinė 
mokykla 

Pokalbis su mokytojais ir mokyklos darbuotojais apie patyčias. 
Filmų apie patyčias peržiūra ir diskusijos klasėse. 
Pradinių klasių „Malonių žodžių, komplimentų diena“. 
Vyresniųjų klasių mokinių nuotraukų peržiūra „Šiltos akimirkos mokykloje“ ir diskusija.  
Origami lankstymas „Skriskite gerumo paukščiai, neškite draugystę ant sparnų!“. 

Prienų rajonas, 
Šilatovo k. 

Prienų rajono 
Šilavoto 
pagrindinė 
mokykla 

Pokalbiai, konkursai, susitikimai si vaikų teisių tarnybos specialistais.  Tėvų pedagoginis 
psichologinis švietimas. 

Prienų rajonas, 
Skriaudžiai, 
Veiverių 
seniūnija 

Prienų rajono 
savivaldybės  
Skriaudžių 
pagrindinė 
mokykla 
 

Kovo 22 d. Atsakinga klasė: 10 kl.; Dienos spalva (privaloma visoms klasėms nors mažiausia 
aprangos detalė): Geltona; Veikla: Saulės diena. Sukurti saulę šilumos nešėją ir  ją pavaizduoti 
plakate. Spinduliuose užrašyti žodžius, kurie skleistų šilumą žmonėms. Sukurti dainą apie gerus 
žmonių santykius. 
Metodai/Rezultatas: Plakatas, daina.  
Dainą pristatyti baigiamosios konferencijos metu balandžio 6 d. 
Kovo 23 d. Atsakinga klasė: 9 kl.; Dienos spalva: Žalia Veikla: Gerumo diena. Sukurti gero elgesio 
taisykles mokykloje, kontroliuoti kaip mokiniai jų laikosi. Metodai/Rezultatas: Pranešimas apie tai, 
kaip mokiniai laikėsi elgesio taisyklių akcijos metu.  Pranešimą – stebėjimo duomenis pristatyti 
baigiamojoje konferencijoje - balandžio 6 d. 
Kovo 24 d. Atsakinga klasė: 7 kl.; Dienos spalva: raudona Veikla: Komplimentų diena. Plakatas 
tema ,,Nusišypsok“. Kiekvienas mokinys turi pasakyti sutiktam žmogui mažiausiai 2 komplimentus. 



Metodai/Rezultatas: Tyrimas. Pranešimas. 
Kaip reaguoja mokyklos bendruomenė į komplimentus? Ar sunku juos sakyti? 
Apibendrinti duomenys pristatomi baigiamojoje konferencijoje balandžio 6 d. 
Kovo 25 d. Atsakinga klasė: 5,7,8 kl.; Dienos spalva: Mėlyna Veikla: Draugystės diena. Iš 
popieriaus iškirpti susikibusius už rankų žmogeliukus ir jais apjuosti mokyklą. Metodai/Rezultatas: 
Pranešimas apie tai kokia mums svarbi draugystė, pagarba ir tolerancija.  
Foto nuotraukos ir klasių atstovų pranešimai balandžio 6 d. 
Kovo 26 d. Atsakinga klasė: 6 kl.; Dienos spalva: Balta Veikla: Taikos diena. Baltais balandžiais 
papuošti mokyklą. 
Iš visų mokyklos žmonių sustatome žmogeliuką ir 12h visi iškėlę rankas į viršų sušunkam 
,,Gyvenimas Be Patyčių“. Metodai/Rezultatas: Foto nuotraukos pristatomos baigiamajame renginyje 
– konferencijoje balandžio 6 d. 
Balandžio 6 d. Baigiamoji konferencija – pranešimai, veiklos aptarimas, tyrimo apie patyčias 
mokykloje pristatymas. Diskusija silpnosios ir stipriosios mokyklos pusės patyčių prevencijos 
srityje. 

Radviliškio r. 
 

Asociacija 
Vėriškių 
bendruomenė 
 

Apyrankių „Mes prieš patyčias“ nėrimas 
 Psichologo paskaita-diskusija 
 Kino filmų „Klasė“, ir „Nekentėk tyloje“ peržiūra 
 Pokalbis su Radviliškio rajono policijos komisariato viršininku      Alvydu Lideikiu, Šeduvos 
parapijos klebonu Tomu Kedušiu. 
 Stalo žaidimų ir sporto žaidimų turnyras. 
 Draugystės vakaras 

Radviliškio 
raj. 
Baisogala 

Baisogalos 
mokykla- darželis 

Veiklos vyks atskirose klasėse ir visuotinės mokykloje. 
Emblemos kūrimas klasėse. Anketos mokiniams, tėvams ir  įstaigos darbuotojams. Rašiniai „Ar 
draugiška mano klasė?“. Piešinių konkursas „Aš mokykloje“. Mokinių susitikimas su psichologe. 
Gerų darbų taupyklė. Akcija „Sudeginkime  poelgius, kurie skaudina“. Filmo „Nesityčiok“ 
stebėjimas ir aptarimas. 

Radviliškio 
rajonas 
Šaukoto 
seniūnija 

Radviliškio rajono, 
Šaukoto pagrindinė 
mokykla 

Klasių grupėse bus organizuojamos diskusijos („Ar klysti lengviausia?“, „Ar galima ginčą išspręsti 
be smurto?“, „Ar gali būti abejingas kito skausmui?“) 
Akcija „Geltona“.  
Rašinių  konkursai: „Aš ir mano šeima“, „Ar visų laiminga vaikystė?“. 
Piešinių konkursas „Vaikų smurtui – „Ne“! 
Anketinės apklausos ir jų analizė „Ar esi saugus mokykloje?“. 
Plakatų konkursas „Mes – prieš!“. 



Radviliškio 
rajonas 

Šeduvos gimnazija 
 

Gimnazijos teritorija - 11 ha žemės, kurioje yra 3 pastatai: I – IV gimnazinių klasių korpusas, 1 - 8 
klasių mokinių korpusas ir specialiojo ugdymo skyrius su bendrabučiu, kuriame dalinės integracijos 
būdu ugdomi 66 mokiniai su nežymia, vidutine, žymia ir kompleksine negalia iš Radviliškio rajono. 

1. Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių darbelių paroda I-IV gimnazinių klasių korpuse. 
2. Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių mini koncertas gimnazinių klasių korpuse. 
3. 1-8, I-V klasių mokinių koncertas specialiojo ugdymo skyriuje. 
4. Sporto varžybos specialiojo ugdymo skyriaus  ir 1-4 klasių mokinių. 
5. Laiškas bendraamžiui. 
6. Lankstinukai apie patyčias mokiniams, mokytojams, tėvams. 
7. Stendas ,, Be patyčių“. 
8. Diskusijos apie patyčias klasės valandėlių metu.  

Situacijų  vaidinimas apie patyčias, konkursas. 
Radviliškio 
rajonas, 
Šeduva 

Šeduvos lopšelis - 
darželis 

Informacinio stendo bendruomenei „Mes prieš patyčias“ išleidimas.  
Filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas, dalyvaujant Radviliškio PPT psichologei, 
pedagogams, tėvams.  
Draugystės dienos renginiai (pokalbiai grupėse, „linksmųjų veidukų“ gamyba, dalinimasis 
draugystės simboliu „Šypsenėlėmis“).  
Išvyka su ugdytiniais į Šeduvos miesto laisvės aikštę „Gerumą dalinu visiems“, kurios metu vaikai 
dalins praeiviams savo rankų darbo draugystės simbolius „šypsenėles“.  
Šeduvos lopšelio – darželio darbuotojų spektaklis ugdytiniams.  
Grupių komandų ( pedagogų ir ugdytinių tėvelių)kūrybinių darbų (piešinių – plakatų) „Be patyčių“ 
pristatymas ir aptarimas.  
Darbų eksponavimas parodoje Radviliškio viešosios bibliotekos Šeduvos filiale. 

Radviliškio 
rajonas, 
Alksniupiai 

Radviliškio rajono,  
Alksniupių 
pagrindinė 
mokykla 

,,Saugi mokykla” (mokinių mintys). 
Mokinių teisių ir pareigų iliustracijų paroda. 
Paskaita 5-8 klasių mokiniams ,,Patyčios mokykloje” (pagal galimybes). 
Radviliškio rajono Policijos pareigūnų paskaita mokinių tėvams. 
Pagalbos vaikams linijos pristatymas. Dalyvavimas organizuojamame konkurse ,,Mano advokatas”. 

Radviliškio 
rajonas, 
Sidabravo 
mslt. 

Sidabravo vidurinė 
mokykla 

Veikla nukreipta į tai, kad padėtų vaikui jaustis saugesniu, žinant, kad sunkioje situacijoje jis neliks 
vienas. 
Darbas su vaikais linkusiais žeminti kitus jaunųjų psichologų studijoje, pagal programą „Tiltai“. 
Akcija „Patyčioms – ne“. Paruoštų skaidrių demonstravimas ir aptarimas klasių valandėlių metu. 
Piešinių parodos: 
 „Aš padėsiu tau...“ 5-12 kl. 



„Aš – saugus“ 0-4 kl. 
Ant klasių durų išrašytos sentencijos gėrio tema ir žodžiai „Nėra pasaulyje žmogaus, kuris turėtų 
teisę tyčiotis iš kito!”. 

Radviliškio 
rajonas, 
Pašušvio mstl. 

Pašušvio 
pagrindinė 
mokykla 
 
 

1 diena. 
• Supažindinimas su akcijos ,,Savaitė BE PATYČIŲ“ eiga ir tikslais. 
• Etikos mokytojos pranešimas ,,Ar visi mes žinom, kas yra patyčios?“ 
• Slaptoji dėžutė (mokyklos koridoriuje bus pastatyta uždara dėžutė, į kurią mokiniai sudės 

savo atsakymus į iš anksto paruoštas anketas patyčių prevencijos klausimais.) 
2 diena. 

• Prieš pamokas mokiniams išdalijami raudoni lapeliai, kuriuose mokiniai parašys, ar šiandien 
mokykloje patyrė patyčias, nurodys, kurios klasės mokinys ar mokiniai taip elgėsi. Lapelius 
meta į slaptąją dėžutę. 

• Susitikimas su Radviliškio rajono komisariato vyresniąja inspektore I. Sernoviene. 
Susitikimo tema: ,,Kaip išvengti patyčių?“ 

3 diena. 
• Ryte mokiniams išdalijami geltoni lapeliai, kuriuose mokiniai  turės pasamprotauti tema 

,,Kokį gerą darbą šiandien padariau?“. Lapelius meta į slaptąją dėžutę. 
• Mokiniai su savo klasės auklėtojais diskutuos ir pieš plakatą ,, Mes patyčioms  tariam „Ne“ 

4 diena 
• .Ryte mokiniams išdalijami žali lapeliai, kuriuose mokiniai turės parašyti,  ar turi draugą, su 

kuriuo gali pasikalbėti. Lapelius  meta į slaptąją dėžutę. 
• Sportinės varžybos ,,Sveikatiada - 2010“. Mokiniai  draugiškai bendraus, bus tolerantiški ir 

pakantūs vieni kitiems. 
5 diena. Akcijos užbaigimas: 

• Šūkio ,,Gyvenimas be patyčių“ paskelbimas. 
• Anketos apie patyčias ir smurtą analizės pristatymas. 
• Nesmurtaujančios klasės paskelbimas. 
• Sportinių varžybų nugalėtojų paskelbimas. 
• Mokinių minčių iš raudonųjų, geltonųjų ir žaliųjų lapelių aptarimas ir apibendrinimas. 
• Proceso drama ,, Mano klasė“ 

Radviliškio 
rajonas, 
Baisogalos 

Radviliškio rajono 
Baisogalos 
gimnazija 

Informacinio stendo apie akciją ir jos vykdomą veiklą parengimas; 
Akcijos „Nesityčiok-man skaudu“ emblemos kūrimas; 
Diskusija su jaunaisiais šauliais „ Patyčioms-NE“ 



mstl. 
 

 Fotonuotraukų paroda „Šviesus vaiko juokas“ 
Lankstinuko šeimai parengimas; 

Radviliškis 
 

Vaižganto 
gimnazija 
 

Pirma diena – informacijos suteikimas apie „Savaitė be patyčių“ renginius; laida per avietinį radiją 
ir pan.; 
Antra – stendinis pranešimas apie patyčias, kurį rengia gimnazijos bendruomenė; 
Trečia diena – akcija „Nustok tyčiotis“ (lankstinuko platinimas“; 
Ketvirta diena – sporto varžybos; 
Penkta diena – filmų peržiūra ir aptarimas. 
Savaitės renginių diskusinis  aptarimas. 

Radviliškis Radviliškio 
Jaunimo mokykla 

Paskaita V-VII kl.  Mokiniams ir tėvams „ Smurto formos ir priežastys“.  
Sportinės varžybos VIII-X kl. Mokiniams.  
Mokyklos stendo patyčių tema ruošimas ir išleidimas. 
Rašinio „Mano svajonių mokykla“ konkursas VIII-X kl. Mokiniams. 
Rankdarbių kūrybinės dirbtuvės V-VII kl. Mokiniams. 
Mokinių kūrybiškumo skatinimas: bendro piešinio „Nesityčiok, man skaudu“  kūrimas, karaokė 
konkursas.  
Mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas:  išvyka į Radviliškio Lizdeikos gimnaziją, 
susitikimas su gimnazijos mokiniais, paskaita-diskusija apie patyčių atpažinimą ir kaip į jas 
reaguoti. 
Draugiškiausio mokyklos mokinio rinkimai. 
Kino filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra. Patyčių savaitės renginių aptarimas su klasių seniūnais ir jų 
pavaduotojais. Patyčių mažinimo strategijos sukūrimas ir priėmimas.  
Diskoteka. Aktyviausių akcijos dalyvių apdovanojimas.  

Radviliškis 
 

Radviliškio 
Lizdeikos 
gimnazija 
 

Akcija vyks visą savaitę, klasių valandėlių metu (kino filmų peržiūra ir aptarimas, diskusijos; 
Situacijų inscenizacija ir analizė). Po pamokų specialistų paskaitos. Informacija patyčių tema 
pateikiama stende. Gimnazijos internetiniame puslapyje tėveliai bus supažindinami su patyčių 
reiškiniu ir prevencija bei esama padėtimi gimnazijoje. 

Raseiniai 
 

Girkalnio 
pagrindinė 
mokykla 
 

5 dienos skirtingais išsiskiriančiais ženklais ( emblemomis ) atspindės tos dienos temą: pagalba, 
tolerancija, draugystė, kito mokymas, geras darbas. 
1 – 4 klasių mokiniai gamins skirtukus, kuriuose bus vaizduojama tema „ Aš prieš patyčias“ 
5 – 10 klasių mokiniai gamins savo klasės plakatą „Mes prieš patyčias“ 
Stendas „Viskas apie patyčias“  
Filmo „Klasė“ demonstravimas ir aptarimas 6 – 7 klasių mokiniams. 

Raseiniai Raseinių„Kalno“  Integruoto ugdymo savaitė  „Pastebėti –sužinoti–padėti“ vyks 2010m. Kovo 15-19. Savaitės metu 



 vidurinės 
mokyklos    
katalikiškos 
dvasios skyrius 
 
 

vyks filmo “Nustok tyčiotis“ žiūrėjimas ir aptarimas klasėse. Integruotose kūno kultūros , šokio, 
pasaulio pažinimo bei kitose pamokose ir klasės valandėlių metu mokiniai , naudodamiesi 
vaidybinius ir žaidimo elementus, mokysis sutramdyti skriaudėjus ir padėti skriaudžiamam. Kitų 
pamokų(gimtosios kalbos , dailės ir technologijų , užsienio klb. Ir kitose)metu mokiniai atliks 
kūrybinius darbus : rašys rašinius , pieš , kurs straipsnius į spaudą ir kt.  
Visų pamokų metu bus aiškinamasi , kaip jaučiasi vaikai, iš kurių tyčiojamasi , kaip tampama 
skriaudėjais , kaip ir kodėl tai reikia sustabdyti.            
 Kovo 19 d. Mokyklos aktų salėje mokiniai pristatys savo kūrybinius darbus ir juos patalpins 
mokyklos galerijoje. 

Raseiniai 
 
 

Raseinių Šaltinio 
vidurinė mokykla 
 

1.Vasario mėn. Vykdomas 4-8 klasių mokinių tyrimas apie vaikų patyčias (4-5 klasės tyrimo 
rezultatus aptaria klasėse jiems tinkamu laiku) 
2. 6-10 klasės žiūri ir aptaria filmus ,,Patyčios: nekentėk tyloje“ ir ,,Rask laiko pasirūpinti“ 
3. Tyrimo apie vaikų patyčias rezultatų pristatymas 6-8 klasių mokiniams, mokytojams ir tėvams 
4. Akcija ,,Sukurk lankstinuką ,,Aš prieš patyčias“ (lankstinuko turinyje turėtų būti vaikų mintys 
apie patyčių apraiškas mūsų mokykloje ir kaip  mažinti patyčias) 
5.Lankstinukų paroda ir ,,Savaitės be patyčių“ rezultatų aptarimas per mokyklos radiją. 

Raseiniai 
 

Kauno AVPK 
Raseinių rajono 
policijos 
komisariatas 
 
 

Pateiksime veiklos planą papildomai 
 

Raseiniai 
 

Raseinių 
pagrindinė 
mokykla 
 

Kiekviena klasė kuria savitą akcijos emblemą, kurią visi mokiniai nešios visą savaitę. 
Tikslinės klasių valandėlės su kviestiniais svečiais. 
Mokytojų ir mokinių apskrito stalo diskusija patyčių prevencijos tema. 
Akcija užbaigiama diskoteka. 

Raseinių r., 
Rimkiškių k., 
Viduklės 
seniūnija, 
 

Raseinių rajono 
Pryšmančių 
pagrindinė 
mokykla 
 

1. Kasdien po vieną pamoką bus skirta suvaidintos patyčių situacijos (vis kitos) žiūrėjimui ir 
nagrinėjimui. 

2. Mokytojų atstovai kartu su mokinių tarybos nariais parengs Patyčių mažinimo mokykloje 
strategiją ir paskutinę savaitės dieną pristatys visai mokyklos bendruomenei. 

3. Parengsime pranešimą rajoninei spaudai apie mokykloje vykusią akciją „Savaitė be 
patyčių“. 

Raseinių 
rajonas, 

Ariogalos 
gimnazija 

Akcijos „ Savaitė be patyčių“ pristatymas (skrajutės, stendinis pranešimas, skaidrių 
demonstravimas, kūrybinių užduočių paskirstymas klasėms) 



Ariogala Filmų „ Paukšteliai“, „Bėgikas“, „ Nekentėk tyloje“ žiūrėjimas ir aptarimas klasių valandėlėse. 
Popietė „ Mokykla be patyčių. Ar tai įmanoma?“ 
Praktiniai užsiėmimai „ Bumerangas“ klasėse. 
Akcijos „ Savaitė be patyčių“ užbaigimas (klasių kūrybinių užduočių pristatymas, meninė 
kompozicija). 

Raseinių 
rajonas, 
Viduklė 
 

Raseinių rajono 
Viduklės Simono 
Stanevičiaus 
gimnazija 
 

1. Savanorių komanda.  
Kovo pirmą savaitę bus suburta vyresniųjų (8-11 klasių) mokinių savanorių komanda, kuri mokysis 
bendravimo įgūdžių ugdymo pratimų, žaidimų. Taip pat bus sukurta daina – himnas, skatinanti 
priimti šalia esantį tokį, koks jis yra.   
2. Visų klasių valandėlės. 
Šie mokiniai (planuojama , jog jų bus 12) kovo 22-25 dienomis apsilankys visose klasių 
valandėlėse. Šių renginukų metu  bus pateikiama patyčių statistika, visi mokiniai pieš rankas 
(delnus), juos  išsikirps, užsirašys savo vardą.  Taip pat bus žaidžiami bendravimo įgūdžius 
ugdantys žaidimai.  Pertraukų metu bus rodomi patyčių revencijai skirta video medžiaga.   
3. Rankų saulė ir prasmingos pertraukos.  
Paskutinę dieną, kovo 26-ąją, šie delniukai bus suklijuoti į vieną bendrą saulę centriniame 
gimnazijos hole. Baigiamajame renginyje dalyvaus ir Raseinių policijos atstovė.  Pertraukų metu 
koridoriuose ir holuose bus žaidžiami žaidimai, kurių mokiniai bus išmokę savanorių vestų 
valandėlių metu.  
4. Savaitės kulminacija.  
 Savaitė baigsis visų gimnazijos mokinių, mokytojų, administracijos, aptarnaujančio personalo 
susikibimu už rankų (pagal galimybę – gimnazijos kieme) išsakant pasižadėjimą nesityčioti 
vieniems iš kitų, būti vieningiems, nes gyvename po ta pačia saule. Finale bus atliekamas mokinių ir 
mokytojų sukurtas draugystės himnas  

Rietavas 
 

Rietavo Lauryno 
Ivinskio gimnazija 
 

1. 5 kl. Mokiniai vyks į policijos komisariatą. Policijos atstovas kalbės apie atsakomybę už 
žmogaus orumo įžeidimą, patyčias. 

2. 6-8 kl. Mokiniai klausys paskaitų apie patyčių problemą. Paskaitas skaitys Policijos 
komisariato atstovas, Vaikų teisių tarnybos vedėja, Rietavo parapijos klebonas. 

3. Mokiniai (3-11kl.) Kurs emblemą „Mes prieš patyčias“. 
4. Skrajučių platinimas gimnazijoje bei miestelyje. „Nesityčiok!” 



Rietavo sav. 
Tverų sen. 
Tverai 
 
 
 

Tverų vidurinė 
mokykla 

Lankstinukas „Netoleruokim smurto!“ 
Dėžutė, anoniminiams laiškeliams, kuriuose vaikai galės informuoti suaugusiuosius apie patyčias. 
Klasės valandėles tema „Kodėl patyčios vyksta“. 
Filmų apie patyčias ir jų prevenciją peržiūra. 
 

Rietavo saviv. Žadvainių 
pagrindinė 
mokykla 
 

Iki akcijos ,,Savaitė be patyčių“ bus surinkta informacija (mokinių anketavimas) apie smurto 
paplitimą mokykloje. 
1. Diskusijos amžiaus grupėse (pradinukai, 5-7 klasės, 8-10 klasės) su psichologe. Tema 
,,Konstruktyvus konflikto sprendimas“. 
2. Klasės valandėlės su soc. Pedagoge ,,Aš – patyčių liudininkas: ką daryti?“. 
3. Plakatų konkursas - paroda ,,Šeima – draugiškumo mokykla“, (mokiniai kartu su tėvais piešia 
plakatus, po to vyksta paroda mokykloje). 
4. Akcija ,,Draugiškiausio klasioko“ rinkimai. 
5. Stendo mokykloje išleidimas ,,Moku bendrauti be patyčių“ (pateikiama informacija, kur kreiptis 
pagalbos patiriant smurtą). 
6. Tradicinis konkursas ,,Padėk draugui“ (mokykloje vyksta kasmet jau 5 metai. Šiemet tema bus 
,,Ei, gyvenkime draugiškai“) . 

Rokiškio 
r.,Juodupė 
 

Rokiškio r. 
Juodupės 
gimnazija 
 

• Piešinių konkursas- paroda tema „ Noriu gyventi be patyčių“ 
• Stendo parengimas „Tu nekaltas“ 
• Fotografijų paroda- konkursas „ Mes panašūs, bet skirtingi“ 
• Vaidybinių situacijų apie patyčias parengimas ir aptarimas 1- 4 klasėse  
• Filmo peržiūra ir aptarimas (klasių valandėlių metu savaitės bėgyje 5- 10 kl.) 
• Psichologo  paskaita gimnazijos klasių mokiniams                 „ Patyčios mūsų tarpe“ 
• Informacijos apie patyčių problemą viešinimas mokyklos laikraštyje ir internetinėje 

svetainėje. 
Rokiškio 
rajonas,  
Kavoliškis 

Kavoliškio 
darželis-mokykla 

Geriausiai besielgiančių mokinių rinkimas. Supažindinimas su „Pliusų-minusų“ savaitės 
taisyklėmis. Geriausiai besielgiančių „Kačiukų“ rinkimas. 
Reklaminio siužeto apie patyčias žiūrėjimas, aptarimas klasėse. 
Tyrimas patyčių masto mokykloje įvertinimui. 
Filmuko „Skriaudėjo šokis“(Bully dance) žiūrėjimas ir aptarimas klasėse. 
Rezultatų paskelbimas mokyklos bendruomenei. Moksleivių įtraukimas į patyčių prevencines 



veiklas. 
Rokiškio 
rajonas, 
Obeliai 

Obelių gimnazija Viktorina ,,Aš žinau. Otu?“ 5-7klasių mokiniams. 
Filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas 8-10 klasių mokiniams. 
Diskusija ,,Vaiko poreikiai, kad augtų sveikas ir laimingas“  8 klasių mokiniams. 
Susitikimas su nepilnamečių reikalų inspektoriais ir kunigu  9 – 10  klasių mokiniams. 
Akcija ,, Vaikystės pasaka“ 5-12 klasių mokiniams. 
Paskaitos ,,Mylėkite ir gerbkite vieni kitus“ 5-7 klasių mokiniams. 

Rokiškio 
rajonas, 
Pandėlys 
 

Pandėlio gimnazija 
 

Visą savaitę bus vedamos klasių valandėlės, organizuojamos diskusijos apie patyčių ir smurto 
problemą mokykloje. Prieš akcijos savaitę bus atliekamas tyrimas „Patyčios tarp mūsų“, 
apibendrinami gauti rezultatai (vasario mėn.). 
Visą akcijos savaitę vyresni mokiniai kartu su mokytojais  ypač akylai budės pertraukų metu. 
Mokykloje bus paruoštas stendas su informacija apie patyčias. Mokyklos bibliotekoje 
organizuosime parodą literatūros apie patyčias tema. Paruošiame mokinių nuomonių lentą, kad jie 
galėtų išreikšti savo mintis.  Bus kuriamos skrajutės su informacija į ką galima kreiptis pagalbos. 
Taip pat mokiniai pieš plakatus apie draugystę. Į veiklą bus įtraukiami specialiųjų klasių vaikai, 
kurie gamins emblemas po to dalins gimnazijos mokiniams. Paskirtą dieną pertraukų metu mokiniai 
galės žiūrėti įvairius filmukus apie draugiškus santykius.  Išsirinkus spalvą  simbolizuojančią 
draugystę, bus kviečiami mokiniai apsirengti būtent tos spalvos drabužiais ir ateiti į mokyklą, kad 
parodyti jog visi galime būti draugiški ir lygūs. Kovo 26 dieną bus skelbiama „Teatro diena“, kuri 
vainikuos akciją. Pandėlio meninio lavinimo centro teatro klasę lankantys mokiniai rodys spektaklį 
„.  

Rokiškis 
 

Rokiškio 
Senamiesčio 
pradinė mokykla 

Kovo 22 d. Diskusijos tema „Patyčios kas tai?“ Kaip pastebėti ir padėti draugui, jei iš jo 
tyčiojamasi.  
Inicijuojama lyderių grupė „Mokinys – mokiniui“. Mokiniai yra tarpininkai, pagalbininkai. 
Jie bendraudami ir bendradarbiaudami mokysis gyventi be patyčių. 
Kovo 23 d. Draugystės gatvė Takelis iš akmenukų- kiekvienas vaikas akmenuką puošia vardu. Taip 
susidėlioja draugystės  gatvė. Gatvės idėja- einant draugystės gatve tau padės tikri draugai. 
Kovo 24 d. Draugystės ženklas Visų klasių mokiniai kuria ženklus. Klasėje išrenka tris geriausius , 
jie bus panaudojami kuriant draugystės gatvę. 
Kovo 25 d. Draugystės namukai Klasėje vyksta  „Draugiškiausių vaikų“ rinkimai. Klasėje 
pagaminamas namukas ir jo langeliuose įrašomi nominantų vardai . Nameliai pastatomi  
Draugystės gatvėje. 
Kovo 26 d. Draugystės apyrankės Pina klasėje apyrankes, sudeda į draugystės šulinį, visi susikabina 
rankomis ir prieš klasės draugus pasižada gerai elgtis,  kad klasėje būtų draugiški ir nuoširdūs 



santykiai. Po gražių pasižadėjimų, traukia iš šulinio po apyrankę (nematydami kieno) ir ja 
pasipuošia.  
Visa mokykla susirenka į Draugystės gatvės atidarymą ir iškėlę rankas į viršų sušunka: „Gyvenimas 
BE PATYČIŲ“. 

Skuodas 
 

Skuodo Pr. 
Žadeikio gimnazija 
 

• Integruotos pamokos patyčių prevencijos tema: lietuvių k. — rašinys-laiškas žmogui, iš 
kurio tyčiojamasi; dailė — piešiniai ir projekto dekoracijos; tikyba, etika — diskusijos; 
klasės valandėlės — empatijos ugdymas. 

• Animacijos diena (5-8 kl.) — senoji animacija ir joje pateikiama patyčių tema — animacinis 
filmas „bjaurusis ančiukas“ ir jame  perteikiamos patyčios. Po filmo diskusija (grįžtamasis 
ryšys). 

• Moksleiviai pristato pranešimus patyčių tema (9-12 kl.), kuriuose atsispindi moksleivių 
požiūris ir žinios apie situaciją, susijusią su patyčiomis mokykloje. 

• Remiantis OLWEUS patyčių prevencijos programa vykdomas mokytojų budėjimas 
mokykloje pertraukų metu, bei supervizijų (MSG) susitikimo tema „patyčios  tarp mūsų“. 

• Piešinių paroda „STOP PATYČIOMS“ 
• Kino vakaras, kurį organizuoja mokyklos prezidentūra moksleiviams patyčių prevencijos 

tema. 
• Visą savaitę bus vykdoma akcija „aš sveikinuosi“, sudaryta bonusų rinkimo sistema ir 

sąlygos, savaitės pabaigoje apibendrinimas ir paminėjimas. 
Šakiai Šakių ,,Aukuro“ 

pagrindinė 
mokykla 

Kuriame spektakliuką ,,Jis kitoks? Negali būti“. 
Apvalaus stalo diskusija ,,Kaip išvengti patyčių“. 
,,Paguodos laiškas nuskriaustam draugui“- kūrybinės dirbtuvės. 
Visi kartu kuriame gražaus sambūrio mokykloje taisykles (kūrybinės veiklos klasėse, po to- veiklos 
mokyklos erdvėje). 
Spektakliuko premjera. 

Šakiai 
 

Šakių „ Varpo” 
vidurinė mokykla 
 

1. Mokyklos paruošimas: užrašas, informuojantis apie šią savaitę ir savaitės veiklos planas, 
informacija internetiniame mokyklos puslapyje. 

2. Lėktuvėlių skraidinimo konkursas, gražiausio lėktuvėlio rinkimai. 
3. Pokalbis „Pasakyk  draugui komplimentą“, žaidimai pradinių klasių mokiniams. 
4. Gražiausio atviruko konkursas „ Gyvenkime be patyčių”. 
5. Pokalbiai vyresnių klasių mokiniams”Būkime tolerantiški“. 
6. Piešiame gėrį: „Gerieji pasakų herojai”. 
7. Pertraukos metu dalijamos pagalbos vaikams linijos kortelės su pagalbos telefonu. 
8. Septintokai vaidina situacijas, kaip išvengti konflikto ir aptaria jas kartu su mokytojomis. 



Šakių rajonas, 
Gelgaudiškis  

GELGAUDIŠKIO 
SPECIALIOJI 
MOKYKLA 
 

1 diena – mėlyna „ Pagalbos „telefonas “ 
2 diena – žalia „ Draugas tu- draugas aš “ 
3 diena – geltona „Už draugystę- už gerumą!“ 
4 diena - oranžinė „ Pasikeiskime vietomis “   
5 diena – raudona „ Gerumu ir meile esam stiprūs“ 

Šakių rajonas, 
Kudirkos 
Naumiestis 
 

Šakių rajono 
Kudirkos 
Naumiesčio Vinco 
Kudirkos 
gimnazija 

- Draugystės diena ,,Gerų palinkėjimų paštas“ 
-Soc. Įgūdžių valandėlė ,,Stabdyk patyčias“ 
-Rašinių konkursas ,,Ištiesk draugui ranką“ 
-Filmų smurto ir patyčių temomis peržiūra ir aptarimas 
- koncertas – susitikimas su rajone veikiančių priešsmurtinų grupių nariais 

Šalčininkai 
 

Šalčininkų Jano 
Sniadeckio 
gimnazija 

Praktinė veikla ,,Vertybių žaidimas”, dalyviai – pradinių, vyresniųjų klasių moksleiviai.  Diskusija 
,,Kas yra mokykla be patyčių?”. Dalyviai – pradinių, vyresniųjų klasių moksleiviai. 
Vaikų toleranciją ugdanti veikla: situacijų vaidinimas, situacijų analizė, praktinės užduotys tema 
,,Gyvenkime taikiai!”. Dalyviai – vyresniųjų klasių moksleiviai. 
Filmo apie patyčias ,,Klasė” peržiūra. Filmo siužeto aptarimas. Diskusija. Dalyviai 8-12 klasių 
moksleiviai. 
 
Filmukų ,,Rask laiko pasirūpinti”, ,,Netylėk tyloje” peržiūra., patyčių reiškinio analizavimas, 
įsisąmoninimas. Praktinė veikla: pratimas ,,Kas jei...”, skirtas savigarbai ugdyti. Dalyviai: pradinių, 
vyresniųjų klasių moksleiviai. 
Gimnazijos moksleivių piešinių paroda patyčių tema: ,,Piešiu pasaulį be patyčių!”. Dalyviai – 1-12 
klasių moksleiviai, tėvai, mokytojai. 

Šalčininkai Šalčininkų 
„Santarvės“ 
vidurinė mokykla 

„Nebūk vienas“- ši diena bus skirta informacijos skleidimui apie pagalbos tarnybas, pagalbos 
telefonų numerius ir pan.(Stendo apiforminimas tema „Mokykla be patyčių“, skrajutės ir pan.) 
„Gerumo širdelės“- moksleiviai apsikeis savo darytomis širdelėmis, ant kurių užrašys komplimentą 
žmogui, kuriam dovanos širdelę. 
„Geru žodžių diena“- šią dieną sukviesime visą mokyklos bendruomenę pasigrožėti ir pamatyti 
„mūsų mokyklos gyvenimą nuo pat pradžių“ (bus paruošta prezentacija). Kiekvieno dalyvio 
paprašysime ant specialiai paruošto plakato užrašyti jų žinomus gerus žodžius (ant plakato bus 
parašytos raidės, o dalyviai turės sugalvoti ir užrašyti gerą žodį, naudojant nurodytą raidę kaip pirmą 
sugalvoto žodžio raidę). 
„Draugiškų rungtinių diena“- Kviesim visus parungtyniauti, atsipalaiduoti ir pasikrauti teigiamų 
emocijų. 
 



„Kinas, kinas, kinas..“- ši diena bus skirta filmų peržiūrai patyčių ir smurto tematika. Susikaupimo 
ir apmastymu diena. 
„Žvaigždės gimsta mokykloje“- šiame renginyje kviesime visus moksleivius sudalyvauti ir atskleisti 
visiems, kokių jie turi talentų. 

Šalčininkų r. 
Dieveniškių 
mstl. 

Šalčininkų r. 
Dieveniškių „ 
Ryto“ vidurinė 
mokykla 

Pasakos inscenizavimas kovai su blogiu. 
Kas yra patyčios ( informacija, medžiagos rinkimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei, 
diskusijos klasėse). 
Tyrimas – apklausa apie patyčias ( situacija mūsų mokykloje. 
Piešinių konkursas “ Mes kovojame  prieš patyčias”, 
“Vaikai  - gyvenkime draugiškai” ( pradinukams) 
Draugystės juostelės pynimas ir dovanojimas  draugui. 
Mokiniai renka sentencijas apie gerumą, toleranciją, pagarbą kitam žmogui. 
Rašinio konkursas “ Nesityčiok – man skaudu”. 
Akcijos apibendrinimas, nuveiktų darbų pristatymas. Geriausių darbų apdovanojimai. 

Šalčininkų r.  
 

Kalesninkų 
Liudviko Narbuto 
vidurinė mokykla  
 

1. Kovo 22 d. Pirmadienis 
Tema:  „Savaitės be patyčių STARTAS“  
Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys ant didelio lapo palieka savo delno žymę, tokiu būdu 
pasirašo sutikimą gerinti mokyklos mikroklimatą.  
Su vyresniais klasės mokiniais, visą dieną darysime lankstinukus apie patyčių formas, ir kur galima 
kreiptis pagalbos prireikus. Lankstinukus platinsime visai kaimo bendruomenei (pašte, 
parduotuvėse, seniūnijoje). Jaunesnių klasių mokiniai darys mūsų mokyklos „Savaitės be patyčių“ 
simbolį – saulė, kuria papuošime mokyklą,  kad sudaryti jaukią aplinką.  
2. Kovo 23 d. Antradienis  
Tema:   Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas.  
I – ciklas (1-4kl.)  II – ciklas (5-8kl.)   
Prevenciniai užsiėmimai su mokiniais, kurių tikslas stiprinti tokias vertybes, kaip draugiškumą, 
geranoriškumą, supratingumą.   
3. Kovo 24 d. Trečiadienis  
Tema:  „Niekas negimsta būti blogas“  (Nuomonių ringas) 
(9-12kl) 
Diskusijos metų vyresnių klasių mokiniai, palies tokias temas kaip:  Kodėl taip atsitinka, kad 
žmogus smurtauja?, Kokios yra dažniausios smurto ir patyčių formos? Ką AŠ darau, kad mano 
aplinkoje smurto būtu vis mažiau?  
4. Kovo 25 d. Ketvirtadienis  



Tema: „Tėvų auklėjimo stiliai“ (susitikimas su tėvais, seneliais, vaikų globėjais)  
Susitikimo tikslas, paaiškinti kokie yra auklėjimo stiliai ir sužinoti, kokiais stiliais tėvai dažniausiai 
vadovaujasi. Kartais tėvai to nesuprasdami patys stumia vaiką grėbtis patyčių ir smurto. Vienas iš 
svarbių susitikimo su tėvais panaudotų metodų bus vaidyba, kad tėvai pažiūrėtų į save iš šono, tada 
yra lengviau analizuoti savo pasiekimus ir  klaidas. 
5. Kovo 26 d. Penktadienis 
Tema:    „Gera širdis — tikras auksas“ 
Visos savaitės veiklos analizė vainikuos koncertas, kuriuo metu vaikai dainuos, vaidins, žais 
žaidimus, sukursime savo mokyklos draugiškumo himną. Visi kartu  pabūsime  draugiškoje 
aplinkoje. O koncerto pabaigoje, vaikai iš savo kūnų sudarys ir įamžins mūsų savaitės be patyčių 
simbolį – saulę. 

Šalčininkų r. 
 
 

Butrimonių Anos 
Krepštul vidurinė 
mokykla 

„Spalvotosios“ savaitės veikla:  
-Taikos, Draugiškumo, Veiklos, Sveikatos ir Tolerancijos dienų organizavimas, 
- Tolerantiškos, saugios ir draugiškos aplinkos kūrimas,  
- mokomasis seminaras tėvams, 
-piešinių, plakatų, laikraščio konkursas,  
- rašinėlių (įvairiomis kalbomis) konkursas, 
-atviros klasės valandėlės pagal dienų tematiką, 
-„Spalvotosios“ savaitės – taikos, draugiškumo - spalvų kiekvienai dienai pasirinkimas ir mokyklos 
interjero puošimas, 
- Tolerancijos „saugos“ rinkimai, 
- savaitės Tolerantiškiausio mokinio ir mokinės rinkimai, 
- pakviestų specialistų paskaitos, 
- pasirinkto filmo    peržiūra ir refleksija 
-valandėlės su soc. Pedagogu ir medicinos darbuotoja, 
- sueigos ir profilakt.  Žaidimai pradinėse klasėse,   
- sporto varžybos, 
- teminė paroda bibliotekoje, 
- profilaktiniai  užsiėmimai ir autotreniruotės grupėse, 
- savaitės dienų temų akcentavimas dalykinių pamokų metu. 

Šalčininkų r., 
Dieveniškių 
mstl. 

Dieveniškių 
Adomo 
Mickevičiaus 
vidurinė mokykla 

Nustatymas, kiek patyčios mokykloje yra paplitusios. Tai stengiamasi sužinoti per anoniminė 
apklausą, taip pat planuojame suorganizuoti tėvų ir vaikų diskusijų grupes. 
Bendraamžių palaikymo programos vykdymas, kai mokinių draugai tampa klausytojais ir 
patikėtiniais ir nukreipia į asmenis, ar organizacijas, galinčias išspręsti esamą problemą. 



Kūrybiškumo diena. Organizuojamas bus piešinių konkursas, piešinių paroda „Aš prieš smurtą“. 
 „Kaip mokyklos aplinką padaryti saugesnė“? Bendras mokinių ir mokytojų projekto kūrimas. 

Šalčininkų 
rajonas 
 
 

Jašiūnų Mykolo 
Balinskio vidurinė 
mokykla 
 

• V-XII kl.mokiniai  – ant dideliu lapu paruoš mokyklos kodeksą „Mokyklą be patyčių“ ir 
pakabins savo klasėse. 

• Su vyresniais klasės mokiniais, darysime lankstinukus apie patyčių formas, bei kur galima 
kreiptis patyrus prievartą. 

• Informacinio stendo parengimas „Netylėk, prie kovos su smurtu prisidėk“ 
• Sukurti mokyklos „Savaitės be patyčių“ simbolį. 
• Prevenciniai užsiėmimai su mokiniais: 

1-4 kl. „Padedi sau, padek ir man“ 
5-12kl.“Moku bendrauti be patyčių“ 

• 10-12  kl. Rašinių konkursas „Nustok tyčiotis, man skaudu“ 
• 1-4 kl. Piešinių konkursas „Aš noriu būti saugus“ 
• Vyresnių klasių popietė pradinukams „Neskriausk manęs“ 
• Anketa patyčių masto įvertinimui mokykloje 
• Tarpklasinės 5-8 klasių kvadrato varžybos „Sportuokime bet nesmurtaukime“ 
• Tarpklasinės 9-12 klasių krepšinio varžybos „Sportuokime bet nesmurtaukime“ 
• Diskusija ir video filmų apie patyčias  apžiūrą 5-12 klasėje 
• Fotonuotraukų paroda 7-12 klasių „Šviesus vaiko juokas“ 
• Akcijos „Savaitė be patyčių“ veiklos rezultatų aptarimas. 
• Sporto varžybos tarp mokinių ir mokytojų. 

Šalčininkų 
rajonas, 
Eišiškės 

Šalčininkų r. 
Eišiškių gimnazija 

Bus pravestas tyrimas apie patyčių paplitimą, priežastis, pasekmes mūsų gimnazijoje.  Tyrimo 
rezultatai bus pristatyti prevenciniame stende.  
2.  Prezentacija mokytojams apie patyčių paplitimą mūsų gimnazijoje.  Tyrimo rezultatų aptarimas 
su mokytojais, rekomendacijų paruošimas.  
3. Stendo paruošimas. Stende visą savaitę bus iškabinta įvairi informacija apie patyčias, jų 
priežastis, pasekmes, reagavimo būdus.   
4. Rašinių konkursas „Nustok tyčiotis, man skaudu“ 
8-11 klasių moksleiviai per lietuvių ir lenkų kalbos pamokas rašys rašinius.  Geriausi rašiniai bus 
apdovanoti ir iškabinti patyčių prevencijai skirtam stende.  
5. „Paramos atvirukas“  
 5-9 klasių moksleiviai dailės pamokos metų kurs atvirukus, kurie pakeltų nuotaiką sunkumų 
prislėgtam vaikui.  Savaitės be patyčių metu šitie atvirukai bus iškabinti gimnazijos koridoriuose. 



6.  Draugiškiausio klasioko ir klasiokės rinkimai. Visą savaitę bus renkami vaikų balsai ir 
atsiliepimai apie draugiškiausius klasiokus. Savaitės pabaigoje bus įteikiami apdovanojimai.  
7. „Vyresni jaunesniems apie patyčias“  
Vyresnių klasių moksleiviai pasakos jaunesnių klasių moksleiviams kaip jie supranta patyčias, 
kodėl tai yra negerai. Tai skatins bendravimą tarp vyresnių ir jaunesnių moksleivių.  Vyresni 
moksleiviai galės parodyti teigiamą pavyzdį.  
8.  Akcijos „savaitė be patyčių“ apibendrinimas.  Bus įteikiami apdovanojimai, diplomai. Pristatytos 
veiklos ir atsiliepimai apie jas. 

Šalčininkų 
rajonas, 
Dieveniškės 

Šalčininkų r. 
Dieveniškių „ 
Ryto“ vidurinė 
mokykla 

Pasakos inscenizavimas kovai su blogiu. 
Kas yra patyčios ( informacija, medžiagos rinkimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei, 
diskusijos klasėse). 
Tyrimas – apklausa apie patyčias ( situacija mūsų mokykloje. 
Piešinių konkursas “ Mes kovojame  prieš patyčias”, 
“ Vaikai  - gyvenkime draugiškai” ( pradinukams) 
Draugystės juostelės pynimas ir dovanojimas  draugui. 
Mokiniai renka sentencijas apie gerumą, toleranciją, pagarbą kitam žmogui. 
Rašinio konkursas “ Nesityčiok – man skaudu”. 

Akcijos apibendrinimas, nuveiktų darbų pristatymas. Geriausių darbų apdovanojimai. 
Šalčininų 
rajonas, 
Baltoji Vokė 

Šalčininkų rajono 
Baltosios Vokės 
Elizos Ožeškovos 
vidurinė mokykla 

1. Laiškų rašymas „Netylėk, išsipasakok...“. 
Skrynelė su užrašu „ Netylėk, išsipasakok“.  Visi mokiniai, kurie turi problemų, tačiau negali 
niekam jų papasakoti, gali parašyti laišką ir įmesti į skrynelę. Šias problemas išspręsti padės soc. 
Pedagogė.  

2. Pranešimas 2-4 klasių mokiniams, tema: „ Patyčioms „NE“  
Multimedijos būdu bus skaitomas pranešimas apie patyčias. Bus mokiniams pasakojama apie 
patyčių formas, būdus, kas nutinka dažniausiai tiems kas tyčiojasi ir tiems, kurie patyria patyčias.  

3.  „ Filmų apie patyčias dienos“. 
Kovo 24d.  10-12 kl. Filmo „Klasė“ rodymas ir aptarimas. Kovo 25d. 5-8 kl. Mokiniams filmo apie 
patyčias rodymas ir aptarimas, diskusija. 

4. 5-7 kl. Mokinių tyrimo „Nustok 
tyčiotis, man skaudu“ pristatymas mokytojų posėdyje. 
       5-7 klasių mokinių tyrimą, tema: „Nustok tyčiotis, man skaudu“ planuojama atlikti sausio – 
vasario mėn. Tyrimo rezultatų analizė bus pristatyta per mokytojų posėdį. Vyks situacijos 
mokykloje aptarimas šia tema. 

Šiauliai Šiaulių lopšelis- „Pasistenk būti…“ - prevencinė veikla vaikų draugiškiems santykiams skatinti.  



darželis „Žibutė“ „Pagrandukas ir jo draugai“ – inscenizuotas lėlių teatras, kurį parodys lopšelio grupė „Strakaliukai“, 
bus siekiama atkreipti dėmesį į šalia esančius, ugdoma kantrybė, valia, pagalba silpnesniajam.  
„Ropė“ – spektaklis, kurį parodys lopšelio grupė „Ežiukai“, juo bus siekiama atskleisti pagalbos, 
draugiškumo, komandinio darbo svarbą.  
„Spalvota pasaka“ – šešėlio teatras, kurį parodys “Judručių” gr. Vaikai, atkreipiant dėmesį į spalvų 
reikšmę mūsų emocijoms. 
 „Dangus griūva“ –  spektaklis, kurį parodys „Šnekučių“ gr. Vaikai, juo bus siekiama parodyti, jog 
negalima iš savo draugų juoktis, šaipytis 
 „Šnekučiai moko gražiai elgtis“ – „Šnekučių“ gr. Vaikai sukurs draugiškumo taisyklių knygą, kuri 
pamokys, kaip elgtis įvykus konfliktiškoms situacijoms: susipykus, nepasidalinus žaisliukų, 
pasišaipius iš savo draugų ir pan. Atsakinga socialinė pedagogė Vaida Griškutė ir auklėtoja Neringa 
Petkutė. 
“Patarlės apie bičiulystę ir nesantaiką” – “Kodėlčiukų” gr. Vaikai sukurs patarlių knygą apie 
draugystės svarbą.  
“Draugiškumo žaidimai” - “Kodėlčiukų” gr. Vaikai mokysis draugiškumo žaidimų, kurie bus 
surinkti ir surašyti sukurtoje knygoje.  
“Konfliktinių situacijų inscenizavimas” - “Kodėlčiukų” gr. Vaikai kurs dažniausiai pasitaikančias 
konfliktines situacijas, ieškos sprendimų būdų.  

Šiauliai Šiaulių Stasio 
Šalkauskio 
gimnazija 

Gražiausio žodžio diena. 
Akcija „Atrask save“. 

Šiauliai Šiaulių logopedinė 
mokykla 

Paskaitų ciklas P – 10 klasių mokiniams „Patyčios. Kas tai?“ (temos bus parenkamos priklausomai 
nuo amžiaus grupės). Vaizdinės medžiagos aptarimas, konfliktinių situacijų vaidinimas ir aptarimas, 
problemų sprendimo būdų ieškojimas, diskusijos.  
9 klasių mokinių diskusija apie toleranciją su Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokiniais, Šiaulių 
universiteto jaunaisiais socialdemokratais.  
Akcija – „Pagalbos ranka“. Vyresniųjų mokinių pagalba žemesnių klasių mokiniams. Pokalbiai, 
pagalba ruošiant pamokas, bendras laisvalaikio praleidimas.    
Filmo „Tiltas į Terabitiją“ peržiūra ir aptarimas. Popietė skirta 5-10 kl. Mokiniams ir pedagogams.  
Paskaita 5- 10 kl. Mokiniams „Tolerancija tarp tautų, kartų, žmonių“. Lektorė Europe Direct 
informavimo centro vadovė Genovaitė Žibikienė.  
Šokių maratonas – konkursas „Šokdami visi mes lygūs“. Dalyvauja 5-10 kl. Mokiniai. 
Piešinių paroda „Renkuosi draugystę“. P – 10 klasių mokiniai.  

Šiauliai Šiaulių Salduvės 1-5 klasių mokinių akcija „Atvirutė būsimam draugui“. 



pagrindinė 
mokykla 

Akcija „Neskriausk manęs“. Išvyka į gyvūnų globos namus. 
Centro policijos nuovados inspektoriaus paskaita „Patyčios mokykloje“. 
8,10 klasių mokinių apvaliojo stalo diskusija „Ar galime įveikti patyčias?“ 
„Savaitės be patyčių“ refleksija. 

Šiauliai Šiaulių lopšelis-
darželis „Coliukė“ 

Vaikų elgesiui vertinti skirtos metodinės priemonės diegimas vienoje darželio grupėje. Priemonės 
pagalba teigiamai bus vertinamas ir skatinamas toks vaikų elgesys: 

• Nesipravardžiavimas; 
• Nesimušimas; 
• Neerzinimas draugo; 
• Neatėmimas draugo žaislo; 
• Nesijuokimas  iš draugo (nesityčiojimas). 

Labai svarbu, kad dar mažiems vaikams būtų įdiegtos tokios  bendravimo formos. 
Stendo patyčių tema ruošimas darželio bendruomenei (tėvams, pedagogams). 
Interaktyvaus užsiėmimo organizavimas „Saugok mane, mama, tėti“ vienoje darželio grupėje. 
Šeimoje vyksta ankstyvasis socializacijos procesas, todėl kartu su tėveliais vaikai kurs grupės 
elgesio taisykles. Tėvų dalyvavimas leis vaikams suprasti, kad ne tik auklėtojos netoleruoja bet 
kokios patyčių formos grupėje, bet taip pat galvoja, ir jų tėvai. O tėvų nuomonė ikimokyklinio 
amžiaus vaikams itin svarbi. 
Piešinių parodos tema „Noriu būti draugiškas“ organizavimas. Paroda bus eksponuojama Šiaulių 
miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Spindulio“ filiale.  
Grupiniai užsiėmimai „Vaikų pasaulis“. Užsiėmimų metu vaikai žais žaidimus, atliks užduotis, 
kuriomis bus siekiama plėsti lygiateisiškumo supratimą, ugdyti toleranciją. 

Šiauliai Šiaulių „Romuvos“ 
pagrindinė 
mokykla 

Klasių valandėlė „Mokomės bendrauti be patyčių“. 
Akcija „Diena be patyčių“. 
Popietė  „Aš esu draugiškas“. 
Apskritojo stalo diskusija „Saugus vaikas – nesaugiame pasaulyje“. 
Diskusija „Reaguokime į patyčius“. 

Šiauliai Šiaulių gegužių 
vidurinė mokykla 

Paskaitos 5 klasių mokiniams smurto ir patyčių mažinimo tematika bendradarbiaujant su 
nepilnamečių reikalų inspektoriumi. 
Piešinių paroda mokykloje. 
Parengti informacinį stendą, kur nurodomi kontaktai į ką reikia kreiptis pagalbos. 

Šiauliai Šiaulių m. 
Pedagoginė 
psichologinė 

Praktinių užsiėmimų ciklas mokiniams (Ugdomas gebėjimas priimti kitą atskleidžiami patyčių 
reiškinio ypatumai, pagalbos galimybės. 
Filmo „Nekentėk tyloje“ pristatymas. Diskusija apie patyčias.) 



tarnyba Paskaita mokyklos bendruomenės nariams. 
Mokyklos bendruomenės nariams parodomas Švedų organizacijos FRIENDS sukurtas video klipas 
suaugusiems. "Have you forgotten how it was when you went in school?". Paskaita apie patyčias. 

Šiauliai Lopšelis-darželis 
„Varpelis“ 

Piešinių paroda. 
Spektaklis vaikams (priešmokyklinio ugdymo grupė „Kodėlčiukas“). 
Konferencija: „Projekto „Saugus vaikas šeimoje, gatvėje, darželyje“ patirties sklaida. Vaiko 
pareigų, elgesio taisyklių kūrimas ir ugdymo mokybės siekimas“. 

Šiauliai 
 

Šiaulių S. 
Daukanto 
gimnazija 

“Tautų diena“. 
Kiekviena klasė pasirinkus kokią nors tautą ir surinkus apie ją kokią nors įdomią medžiagą, pristato 
ją mugėje. Pristatymo forma gali būti: stendas, pranešimas, vaišinimas nacionaliniu patiekalu, šokis, 
dainos ir t.t. 
Akcija „Sustabdyk patyčias“. Skrajučių dalinimas apie patyčias mokykloje. 
Mini viktorina. Moksleiviai ir mokytojai didžiųjų pertraukų metu atsakinėja į klausimus apie 
patyčias. Atsakiusieji teisingai, gauna apdovanojimus. 
Klipo „Ką renkiesi tu“ peržiūra klasėse.  S. Daukanto gimnazijos moksleivių grupės prieš smurtą 
sukurto filmuko demonstravimas moksleiviams. 
Savaitės šūkis stadione. Gimnazijos moksleiviai ir gimnazistai ilgosios pertraukos metu, susirinkę 
stadione, ratu sustoję atlieka „Madzingos“ variantą. Tačiau skanduojami  žodžiai „ Be patyčių“. 
 

Šiauliai 
 

Šiaulių darželis – 
lopšelis 
„Žibūrėlis““ 
 

Priešmokyklinėse ,,Saulutės“ ir ,,Raidelių“ grupėse bus   vykdomas projektas  
,,Vaikai -  gyvenkime draugiškai“.  
Projektinės veiklos metu su vaikais bus vedamas pokalbis diskusija ,,Tikras – netikras draugas“; 
Pateikiamos situacijų užduotys ,,Kaip elgtis“; 
Žaidžiami didaktiniai žaidimai ,,Rankų ratas“, „Komplimentai“, „Taikos kilimas“, ,,Įsiveržk į ratą“; 
Atliekamas tyrimas ,,Mano vardas – tai aš“: 
5-6m. ,,Boružėlių“ grupėje bus vedama programos „Zipio  draugai“ valandėlė  „Priekabiavimas“. 
Savaitę be patyčių užbaigs animacinio filmo ,,Bjaurusis ančiukas“ stebėjimas ir aptarimas. 

Šiauliai Šiaulių Rėkyvos 
pagrindinė 
mokykla 

Paskaita 1-5 ir 6-10 klasių mokiniams “Mokykla be patyčių?.. 
Mokyklos bendruomenės mikroklimato gerinimas - popietė “Šeima – mokykla”. 
Pedagogų mikroklimato gerinimas per menines raiškos priemones “Aš myliu kiekvieną vaiką”. 
Klasių mikroklimato gerinimas per žaidimus “Slaptas draugas”, “Draugystės medis”, “Aitvaras” ir 
kt. 
Akcijos baigimas “Žodis ne žvirblis...”. 

Šiauliai Šiaulių Piešinių ir rašinių konkursas „Mes prieš smurtą“ (1-4 klasės). 



Aukštabalio 
pradinė mokykla 

Popietė – diskusija „Kaip tinkamai elgtis konfliktinėje situacijoje“ (3-4 klasės). 

Šiauliai Lopšelis-darželis 
„Salduvė“ 

Darželio darbuotojai, vaikai ir pedagogai vaikščios prie rūbų prisegtomis šypsenėlėmis. Taip pat 
kiekvienos grupės įėjimo durys bus papuoštos šypsenėle. Skatinsime kiekvieną ateiti į darželį su 
šypsena, gera nuotaika ir be pykčio. 
Vykdysime švietėjišką veiklą darželio stenduose, grupėse, jei bus galimybė – žiniasklaidoje. 
Platinsime akcijos skrajutes, plakatus. 

Šiauliai Šiaulių Vinco 
Kudirkos 
pagrindinė 
mokykla 

Klasės valandėlių ciklas „Nustok tyčiotis!”.  
5 – 10 klasių mokiniams ir jų vadovams bus organizuojamos klasės valandėlės, kurių metu bus 
akcentuojamos patyčių situacijos, žala, poveikio priemonės, sprendimo būdai.  
Pranešimo “Patyčioms – ne” pristatymas. 
Spektaklio “Nesusipratimas su kasytėmis” demonstravimas. 
Mokyklos puošimas tolerancijos atributika. 

Šiauliai 
 

Aukštabalio 
vidurinė mokykla 
 

1. Mokinių kreipimasis, asmeniškai į kiekvieną  mokytoją, su prašymu pastebėti patyčias ir 
parodyti nepritarimą. 

2. Klasės valandėlės 1-8 klasių mokiniams, siekiant išsiaiškinti tik tos mažos bendruomenės 
dalies patyčių individualumą ir pasiūlyti vaikų manymu jiems  tinkamiausius sprendimo 
kelius. 

3. Mokytojų aktyviausiai reaguojančių į vaikų patyčias rinkimai. 
4. Originaliausio pasiūlymo, kaip spręsti patyčias rinkimai (apibendrinamas ir įvertinamas 

klasių valandėlių darbas). 
5. Atviro laiško mokyklos direktoriui rašymas ir oficialus įteikimas (siūlymai kaip spręsti 

patyčių problemą mokykloje). 
6. Diskoteka „Mokykla be patyčių“ 1-8 klasių.  

Šiauliai 
 

Šiaulių Tėvo 
Benedikto 
Andruškos pradinė 
mokykla 
 

2010-03-22 – Diskusija „Kas yra patyčios ir smurtas“. 
 2010-03-23 – Parodos „Papuoškime medį gerumo žiedais“ organizavimas. 
2010-03-24 – Rašinių konkursas „Aš moku padėti“ (3-4 kl.) 
2010-03-25 – Akcija „Ar tu mano draugas“. 
2010-03-26 – Apibendrinamasis renginys „Apjuoskim mokyklą draugystės juosta“. 

Šiauliai 
 

Šiaulių Medelyno 
pagrindinė 
mokykla 
 

Diskusijos klasių valandėlėse.  
5-10kl. Mokiniams  auklėtojai ves klasių valandėles patyčių tema, akcentuojant būtent tai klasei 
aktualiausias problemas, ieškant įvairių sprendimo būdų, keliant diskusinius klausimus. 
Paskaita pradinių klasių mokiniams.   
Mokyklos sveikos gyvensenos klubo „Sveikiausieji“ nariai (7-9 kl.) Ves užsiėmimus patyčių tema 



1-4 kl. Mokiniams. Paskaitėlių metu bus naudojamos skaidrės ir kitos vaizdinės priemonės. 
Paskaita/seminaras tėvams. Į mokyklą bus kviečiamas lektorius , kuris pristatys patyčių problemą 
tėvams, informuos apie patyčių mąstą, priežastis, pasekmes ir pagalbos galimybes. 
Šūkio konkursas.  
Akcijos „Savaitė be patyčių“ pradžioje bus renkamas būtent šiai savaitei paminėti skirtas šūkis. 
Konkursą laimėjusio šūkio plakatas bus  kabinimas mokyklos fojė. 
Akcijos ženklelių gaminimas.  
Mokyklos mokiniai technologijų, dailės pamokose pasigamins ženklelius, kuriuose bus skelbiamas 
akcijos šūkis. Kiekvienas mokytojas ir mokinys visą savaitę mokykloje segės sukurtus ženklelius.  
Akcija mikrorajono gyventojams.  
Akcijos metu prie prekybos centro „Tau“ mokiniai praeiviams dalins skrajutes su savaitės šūkiu ir 
gerais palinkėjimais. Tokios skrajutės bus nuneštos ir į Medelyno seniūniją. 

Šiauliai 
 

Šiaulių lopšelis-
darželis „Žiogelis“ 
 

• Animacinių filmų „Bjaurusis ančiukas“, „Ančiukas, kuris nemokėjo žaisti futbolo“ ir kt. 
Peržiūra, analizavimas su pedagogais, psichologu. 

• Kompleksinės ugdomosios veiklos grupėse pagal ugdytinių amžių temomis: „Kas mane 
liūdina?“, „Skaudūs žodžiai“, „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“, „Ką daryti, kai...?“ ir pan. 

• Vaikų ir jų tėvų kūrybiniai namų darbai (piešiniai, rašiniai) temomis „Kai aš mažas buvau...“, 
„Mano geriausias draugas“ ir pan. 

• Vaikų minčių „ežys“ apie patyčias. 
• Informaciniai pranešimai ugdytinių tėvams patyčių tema. 

Šiauliai Didždvario 
gimnazija 
 

1.Tyrimas „TYČIOJIMOSI PAPLITIMAS TARP MOKINIŲ”. 
2. PPT specialisto paskaita mokytojams apie patyčių prevenciją. 
3. Užsiėmimai klasėse, grupėse pagal org . ”Gelbėkit vaikus\ Save the Children Lithuania” 
mokomąją medžiagą. 
4.Akcija ” Pagalba, tolerancija, draugystė”. 
5. Radijo laidos : ”Geri darbai - patyčioms NE ”, filmo ”Nekentėk tyloje” peržiūra. 
6. Mokyklos konferencija „ Smurtas mokykloje- visos bendruomenės problema“. 
 

Šiauliai 
 

Šiaulių Profesinio 
Rengimo Centras 
Buitinių paslaugų 
skyrius 
 

Mugės metu Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriaus mokinių grupė prieš smurtą pristatys savo 
veiklą ir kodėl mes siūlome mokytis savo mokykloje. Grupės mokiniai paruošė lankstinukus 
„Draugiška mokykla – saugi mokykla- mano mokykla“ , kuriuos dalins atvykusiems į mugę 
mokiniams. 
Rengsime loteriją, surinkti pinigai už loteriją bus skirti skyriaus mokinių stovyklai (socialiai remtinų 
šeimų vaikams), kuri planuojama mokslo metų pabaigoje. Loterijai prizus aukoja mokyklos 



bendruomenė ir mokiniai ieško rėmėjų. 
Šiauliai Šiaulių profesinis 

rengimo centras 
Statybos ir 
mechanikos 
skyrius 
Mechanikos 
sektorius 

1.1   Metodiniai seminarai grupių ir bendrabučio auklėtojams.  
1.1.1 Specialių  poreikių vaikų  integracija. Kompleksinė parama mokiniams ir 

mokytojams“.  Pranešėja Kristina Rimeikienė specialioji pedagogė.  
1.1.2 „Smurtas ir patyčios mokykloje“. Pranešėja Dalia Kerienė buitinių paslaugų 

skyriaus  socialinė pedagogė. 
1.1.3 Informacijos „ Smurtas ir patyčios mokykloje“ pateikimas  per tėvų susirinkimą. 

(parengti lankstinuką tėvams). 
1.1.4 Pranešimas centro laikraštyje „MES“. 

1.2   Didaktiniai  užsiėmimai I – II kurso grupėse ir bendrabutyje: 
1.2.1 „ Patyčios mano aplinkoje“ per užklasinės veiklos valandėles. 
1.2.2 Emocinės paramos  sektoriaus bendruomenei vizualinis pristatymas ( pagalba 

virtualioje aplinkoje). 
1.2.3 Dalykų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda bibliotekoje. Parodos tema: 

„ Mes viena komanda“. ( rašiniai, šūkai prieš smurtą,“ ženklų“ kūrimas, 
„patyčios mano aplinkoje“  ir kt.). 

1.3   Pramoginiai renginiai sektoriuje: 
1.3.1 „Pykčiui, agresijai alternatyva – boksas“. Draugiškas mini turnyras tarp 

moksleivių.  
1.3.2 Vieša akcija sektoriaus bendruomenės (vizualinis pozicijos parodymas sniege). 

Tolerancija ir pakantumas įvairių stilių muzikai. Muzikinis MIX‘as pertraukų metu. 

Šiauliai 
 

Šiaulių „Saulės“ 
pradinė mokykla 
 

Integruotos pamokos „Saugi mokykla“ (visos klasės). 
2-3 klasių tėvų susirinkimas „Patyčios, priežastis, pasekmės, bei pagalbos galimybės“. 
Lankstinukų tėvams parengimas ir sklaida „Smurtas prieš vaikus“. 
Piešinių konkursas „Mano geriausias draugas“ (1 kl., PUG).  
Piešinių konkursas „Patyčioms ne“ (2 kl.). 
Eilėraščių ar rašinių tema „Laiškas draugui“ kūrimas (3 kl.). 
Rašinių tema „Patyčios tai nenormalu“ (4 kl.). 
Diskusija „Kas yra patyčios? Kaip jas išvengti?“ (4 kl.). 
Mokinių susitikimas su Šiaulių miesto Dainų policijos nuovados nepilnamečių inspektore. 
Akcijos: 
Gerų palinkėjimų diena (I kl., PUG).  
Popierinės Onutės norai (visos klasės). 
Atvirų pokalbių diena: vaikai išsako visas problemas (2-3 kl.). 



Draugiško bendravimo taisyklės (4 kl.). 
Žmogeliukas iš mokinių ir šūkis „Gyvenimas be patyčių“ 
(visos klasės). 

Šiaulių r. 
Kuršėnai 

Šiaulių r. Kuršėnų 
Stasio Anglickio 
pagrindinė 
mokykla 

• Atvirų durų diena pas socialinę pedagogę (ši diena bus skirta 5-6 klasių mokiniams, nes 
vyresnieji ją žino ir pažįsta, kai reikia kreipiasi pagalbos ar tiesiog atvirai pakalbėti.) 

• Akcija ,,Anksti rytą kelk, į mokyklą ženk“ (Ši akcija vyks jau antrą kartą. Kiekvieną rytą 
fiksuojami į mokyklą vėluojantys mokiniai. Po savaitės nugalėtoja skelbiama ta klasė, 
kurioje buvo mažiausiai vėluojančių į pamokas mokinių). 

• Tėvų klubo susitikimas ,,Gabija“. 
• Stendas ,,Lipdukai už gerus darbus“. 
• Susitikimas su prokurore Dovile Morkūnaite. 
• Klasių valandėlės 1-10 kl. ,,Bendravimo problemos. Tarpusavio santykių gerinimo būdai“ 

Šiaulių r.,  
Meškuičiai, 

Šiaulių r. Sav. 
Meškuičių vidurinė 
mokykla 
 

03 mėn. 22 – 26 dienomis: Stipriau besimokantys mokiniai pagelbės mokytis mokymosi sunkumų 
turintiems mokiniams; Mokinių taryba organizuos užsiėmimus jaunesniems mokiniams tolerancijos, 
draugystės  tematika; „Apsirenk kitaip“ (klasė susitaria kokiu apsirengimo stiliumi vaikščios 
kiekvieną dieną); Pasiūlymų dėžutė (mokiniai teiks pasiūlymus kaip spręsti patyčias mokykloje); 
Paskaitos – klasių valandėlės mokiniams „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk.“; Plakatas 
„Gyvenimas be patyčių“ 
03 – 22 Paskaita mokytojams „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk.“ 
03 – 26 Žmonių žmogeliuko sustatymas. 

Šiaulių raj., 
Gruzdžiai 

Gruzdžių lopšelis – 
darželis ,,Puriena“ 

- Valandėlė ,,Stop patyčioms!“ (diskusijos, minčių ,,lietus“, literatūros skaitymas ir aptarimas, 
žaidimai). 

- Vaikų ir tėvų piešinių paroda ,,Aš tarp draugų“. 
- Plakatų ,,Bendraukime be pykčio“ kūrimas ir pakabinimas miestelyje. 
- Lankstinukas tėvams ,,Apsaugokime vaikus nuo patyčių“. 
- Filmo apie patyčias stebėjimas ir įvertinimas (laikinos globos grupių ugdytiniai) 
- Savaitės apibendrinimas: 

� Pramoga ,,Mūs draugystė graži“ (priešmokyklinė ir vyresnioji grupės) 
� Vakaras ,,Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ (laikinos globos grupių ugdytiniai) 

Šiaulių raj., 
Kuršėnai 
 

Šiaulių raj. , 
Kuršėnų Daugėlių 
pagrindinė 
mokykla 
 

Mokyklos prevencinio darbo grupė , kuriai vadovauja direktorės pavaduotoja L.Damkienė, 2009-
2010m.m. Įgyvendina projektą „Smurto ir patyčių prevencija mokykloje“. Projektas vykdomas 
dviem etapais : pirmas etapas - sausio mėn.; 
Antras etapas - kovo mėn. Akcija „Savaitė be patyčių“ 
Sausio mėn renginiai: 



1. Anketinis tyrimas 5-8kl. Mokiniams “Patyčios mūsų kasdienybėje“ (tyrimą organizuoja spec. 
Pedagogė D. Kančelskytė ir logopedė  S.Pociūtė) ir jo analizė mokyklos bendruomenėje; 
2. Mokinių tėvų susitikimas su Šiaulių raj. Nepilnamečių reikalų inspektore Aida Tarasevičiene 
„Smurto ir patyčių paplitimas paauglių tarpe“; 
3. Lankstinuko  tėvams išleidimas ir išplatinimas“Tėvams apie patyčias“; 
4. Pokalbis- diskusija 5-10 kl.mokiniams “Kas yra patyčios?Kaip jas išgyvendinti?” 

Kovo mėn. Akcija “Savaitė be patyčių”. Akcijos metu numatomi šie renginiai: 
1. Pokalbiai  1-10 klasėse kl. Valandėlių metu ” Pagarba sau ir kitam”; 
2. Prevencinės grupės narių pokalbis – diskusija  su 7a klasės mokiniais ” Mokomės bendrauti ”; 
 3. Susitikimas - pokalbis 5-10 kl. Mokiniams su Šiaulių raj. Nepilnamečių reikalų inspektore A. 
Tarasevičiene“ Smurtas ir patyčios kasdienybėje“; 
 4. Filmo „Klasė“ peržiūra ir aptarimas su 8-10 kl. Mokiniais bei filmo „Patyčios: nekentėk 
tyloje“ peržiūra ir aptarimas su 5-7 kl. Mokiniais; 
 5.  Akcijos “Savaitė be patyčių” apibendrinimas - diskusija su  5-10 kl. Mokiniais ”Saugi 
mokykla - ar tai svajonė?” 

Šiaulių 
rajonas, 
Kuršėnai 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Eglutė“ 

Projektas „Spalvotas mūsų pasaulis“. 
Susitikimas su Šv. Jono krikštytojo bažnyčios klebonu „Uždekime meilės ir gėrio žvakelę“. 
Akcija „Papuoškime žemę gerumo žiedais“. Susitikimas su literatų klubo „Atgaiva“ nariais. 
Susitikimas su knygyno „Pegasas“ darbuotojais. „Knygelė – mūsų draugas“. 
Knygelių „Mano rūpestėliai“ kūrimas ir jų pristatymas. 
Teatro diena „Mylėk visa kas gyva, kas auga...“ 
Tikime, kad pasėtas meilės, pagarbos, atsakomybės grūdelis užaugins gražų vaisių – dorą, 
kūrybingą žmogų – tokį, koks lietuvis nuo seno buvo. 

Šiaulių 
rajonas, 
Kužiai 

Kužių vidurinė 
mokykla 

Numatoma parengti 12 mokinių grupę, kuri vestų užsiėmimus 1-4 klasių mokiniams, organizuotų 
veiklą pertraukų metu. Šie mokiniai organizuos akciją „Nebūk nuošaly“ (parengs skaidres, platins 
elektroninį laišką), dalins skrajutes.  
1-4 kl. 
Vedamos integruotos dailės pamokos; 
Darbo grupės nariai veda valandėles pradinių klasių mokiniams; organizuoja užimtumą pertraukų 
metu (pokalbiai, žaidimai, pasakos sekimas ir aptarimas ir kt.). 
Filmo dalies „Visi nepastebėti vaikai“ peržiūra ir aptarimas. 
5- 12 kl. 
Klasių vadovai veda valandėles, skirtas patyčių prevencijai; 
Vedamos integruotos pamokos: 



Lietuvių kalbos (rašiniai, samprotavimai ir kt.); 
Informatikos (rengiamos skrajutės, lankstinukai, skaidrės); 
Dailės (piešiniai, plakatai); 
Filmo „Klasė“peržiūra ir aptarimas. 
Pristatoma mokinių darbų parodos. Miestelio skelbimo lentose iškabinami plakatai, miestelio 
gyventojams,  Akcija „ Nebūk nuošaly“: 
Išplatinamas parengtas elektroninis laiškas – kreipimasis „Nebūk nuošaly“ (parengtos skaidrės su 
gražiausiomis mokinių mintimis ir piešiniais). Šį laišką siekiama išplatinti tarp mokinių visoje 
Lietuvoje. Mokiniams dalijamos skrajutės, mokinių tėvams perduodami lankstinukai. 

Šiaulių 
rajonas, 
Ginkūnai 

Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
pagrindinė 
mokykla 

Anoniminė apklausa- pašto dėžutė 
,, Kokios patyčios paplitusios mokykloje?” 
*Jaunesniųjų policijos rėmėjų budėjimas mokykloje savaitės metu. Mokinių elgesio stebėjimas. 
*Integruotos pamokos ir popietė 1-4 klasių mokiniams ,,Moku būti draugiškas”. 
*Jaunesniųjų policijos rėmėjų pokalbiai apie patyčias 1-5 klasėse.  
*Pokalbiai klasėse apie patyčias. (Dalyvauja policijos pareigūnai.) 
*Jaunesniųjų policijos rėmėjų išvyka į Bubių pagrindinę mokyklą, draugiškos krepšinio varžybos. 
*6-10 klasių mokinių komandų diskusija 
,,Ar galime gyventi be patyčių ir kaip  padėti vaikui,  kurį skriaudžia?”  
(,,Savaitės be patyčių” rezultatų aptarimas). 

Šiaulių 
rajonas, 
Kuršėnai 

Lauryno Ivinskio 
gimnazija 

Akcijos pristatymas. Piešiamas bendras piešinys „Gyvenu ne vienas“. 
Diskusijos, pokalbiai etikos ir tikybos pamokų metu. Po pamokų-apskritas stalas iš kiekvienos 
klasės mokinių  atstovų ir mokytojų. Padaromas stendas, kuriame patalpintos apskrito stalo dalyvių 
mintys, pasiūlymai, kaip kovoti su patyčiomis, kaip stiprinti mokykloje toleranciją ir kt. 
Filmo „Pykšt pokšt, tu negyvas“ žiūrėjimas ir aptarimas. Klasės gali kurti savo trumpo metražo 
filmukus apie saugios ir draugiškos mokyklos kūrimą ir kt. 
Mokinių ir mokytojų anketinė apklausa. 
Atvirų laiškų akcija: mokiniams - „Laiškas mano  bendraamžiui“, tėvams - „Laiškas mano vaikui“, 
mokytojams - „Laiškas mano mokiniui“. 
Akcijos veiklų apibendrinimas, pristatymas mokyklos bendruomenei. 

Šiaulių 
rajonas, 
Kuršėnai 

Šiaulių rajono 
Kuršėnų lopšelis-
darželis 
„Buratinas“ 

Projektinė savaitė „Aš ir kiti“ – vaikai kartu su auklėtojomis diskutuos, dalinsis mintimis apie 
draugystę, bendravimą be pykčio, žais įvairius žaidimus, prisimins grupės taisykles ir t.t. 
Vaikų mintys „Kas yra draugystė?“ – auklėtojos surinks ir užrašys vaikų mintis apie draugystę. 
Ugdytinių piešinių paroda „Aš moku draugauti“. 
Plakatas „Linkėjimų pievelė“ – tėvai, mokytojai rašys gražius palinkėjimus vaikams.  



Auklėtojų spektaklis ugdytiniams „Kiškio trobelė“. 
Šiaulių 
rajonas, Šilėnų 
k., Kairių sen. 

Šiaulių rajono 
Šilėnų pagrindinė 
mokykla 

03-22- geltonų kaspinėlių darymas ir dalijimas prieš pamokas mokiniams ir mokytojams; 
lankstinuko „Šilėnai be smurto“ konkursas; 
03-23- žaidimas „Slaptas draugas“; 
03-24- akcija „Gerumo aukuras“; 
03-25- piešinių konkursas ir paroda „Aš piešiu šeimą“; 
03-26- spaudinių paroda „Mes prieš smurtą“; pažintinė išvyka į Šiaulių m. Tardymo izoliatorių. 

Šilalė Simono 
Gaudėšiaus 
gimnazija 

1. Išleisti stendai „Patyčios – tai ne humoras“. 
2. Klasės valandėlių metu aptariamas tinkamas ir netinkamas elgesys, sukuriamos taisyklės. 
3. Per etikos, tikybos pamokas rodomi ir aptariami filmai patyčių tema. 
4. Platinami lankstinukai tėvams „Priekabiavimas. Ką gali padaryti tėvai“. 
5. Plakatų konkursas „Noriu būti saugus“. 
6. Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai rašo anoniminius  laiškus Skriaudikui. 
4.Psichologės paskaita „Klaidingi elgesio modeliai“. 
5. Per dailės pamokas mokiniai daro skirtukus knygoms, užrašydami palinkėjimus „Aš linkiu tau...“, 
kuriuos sumeta į bendrą dėžę. 
6. Renginys „Gyvenkime draugiškai“ akcijos apibendrinimui: 
A)plakatų paroda; 
B iškabinti laiškai Skriaudikui; 
C)prie įėjimo į aktų salę  dėžė su skirtukais, iš kurios kiekvienas mokinys išsitraukia sau skirtuką su 
palinkėjimu; 
D) mokinių pasisakymai patyčių tema; 
E) gimnazijos dramos būrelio pasirodymas. 

Šilalė 
 

Šilalės Stepono 
Dariaus ir Stasio 
Girėno vidurinė 
mokykla 
 

AKCIJOS EIGA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS:  

1. Mokytojų ir mokinių informavimas apie akciją „Savaitė BE PATYČIŲ“; 
2. Plakatų akcijos tema piešimas klasėse; 
3. Salės papuošimas mokinių plakatais; 
4. Filmo rodymas grupėms mokinių (kiekviena diena po kelias klases); 
5. Filmo aptarimas ir diskusija su vaikais;  
6. Mokinių plakatų apžiūra; 
7. Visų vaikų pasirašymas ant didelio plakato, kuris įtvirtina vaikų tarpusavio draugystę, gerumą 
ir toleranciją. 
 
AKCIJOS EIGA 5-12 KLASIŲ MOKINIAMS:  



1. Mokyklos bendruomenės informavimas apie akciją „Savaitė BE PATYČIŲ“; 
2. Informacinio-šviečiamojo stendo išleidimas; 
3. Anketinės apklausos vykdymas, duomenų apdorojimas, rezultatų skelbimas; 
4. Filmo peržiūra ir aptarimas su mokiniais (kasdien po keletą klasių); 
5. Mokinių mintys apie tarpusavio draugystę, mandagumą, toleranciją – lankstinukų išleidimas (po 
vieną iš 5-11 klasių), jų paviešinimas; 
6. 5-11 klasių auklėtojų klasės valandėlė „Bendraujame be patyčių“; 
7. Apvalaus stalo diskusija: mokiniai-mokytojai-administracija. 

Šilalės r. 
Tenenių mstl. 

Šilalės r. Tenenių 
pagrindinė 
mokykla 
 

1. Mokinių ir mokytojų informavimas apie mokykloje vykstančią akciją ,,Savaitė be patyčių“.  
2. Socialinė pedagogė išleis informacinį stendą ,,Mes kartu“  
3. Per dailės pamokas mokiniai pieš piešinius, plakatus ,,Mes galime būti draugais“.  
4. Per lietuvių kalbos pamokas rašys rašinėlius, kurs eilėraščius ,,Aš ne vienas“.  
5. Su socialine pedagoge mokiniai žiūrės filmus ,,Patyčių tema“ ir juos aptars.  
6. Su klasių vadovais mokiniai aiškinsis kas yra patyčios, kaip nuo jų apsaugoti save i kitus.  
7. Savaitė aptarimas. 

Šilalės r., 
Pajūrio mstl. 
 

Šilalės r. Pajūrio 
Stanislovo 
Biržiškio 
gimnazija 
 

2010 m. Kovo 22 d.  
Socialinės akcijos ,,Savaitė be patyčių“ pristatymas gimnazijos bendruomenei. 
Video paskaitos ,,Patyčios. Atpažink! Išvenk! Sustabdyk!“ peržiūra ir aptarimas (5-8 ir I-IV 
gimnazijos klasės). 
Video paskaitos ,,Mokytojams apie patyčias“ peržiūra ir aptarimas. 
2010 m. Kovo 23 d. 
Integruotų pamokų diena. Kiekvieno dalyko mokytojas integruoja patyčių prevencijos temą į 
pamokos temą. 
2010 m. Kovo 24 d. 
Idėjų mugė ,, Kaip įveikti patyčias?“ Mokinių kūrybinių darbų paroda gimnazijos fojė.  
Kovo 23 - 24 d. 12.30 – 12.45 val. Socialinės reklamos smurto prevencijos tema gimnazijos fojė. 
2010 m. Kovo 25 d.  
Baigiamasis savaitės renginys ,,Moku bendrauti be patyčių“. Dalyviai: priešmokyklinio ugdymo 
grupės, 1-4 , 5 – 8 kl. Mokiniai, I – IV gimnazijos klasės, mokytojai, tėvai. 

Šilalės rajonas, 
Bijotai 

Šilalės rajono 
Bijotų Dionizo 
Poškos pagrindinė 
mokykla 
 

1. Kovo 22-24 d. Mokiniams bus rodomas filmas „Patyčios(atpažink, išvenk, sustabdyk)“. 
            Aptariamos parodytos situacijos, diskutuojama. 
      2. Stendo „Gyvenkime be patyčių“ kūrimas ir              pristatymas. 

3. Kovo 25-26d. Mokiniai ir mokytojai segės geltonus kaspinėlius, kurie simbolizuos 
pasipriešinimą prieš smurtą, patyčias. 



4. Iš mokinių sustatysime žmogeliuką ir sušuksime „Gyvensime be patyčių“. 
Šilutė Šilutės pirmoji 

gimnazija 
Informacinis stendas. 
Radijo laida „Mes prieš patyčias“. 
Tyrimo „Patiriamų patyčių ir smurtinių atvejų analizė 1-oje gimnazijoje“ išvados. 
Pilietiškumo pamokos integruotos į pilietinio ugdymo pamokas.     
Kino filmo „Pykšt pokšt tu negyvas“ peržiūra, aptarimas, diskusija. 
Klasių seniūnų tribūna „Saugi aplinka gimnazijoje“. 
Forum teatras. 
Diskusija su pradinės mokyklos pradinukais ir darželio auklėtiniais „Ar aš saugus mokykloje, 
darželyje? Kas užtikrina tau saugumą?“. 

Šilutė Šilutės Žibų 
pradinė mokykla 

Kasdien pamokos pradedamos įvadinėmis pamokančiomis istorijomis iš Bruno Ferrero knygelių 
rinkinio „Trumpi pasakojimai sielai“, aptariamos dienos veiklos. 
Gerumo diena. Filmų apie smurtą peržiūra, diskusija bei užduotis kiekvienai klasei sukurti „Gerumo 
knygelę“ (kiekviena klasė į knygelę įriša piešinius iš matytų filmų ir sukuria savas taisykles, kaip 
reikėtų elgtis, kad visiems būtų gera ir saugu gyventi). Taip pat kiekvienai klasei bus skiriama 
užduotis iki penktadienio paruošti 5 min. Trukmės vaidinimą smurto tema. 
Saulės spindulių diena ir draugiškiausių mokyklos mokinių rinkimai. Mokyklos hole kabės saulė, o 
kiekvienas mokinys priklijuos savo spindulėlį, ant kurio bus parašytos mintys apie gerumą ir 
draugiškumą. Renkant draugiškiausią mokyklos mokinį klasėms bus išdalinti lipdukai – šypsenėlės, 
o vaikai turės nuspręsti, kuris klasės vaikas yra draugiškiausias ir jam priklijuoti savo lipduką. 
Daugiausiai surinkę lipdukų vaikai bus apdovanoti. 
„Tu kasų man netampyk - 
O geriau jas sutvarkyk!”. Kasų pynimo diena. Kiekvienoje klasėje berniukai savo klasės mergaitėms 
pina kasas, daro šukuosenas. Vėliau mergaičių pasirodymas ir visų dalyvavusių berniukų 
apdovanojimai. 
Atvirutė draugui. Mokyklos mokiniai piešia ir užrašo atvirutę, kurioje draugo atsiprašo už kokią 
nors padarytą skriaudą ar ištartą negražų žodį ir ją perduoda skirtam draugui. Mokyklos kieme 
pertraukų metu gros muzika ir vaikai bus kviečiami į ratelius pašokti su savo draugais. 
Baigiamoji akcijos diena.  
Pamokoje mokiniai sprendžia kryžiažodį, kurį teisingai išsprendus išryškėja frazė „Geriausiu draugu 
gali būti tu“. Vėliau renginys salėje, kurio metu bus pristatomos mokinių sudarytos „Gerumo 
knygelės“ ir vaidinamos miniatiūros.   

Šilutė 
 

Šilutės Pamario 
pagrindinė 

1.Lankstinukų  darymas ir dalijimas temomis: „Mūsų teisės“, Mūsų pareigos“, „Kas yra patyčios?“, 
„Kaip elgtis kai patiri patyčias?“, „Tu gali padėti!“;  



mokykla 2.Klasės valandėlės – pokalbiai „Kova su patyčiomis: pagalba sau ir kitam“ dalyvaujant 
psichologei,  socialinei pedagogei, visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, logopedei. 
3.Filmų demonstravimas „Laikas pasirūpinti“, „Mes prieš patyčias“, „Mobilieji telefonai ir smurtas“ 
; 
4. Akcija „Mes Šilutės Pamario mokyklos bendruomenė  prieš patyčias“ (parašų rinkimas). 

Šilutė Šilutės Vydūno 
gimnazija 

Mokinių nupieštų plakatų apie patyčias pakabinimas mokykloje. Mokiniai piešdami plakatus išreikš 
savo mintis apie patyčias ir leis kitiems suprasti savo požiūrį į jas. Neigiamas požiūris į patyčias 
skatina bendraamžių susidomėjimą, kas tai yra patyčios ir kokį neigiamą poveikį jos palieka. 
Diskusija po kino filmo „Klasė“. Pirmiausia mokiniai pažiūrės šį kino filmą, po to bus vedama 
diskusija, kas tai yra patyčios, kokias pasekmes palieka patyčios, kokios priežastys skatina tyčiotis, 
kur kreiptis pagalbos bei kaip elgtis kai tyčiojamasi. 
Teatro grupės pasirodymas patyčių tema aktų salėje per ilgąją pertrauką. Ansamblio pasirodymas. 
Meninis patyčių pavaizdavimas padės sudominti mokinius ir atkreips jų dėmesį, kad patyčios 
skaudina bendraamžius, todėl yra nepageidautinos. Ansamblio pasirodymas paskatins draugiškumą 
tarpusavyje. 

Šilutė Lopšelis-darželis 
„Raudonkepuraitė“ 

Pokalbiai, diskusijos apie vaikų teises ir pareigas, apie smurtą, jo pasekmes vaikų gyvenime. 
„Tvarkiuko“ pamokėlės mažesniems draugams „Padėkime vieni kitiems“ 
Vaikų meninės raiškos darbų atlikimas ir parodos „Smurtui – ne“  organizavimas, pasikeitimas su 
l/d.“Gintarėlis“, paroda bibliotekoje. 
Dalyvavimas miesto renginiuose, skirtuose „Savaitei be patyčių“. 
Veiklos aprašo parengimas. 

Šilutė    Šilutės jaunimo ir 
suaugusiųjų 
mokymo centras 

1.Anketinė  apklausa „Saugumas mokykloje“ 
2.Tarpklasinis plakato konkursas „Nesityčiok“ 
3. Situacinių vaidmenų kūrimas. 
4. Blogos nuotaikos ir minčių „ rėkiantis“ stendas. 
5. Video filmuko  sukūrimas 
6. Vaizdo įrašų peržiūra ir aptarimas. Diskusijos. 

Šilutė Šilutės lopšelis – 
darželis 
”Ąžuoliukas“. 

Pirmadienis:  
• Mokomojo DVD disko „ Patyčios. Atpažink, išvenk,                     sustabdyk“ peržiūra ir 

aptarimas.   
• Mokomojo seminaro ,,Laisvi nuo patyčių‘‘, vykusio 2009-04-16 Latvijoje Rygoje, 

medžiagos perteikimas 
Antradienis:   

• Vyresniosios grupės vaikų spektaklis ” Ginčas“. 



• Spektaklio aptarimas grupėse. 
• Lankstinukų šeimoms ruošimas: 

„Ką daryti, kai iš Jūsų vaiko tyčiojasi“ 
„Požymiai, rodantys, kad iš vaiko tyčiojamasi“ 
„Kaip padėti vaikui, kuris tyčiojasi“ 
Trečiadienis:  

• Atlikti tėvų nuomonių tyrimą apie patyčių prevencijos būtinumą ikimokyklinėje 
įstaigoje. 

Ketvirtadienis:  
• Piešinių paroda – „Geriausia dovana man - tavo  gerumas“ 

Penktadienis:     
• Pramoga salėje – 

„Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ 
                       

Šilutės r. 
Degučiai 
 

Degučių 
pagrindinė 
mokykla 

Informacinės stendinės medžiagos ,,Patyčios, jų formos ir apsisaugojimo būdai“ rengimas ir 
eksponavimas mokyklose stende. 
 Informacijos pateikimas, kur galima kreiptis pagalbos, kai patiri patyčias, stebi jas ar tiesiog 
susiduri su kitų vaikų agresija. 
Lankstinukų rengimas mokinių tėvams. 
7-10 klasių mokinių ,,minčių lietus“ apie patyčias mūsų mokykloje, kreipimasis į bendraamžius, 
skatinant juos kitaip pažvelgti į esamą situaciją. 
5-10 klasių mokinių šaškių varžybos, skatinant mokinius rungtyniauti tarpusavyje, mokytis ne tik 
laimėti, bet ir pralaimėti. 
1-4 klasių mokinių piešinių parodėlė: ,,Aš noriu draugauti“.  
Susitikimas su Vainuto pagrindinės mokyklos mokiniais,  pasikviečiant juos į svečius parodyti savo 
sukurto spektaklio ,,Baltoji skruzdėlytė“. 

5-10 klasių mokinių kompiuterinių atvirukų bei šūkių konkursas: ,,Mes – prieš patyčias“. Atvirukų 
dalinimas pradinių klasių mokiniams, skatinant mūsų mokyklos mažuosius jau nuo pat mažumės 
laikytis nuostatos, kad patyčios tai ne humoras. Juokaujama norint pralinksmėti, tyčiojamasi – 
norint įskaudinti. 
Psichologo paskaita: ,,Pagarba sau ir kitam“.  
Savaitės renginių apibendrinimas. 

Šilutės r.  Šilutės r. Juknaičių • Saugios mokyklos reklamos, plakato ar šūkio kūrimas (5-7 kl.). 



 pagrindinė 
mokykla 
 

• Anketinė apklausa „Ar mokykloje saugu?“ (5-10 kl.) Apklausa skirta įvertinti, kokia yra 
vaikų patirtis, kokios jų nuostatos. 

• Piešinių paroda „Gera mokykloje“ (1-4 kl.) 
• Mokinių diskusija „Kaip elgiuosi su savo bendraamžiais?“ (klasių atstovai) 

Tyrimo rezultatų aptarimas; 
Saugumo taisyklių sukūrimas. 

• Lankstinuko tėvams išleidimas ir išplatinimas (patarimai tėvams, kaip jie galėtų mokyti savo 
vaikus apsisaugoti nuo prievartos). 

• Bendras mokyklos mokinių piešinys ant esfalto „Draugystės takas“ (1-10 kl.). 
• Stendas apie patyčių mažinimo mokykloje sprendimo būdus (stende mokinių sukurtos 

saugumo taisyklės, pagalbos šaltiniai). 
•  Klasės auklėtojo valandėlė auklėtiniams „Panašūs, bet skirtingi“ (5-10 kl.). 

Šilutės r., 
Saugų k. 
 

Saugų Jurgio 
Mikšo pagrindinė 
mokykla 

Kaip svarbu šiuolaikinėje mokykloje pažinti vaikų problemas, laiku reaguoti į jų pagalbos šauksmą, 
netgi pastebėti jas mokinių akyse, nors žodžiais ir neįvardintas, supranta kiekvienas mokytojas. 
Atsakomybė tikrai didelė. Tokie prevenciniai renginiai padeda ieškoti naujų kelių problemų 
sprendimui, parodo, kad esame neabejingi ugdytinių problemoms, nuoširdžiai norime jiems padėti ir 
išmokyti bendrauti gerbiant vieni kitus. 

1. Mokykloje atliktos apklausos rezultatai, išvados. Rekomendacijos mokiniams, mokytojams, 
tėvams. 

2. Bendrų taisyklių patyčių mažinimui mokykloje kūrimas 1-4 klasėse (mokiniai, tėvai) 
3. Prevencinio filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra (5 -10 klasės) 
4. ,,Draugystės pynė“ - apyrankės pynimas draugui. 

Savaitės renginių apibendrinimas. Bendras dainos „Reikia draugą turėti“ atlikimas ir ,,Draugystės 
kelias“ (paduodami vienas kitam rankas apjuosime mokyklą) (dalyviai- mokiniai, tėvai, mokytojai, 
mokyklos bendruomenė). 

Šilutės rajonas Vilkyčių 
pagrindinė 
mokykla 

� Stendas „ Nustok tyčiotis – man skaudu“‘; 
� Tyrimas „Patyčių paplitimas mokykloje tarp 1-5 kl. Mokinių“; 
� Paskaita – diskusija 1-5 kl. „Bendravimas be patyčių“; 
� Videofilmo „Nekentėk tyloje‘ žiūrėjimas ir aptarimas su 6-10 kl. Mokiniais. 
Tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas; 

Šilutės rajonas 
 

Švėkšnos „Saulės“ 
vidurinė mokykla 

• Gerumo medis mokykloje.  
 (pradinių klasių mokiniai užrašo atliktą gerą darbą arba pasakytą nuoširdų žodį draugui ir kabina ar 
medelio). Gerumo medelio darbų ir minčių aptarimas. 



• Piešinių konkursas „Nuoširdaus ir pikto žmogaus portretas“. Diskusijos, aptarimas, 
vertinimas, paroda. 

• Draugiškiausio bendraklasio rinkimai. Aptarimas: kokiomis savybėmis išsiskiria klasiokas, 
už ką vertinamas bendraklasių.  

• Videofilmų „Nekentėk“, „Rask laiko pasirūpinti“ žiūrėjimas ir diskusijos.  
• Mokyklos korespondentų interviu mokykloje apie patyčias ir kaip galime padėti stabdyti 

patyčias mokykloje. Laikraščio išleidimas. Laikraščio platinimas mokyklos bendruomenei.  
Akcijos baigiamasis renginys, nuveiktų darbų apibendrinimas. 

Šilutės 
rajonas, 
Kintų mst., 
Kintų sen. 

Šilutės r. Kintų 
vidurinė mokykla 

Medžio „Mokykla be patyčių“ kūrimas. 
Anketos „Patyčių prevencijos problema mokykloje“ sukūrimas ir pravedimas 5-10 klasėse. 
Klasės taisyklių „Mokykla be patyčių“ kūrimas. 

Šilutės 
rajonas, 
Katyčių mstl. 

Šilutės r. Katyčių 
pagrindinė 
mokykla 

1. Girlianda ,,Saulutės šypsena“ (1 – 4 kl. Mokiniai iš spalvoto popieriaus darys saulutes. Ant jų 
turės parašyti tokius žodžius, palinkėjimą, pagyrimą, kurie paguostų, padrąsintų, pralinksmintų kitą 
žmogų. Iš saulučių  bus padarytos girliandos ir pakabintos mokyklos koridoriuje). 
2. Apyrankė draugui (5 – 10 kl. Mokiniai pins ,,draugystės apyrankes“, keisis jomis su 
bendraklasiais). 
3. Anketinis tyrimas ,,Patyčių paplitimas mokykloje“. Tyrimo rezultatų aptarimas klasėse ir su 
mokinių komitetu. Vėliau ir tėvų susirinkimuose. 

Šilutės 
rajonas, 
Vainutas 

Vainuto vidurinė 
mokykla 

Piešinių konursas „Stop patyčioms“ (1-4kl.) 
Reklama „Saugi mokykla“ (5-12kl.) 
Paskaita-diskusija. 
Vaidybinio filmo peržiūra „Pykšt pokšt – tu negyvas“. 
Spektaklio premjera „Balta skruzdėlytė“. 
Mokinių prevencinės grupės sukurto filmo peržiūra apie vykdytą prevencinę programą. Renginio 
aptarimas. 

Šilutės 
rajonas, 
Žemaičių 
Naumiestis 

Šilutės r. Žemaičių 
Naumiesčio 
gimnazija 

Žaidimai  5 – 7 klasių mokiniams.  
Dirbsime  ,,Bendraamžiai – bendraamžiams“ metodu, žaidimus organizuos stovyklų ,,Sniego 
gniūžtė“ dalyviai. 
Kūrybiniai darbai: 
Tapyba ant sienų 8 ir I – IV gimnazijos klasių mokiniams. 
Kompozicijos iš kartono ,,Nuotaikos“ 5 – 7 klasių mokiniams. 
Mokiniai dirbs grupėse. Darbai kolektyviniai. 
Viktorina ,,Bendravimo tolerancija“ II gimnazijos klasių mokiniams. 



Susitikimas su Pakutuvėnų  susitaikymo sodybos kunigu, vienuoliu, broliu Pauliumi. III – IV 
gimnazijos klasių mokiniams. 
Kūrybinių darbų paroda. 
Dalyvavimas šv. Mišiose. IV gimnazijos klasių mokinių dalyvavimas šv. Mišių liturgijos 
organizavime. 
Stendai klasėse ir fojė. 

Šilutės 
rajonas, 
Žemaičių 
Naumiestis 

Žemaičių 
Naumiesčio 
mokykla-darželis 
 

Visą savaitę grupėse, klasėse vyks pokalbiai, popietės, diskusijos. Kovo 2-10 dienomis klasėse vyks 
tėvų susirinkimai. Šios temos  kartu su įvairiais ugdymo klausimais bus aptartos  
Pokalbyje su tėvais. 
  22 d.- 1-3 gr.-      ,,Kas yra draugystė“. 
  23 d.- 1a, 1b kl.- ,,Geras darbas mus džiugina“. 
  24 d.- 2a, 2b kl. -,,Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“. 
  25 d.- 3a,3b kl.-  ,,Klasėje jaučiuosi saugus ir gerbiamas“. 
  26 d.- 4a,4b kl.- ,,Esame tolerantiški, kai mūsų požiūris į kitus yra doras ir objektyvus“. 
  26 dieną akcijos veiklų apibendrinimas ir žmogeliuko sustatymas. 
 

Švenčionėliai  
 

Švenčionių r. 
Švenčionėlių 
gimnazija 
 

Klasės valandėlės ,,Bendravimo menas“.  
Tėvų klubo užsiėmimas ,,Patyčios mokykloje. Ką gali tėvai?“ 
Žaidimas klasėse ir mokytojų kolektyve ,,Slaptas draugas“. 
Šypsenos ir gražaus pasisveikinimo diena, o gal ir visa savaitė, (mokytojų kolektyvas, kiekviena 
klasė turi savo šypsenos emblemą ir savo specifinį pasisveikinimą, pvz.: pamojuoti kaire ranka, 
linktelėti galvą, pridėti ranką prie širdies ir t.t., sveikintis reikia su kiekvienu sutiktu gimnazijoje 
žmogumi, nesvarbu pažįsti jį ar ne).  
Budėjimas mokykloje, atkreipiant dėmesį į patyčių situacijas (budėtojai paruošti iš anksto, turi 
skiriamuosius ženklus). 
Mokytojai visą savaitę pamokų ir pertraukų metu reaguoja į kiekvieną, net ir į menkiausią nemalonų 
mokinių elgesį vienas kito atžvilgiu. 
Draugiškiausio klasės draugo rinkimai. 
Draugiškiausių mokinių apdovanojimai ir savaitės apibendrinimas. 

Švenčionių 
rajonas, 
Pabradė 

Švenčionių r. 
Pabradės „Ryto“ 
gimnazija 

Mokinių piešinių, saugios mokyklos reklamų, plakatų, video filmų kūrimas. 
I-III gimnazijos klasės mokinių projektinės veiklos „Moku bendrauti be patyčių” metu mokiniai 
vykdys prevencinę veiklą, skirtą pradinio ugdymo klasių mokiniams. Mokiniai organizuos 
socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus, žaidimus, dalins lankstinukus ir t.t. 
Prevencinio filmo “Nekentėk tyloje”  peržiūros – aptarimai 7-8 kl. Mokiniams. 



5 klasių mokinių socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai „Mobingas kaip socialinė problema“  
Užsiėmimų metu bus taikomas ,,Minčių lietaus“ metodas, mokiniams bus pateikiamas mobingo 
apibrėžimas, filmuko ,,Mobingas mokykloje“ (,,Mobbing an der Schule“) peržiūra, mokiniai atliks 
užduotis grupėse, sužinos, ką daryti susidūrus su mobingu. 
Mokinių kūrybinių darbų pristatymas mokyklos bendruomenei. Veiklos apibendrinimas. Mokykloje 
vyks mokinių kūrybinių darbų eksponavimas, peržiūros, aptarimai. 

Tauragė Tauragės rajono 
savivaldybės 
administracija 

Pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Mano skriaudėjas“ ( prieš tai video filmukų peržiūra). 
Foto akcija „Neskriausk manęs“ – fotografijų paroda švietimo skyriuje. 
Vyresniųjų klasių plakatų konkursas prevencijos tematika. 
Mokyklų aktyvų susitikimas su Tauragės Šaltinio pagrindinės mokyklos prevencinės veiklos „Sniego 
gniūžtė“ nariais.  
Konferencija Tauragės rajono Šaltinio pagrindinėje mokykloje. 
Tolimesnė veikla: darbo grupės dėl tyrimo apie patyčias rajone sudarymas, rezultatų pristatymas – 
balandžio mėn. 

Tauragė 
 

Tauragės rajono 
Tarailių pagrindinė 
mokykla 
 
 

Radijo valandėlė 
Apklausa 
Darbai: 
1-4 klasės piešia 
5 klasės – kuria ketureilius; 
6 klasės rašo laišką draugui, kuris patiria patyčias; 
7 klasės daro lankstinukus; 
8-10 klasės kuria 5-10 min. Filmą. 
Darbų eksponavimas 
 

Tauragė 
 

Tauragės r. Vaikų 
reabilitacijos 
centras – mokykla 
„Pušelė“ 
 

Teminė savaitė grupėse ir lavinamosiose klasėse: 
 Pirma diena – pokalbiai apie jausmus, kaip gyventi be pykčio, mandagumo žodeliai. 
Antra diena – piešimas, lipdymas, darbelių darymas; 
Trečia diena – žaidimai, dainelės, eilėraščiai. 
Ketvirta diena – „Diena be diržo“,  renginys tėvams; 
Penkta diena – šventinė pramoga „Be patyčių“ 

Tauragė  Žalgirių gimnazija - klasės valandėlės „Kuriame mokyklą be patyčių“ 
- ''Sielą gydantys'' skaitymai lietuvių k., etikos pamokose 
- socialinio plakato ''Vienas už visus - visi už vieną'' kūrimas, pristatymas, eksponavimas  
- minčių knygos ''...iš širdies į širdį...“ kūrimas, įrišimas, eksponavimas 



- sportinių žaidimų diena „Ištiesk draugui ranką'' 
- filmo „Tiltas į Terabitiją“ peržiūra 
- viskas, kas gražu, pakelia nuotaiką, ''pražydina'' šypseną, žadina solidarumą, skleidžia gerumą... 

Tauragė 
 
 

Tauragės Jovarų 
pagrindinė 
mokykla 
 
 

Kovo 22-26 d. ,,Savaitė be patyčių skelbimas mokyklos 1aukšto foje‘‘  Reklaminė kampanija . 
Pristatomas veiklos planas. Visą savaitę veiks vietinis paštas, mokiniai galės rašyti laiškus, vieni 
kitų atsiprašyti , jeigu yra įskaudinę, pažeminę, naudoję fizinį smurtą. Laiškanešių darbą atliks 
mokyklos klubo ,,Švyturys“ nariai.  
1-4 klasės  valandėlės apie draugystę, pagarbą vieni kitiems, mandagumą.  Piešinių konkursas: ,, 
Mano geriausias draugas“ Aktyviausios klasės apdovanojamos. Piešinių paroda  2 aukšto fojė.   
5-10 klasės teminės valandėlės. 
5a, 5b.  Filmas ,, Patyčios: nekentėk tyloje‘‘ diskusija. 
 6-10 klasėse. Teminės valandėlės.  

Tauragės apsk. 
Pagėgių sav. 
Stoniškių 
kaimas. 
 

Stoniškių 
pagrindinė 
mokykla 

1. Stendas mokykloje „Nustok tyčiotis“. 
2.Pokalbiai diskusijos  5-10kl.“ Blogio vardas – patyčios“. 
3.Filmo „Patyčios“ žiūrėjimas, aptarimas. 
4.Piešinių konkursas 1-7kl . „Nebūk toks“ 
5. „Vertybių ratas“ minčių rašymas į  gėlių žiedlapius. 

Tauragės 
rajonas, 
Skaudvilė 

Skaudvilės 
specialioji 
mokykla 

Filmuko apie patyčias vaikams demonstravimas. (Psichologės sumontuotas filmukas apie vaikų 
patyčias). 
„Ausies dėžutės“ metodo taikymas. (Sudaromos sąlygos vaikams pasiguosti, pranešti apie patirtas ar 
stebėtas patyčias, ar pasidžiaugti pagalba). 
Klasės valandėlės „Skirtumai mus puošia“ (skirtos vaikų tolerancijos ugdymui). 
Sklaidos priemonės tėvams parengimas. 
Aptariamas tėvų vaidmuo ir jų pagalba. Tėvam pateikiamos rekomendacijos, pasiūlymai vienaip ar 
kitaip reaguoti į patyčias patiriančių ir jas inicijuojančių vaikų elgesį.  
„Madingo vaiko“ rinkimai ir apdovanojimas. 
Kas mėnesį mokyklos kiekvienoje klasėje yra renkamas „Madingas vaikas“ pagal programoje 
numatytus kriterijus: tai mokykloje registruojamas pozityvus socialinis elgesys arba didelis šuolis 
nuo negatyvaus link pozityvaus elgesio, o taip pat vaikų rinkimų rezultatai bei kita papildoma 
informacija apie vaiką.  
Klubo „Užstok draugą“ veikla. 
Klubo veikla apima mokinių dalyvavimą psichologiniuose užsiėmimuose, kuriuose vaikai 
apmokomi įvairių bendravimo įgūdžių bei vaikų tarpusavio pagalbos organizavimą, patyrus 
patyčias. Į veiklą yra įtraukiami ir žmonės iš kitų institucijų pagal poreikį. „Savaitės be patyčių“ 



metu numatoma kviestis Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentus, kurie „Bendravimo 
kultūros“ modulio metu bus parengę mokiniams pamokėlę arba vaidinimą, skirtą patyčių 
prevencijai. 

Tauragės 
rajonas, 
Žygaičių k. 

Tauragės rajono 
Žygaičių gimnazija 

Stendinis pranešimas „Už geresnę vaiko ateitį“. 
Anoniminė mokinių apklausa „Ar aš saugus mokykloje?“. 
Anoniminė darbuotojų apklausa apie suaugusių tarpusavio santykius. 
Plakatų paroda „Gyvenimas be patyčių“ ( 5 – 9kl.). 
Piešinių paroda pradinių klasių mokiniams „Aš ir mano draugai“. 
„Paslaptingoji skrynelė“ – pradinių klasių mokiniai išsako savo bėdas skrynelei. 
Sportas  - vienas iš geriausių būdų susidraugauti: draugiškos stalo teniso varžybos, 
Draugiškos šaškių varžybos, draugiškos estafetės. 
Tolerancijos centro akcija „Nekentėk tyloje“. 
„Diena be patyčių“: 
Etikos, tikybos ir geografijos integruota atvira pamoka. 
Žaidimas „Be patyčių“. 
Savaitės užbaigimas aktų salėje, mokinių apdovanojimai. 

Tauragės 
rajonas, 
Gaurės mstl. 

Gaurės pagrindinė 
mokykla 

Akcijos pristatymas. 
Dėžutė „Patyčioms – Ne“. 
Plakato „Mes prieš patyčias“ konkursas. Plakatų kūrimas. 
Susitikimas su Tauragės apskrities vyr. Policijos komisariato pareigūnais. Paskaita „Patyčioms- Ne“ 
5 – 10 kl. Mokiniams, mokytojams. Diskusija. 
Klasės valandėlės patyčių tema. 
Žaidimas „Slaptas draugas“. 
Visos savaitės darbų apibendrinimas, aptarimas. 

Tauragės 
rajonas, 
Baltrušaičių 
k., Gaurės sen. 

Baltrušaičių 
pagrindinė 
mokykla 

Organizuojamas mokinių pasiruošimas savaitei „Be patyčių“ – vaikai kuria ženkliukus, kurie 
atspindėtų neigiamą požiūrį į patyčias, išrenkamas originaliausias. Šiais ženkliukais mokiniai, 
mokytojai „pasipuoš“ visą akcijos savaitę 
2. Organizuojama mokinių išvyka į mišką. Vaikai puošia medžius daržovėmis, vaisiais, uogomis 
grūdais –  rengiama šventė miško gyventojams, t.y. Ugdomos tolerancijos, pagarbos, empatijos 
vertybės, vaikai bendradarbiauja ir bendrauja tarpusavyje. 
3.  Nepilnamečių reikalų inspektorės paskaita „Teisinė nepilnamečių atsakomybė  už smurto bei 
patyčių naudojimą nepilnamečių bendraamžių grupėje“. 
4. Edukacinė ekskursija į Kauną. Mokinių bendravimas su mokytojais ir mokiniais, kitais 
ekskursijos dalyviais – tolerancijos, draugystės, komunikacinių įgūdžių plėtojimas ir ugdymas. 



5. Žygis per kaimo vietovę. Mokiniai, mokytojai ir visi norintys prisijungti kaimo bendruomenės 
nariai žygiuos per kaimo vietoves iškėlę vaikų sukurtą vėliavą – „Mes neleisim tyčiotis!“. 

Tauragės 
rajonas, 
Lauksargių k. 

Tauragės rajono 
Lauksargių 
pagrindinė 
mokykla 

1-4 kl. Mokinių lankstinukų ruošimas „Būkime draugiški“. 
5-10 klasių mokiniai gamina draugystės simbolį. 
Piešinių paroda „Patyčioms – NE!”. 
Rašinio rašymas patyčių tema. 
Renginys „ Draugystė-jėga !”. 

Telšiai  
 

Telšių 
„Saulėtekio“ 
pradinė mokykla 

Projekto „Savaitė be patyčių“ pristatymas. 
Pokalbis „Žodis guodžia, žodis žeidžia“. Įžeidžiančių žodžių dėžė. 
Vaikų vardai ir jų prasmės. 
Mano vardo piešinys. Paroda. 
Diskusija „Neprasivardžiuokime. Mano vardas labai gražus“.  
Įžeidžiančių žodžių dėžės viešas sudeginimas. 

Telšiai 
 

Telšių rajono 
Eigirdžių 
pagrindinė 
mokykla 
 

Klasės valandėlės apie patyčių prevenciją. 
“ Mokinių aktyvas surengs ,,mokyklos džentelmeno“  
Rinkimus, mokyklos bendruomenei paregs skaidres tema ,,Nesityčiok“, Kūno kultūros mokytojas 
surengs draugišką mokytojų ir mokinių šaškių turnyrą, socialinė pedagogė paruoš mokyklos 
bendruomenei informacinį lankstinuką apie patyčias organizuos klasių piešinių- plakatų konkursą 
,,Patyčioms Ne“. 
 



Telšiai 
 

Telšių ,,Germanto“ 
vidurinė mokykla 
 

Akcijos pristatymas. 
Tyrimo ,,Smurto paplitimas mokinių tarpe” 
pristatymas pedagogams. 
Filmų patyčių prevencijos tema peržiūra ,,Rask 
laiko pasirūpinti”, ,,Nekentėk tyloje” (aktų 
salėje). 
Aptarimas, diskusijos (klasėse). 
Klasės valandėlės ,,Mokame bendrauti be 
patyčių”. 
Tolerantiškiausio klasės mokinio rinkimai 
(visose klasėse). 
Akcijos užbaigimas, tolerantiškiausių mokinių 
apdovanojimas (aktų salėje). 
Sustiprintas budėjimas mokykloje. 
Jau padarytas ir pristatytas pedagogams 
tyrimas ,,Patyčių paplitimas mokykloje”, 
visose klasėse pravesti tėvų susirinkimai 
patyčių prevencijos tema. 

 

Telšiai 
 

Telšių specialioji 
mokykla 

• Stendas „ Mokykla be patyčių“  
• „ Jausmų sienos“ atidarymas 
• Klasių bei grupių individuali veikla: klasės valandėlės, gerumo medžių kūrimas, plakatų 

kūrimas, eilėraščių kūrimas ir t.t. 
• Vyresnių klasių mokinių bei mokytojų budėjimas ir stebėjimas pertraukų metu. 
• Socialinės pedagogės organizuojami užsiėmimai 1-10 kl. Mokiniams: video filmų peržiūra, 

diskusijos, aptarimai, pokalbiai . 
• Telšių Krizių centro psichologės organizuojamas užsiėmimas-paskaita pedagogams, 

mokyklos bendruomenei. 
• Veiklos užbaigimas, aptarimas. ( Balionų lietus su pasisakymais prieš patyčias ir smurtą) 

Telšiai 
 

Telšių „Džiugo“ 
vidurinė mokykla 
 

Dienos „dreskodai“; informacinių bukletų dalijimas; vakarėlių rengimas klasėse patyčių tema; 
diskusijos tarp klasių mokinių; įvairūs rinkimai (pvz. Geriausiai dalyvavusios klasės nominacija 
„Savaitėje be patyčių“. 

Telšiai, Telšių 
r. 

Telšių rajono 
savivaldybės 

Akcijos ,,Savaitė be patyčių“  pristatymas. 
Stendas.  



 administracijos 
Ubiškės pagrindinė 
mokykla 
 

Klasės valandėlės moksleiviams:  
,,Elkis taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi“ 
(patyčių, nusikalstamo elgesio ir žalingų 
įpročių prevencijos klausimais). 
Lankstinukas tėvams: ,,Ką tėvai turėtų žinoti 
apie patyčias, smurtą, skriaudą“. 
Piešinių konkursas 1-4 ir 5-10 kl. Mokiniams: 
,,Man gera mokykloje ...“. 
Viktorina ,,Patyčios, jų pasekmės“, 
dalyvaujant Telšių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Viešosios tvarkos 
skyriaus Prevencijos poskyrio Nepilnamečių 
reikalų pareigūnų veiklos grupės 
specialistėms, Tryškių seniūnijos inspektorių 
veiklos grupės tyrėjui Vaidui Piktužiui.  
Judriųjų žaidimų varžybos.  
Filmų patyčių prevencijos tema peržiūra 
(aptarimas, diskusijos klasėse): 
- ,,Nekentėk tyloje“; 
- ,,Rask laiko pasirūpinti“.      
Sustiprintas budėjimas mokykloje. 
Tyrimo apie pasitaikančius patyčių atvejus 
mokykloje aptarimas.  
Akcijos užbaigimas. 

 

Telšių rajonas, 
Janapolė 

Janapolės 
pagrindinė 
mokykla 

Psichologės paskaitos  mokinių tikslinėms grupėms, individualios konsultacijos. Peržiūrėsim filmus 
apie patyčias (nekentėk tyloje, nustok tyčiotis ir kt.). 
Darysime gerumo medį- mokiniai rašys ant lapelių per tą savaitę padarytus gerus darbus- lapeliai 
bus paviešinti mokyklos fojė, rinksime daugiausiai gerų darbų padariusią klasę. Apie akciją 
informuosime žiniasklaidą. 
 

Telšių rajonas, 
Luokės mstl. 
 
 

Telšių rajono 
Luokės vidurinė 
mokykla 

Savaitė mokykloje bus paskelbta, kaip gerumo, tolerancijos, ir pakantumo savaitė. Jos metu bus 
renkama draugiškiausia , tolerantiškiausia klasė.  
Pradinių klasių mokiniams bus organizuojamas piešinių konkursas ,,Neskriaus manęs‘‘, susitikimas 
su prevencinio poskyrio nepilnamečių reikalų inspektore ,,Patyčios mums ne draugas‘‘. Diskusijos 



5-12 klasėm tema,, Patyčios mokinio akimis‘‘. Tėveliams  paskaitą skaitys psichologė  ,,Patyčios 
mokykloje, kaip galiu padėti savo vaikui?‘‘, vaikų koncertas tėveliams ,,Vaikai prieš smurtą‘‘. 

Telšių rajonas, 
Upynos 
kaimas 

Upynos pagrindinė 
mokykla 

Visų klasių mokiniai kurs ženkliukus prieš patyčias ir smurtą. Vėliau įdomiausio ženkliuko 
konkursas. Išrinktas ženkliukas taps mūsų mokyklos simboliu prieš patyčias.   
5-10 klasių mokiniai žiūrės filmą apie mokyklose vykstančias patyčias „Klasė“. Po to filmo 
aptarimas ir diskusijos tarp mokinių.  O pradinukai – dalyvaus „Gražaus elgesio pamokėlėje“. Jos 
metu mokiniams bus aiškinama apie gražų elgesį, draugystę, inscenizuojamos įvairios patyčių, 
smurto situacijos, jų aptarimas ir išeičių ieškojimas. Šią pamokėlę filmuosime vaizdo kamera.  
Mokykloje lankysis psichologai iš Telšių Žemaitijos psichikos centro. Bus vedamos paskaitos, 
diskusijos patyčių tema.  
Atvirų durų diena. Tėveliai galės dalyvauti savo vaikų pamokose, užklasinėje veikloje, stebėti jų 
elgesį pertraukų metu. Po to vyks tėvų - mokytojų diskusijos tema „Patyčių problema šiandieninėje 
mokykloje, jų prevencija“. Diskusijoje dalyvaus ir Upynos dienos centro darbuotojai.  
Mokykloje vyks įvairių sporto šakų: tinklinio, krepšinio, kvadrato varžybos tarp mišrių komandų: 
tėvų – mokinių – mokytojų – policijos pareigūnų – seniūnijos atstovų. Nugalėtojai bus 
apdovanojami padėkos raštais ir prizais.  

Telšių rajonas, 
Žarėnų 
miestelis 

Žarėnų „Minijos“ 
vidurinė mokykla 

Pamoka- diskusija „ Nelik abejingas skriaudžiamam vaikui“ 5-6 klasės. 
 Darbų, dailės pamoka-akcija „Vaikystės sodas“  (pokalbis su vaikais, padaro gėlytę, vidury užrašo 
pvz. Aš esu, aš gyvas, man skauda, gėlytes susmeigia mokyklos darželyje) 0-4 kl.   
Viktorina ‚Mokykla be patyčių. Kas tai?“(testo klausimai apie prievartą, įstatymus, pagalbą, 
praktinės užduotys) 7-8 kl.   
Inscenizacijų varžytuvės „Visos pasakos baigiasi laimingai“ 9-11 kl., (pasirinkti pasaką  patyčių 
tema ir sugalvoti pasakos išvadą, moralą, pamokymą). 
Sportinės kvadrato varžybos „ Aš ir mano šeima“ 6-7 kl. Vaikai ir tėvai. 

Trakų rajonas, 
Aukštadvaris 

Trakų r. 
Aukštadvario 
vidurinė mokykla 

2010 m. Kovo mėn. 15 – 18 d. Akcija ,,Slapta kamera“. 
 Kovo 19 d. Informacija mokyklos bendruomenei apie savaitės renginius. 
,,Mandagumo diena“. 
Filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. 
Akcijos ,,Slapta kamera“ situacijų demonstravimas, aptarimas. 
Susitikimas su psichologu, individualios konsultacijos. 

,,Apvalaus stalo diskusija“. 
Ukmergė Ukmergės 

Dukstynos 
pagrindinė 

1-4 kl. : Pokalbiai klasėse ir mokinių  piešinių parodėlė  ,,Savaitė be patyčių“. 
Animacinio filmuko ,,Bjaurusis ančiukas“ peržiūra ir aptarimas. 
5-7 kl. : Klasės valandėlės vedamos klasių auklėtojų tema ,,Savaitė be patyčių“. 



mokykla Mokinių piešinių, rašinių, kūrybinių darbų prieš patyčias atlikimas namuose. 
Darbų ekspozicija pirmo aukšto fojė. 
8-10 kl. : Mokyklos aktų salėje filmo ,,Naujokė“ (,,Mean girls“) peržiūra ir jo aptarimas klasėse 
Klasių valandėlės, vedamos klasių auklėtojų tema ,,Savaitė be patyčių“ (ir panašiai). 
Mokykloje vykdoma veikla: 
Stendo ,,Savaitė be patyčių“ parengimas (informacija, kur ieškoti pagalbos, kaip elgtis ir pan.). 
Budėjimas pertraukų metu tose vietose, kur dažniausiai vyksta patyčios (šalia rūbinės, laiptinėse). 
Per ugdomųjų dalykų pamokas (etikos, tikybos, lietuvių, anglų, rusų kalbų ir kt.) Pokalbiai su 
mokiniais apie smurtą, patyčias, kaip to galima būtų išvengti.  
Trečiojo aukšto fojė fotografijos paroda ,,Laimingi veidai“. 
Renginys aktų salėje 5 – 10 klasių mokiniams dorine tema. Susitikimas su kunigu Kęstučiu Geniu 
(buvusiu mokyklos mokiniu). 

Ukmergė Ukmergės 
Senamiesčio 
pagrindinė 
mokykla 

„Noriu mokytis saugioje mokykloje!“ Kas yra patyčios ir ką galiu padaryti, kad užkirsčiau joms 
kelią? 
Mokinių savivaldos susirinkimas. Drausmės palaikymo būrio organizavimas budėjimui mokykloje. 
Diskusija „Kas yra patyčios?“. Patyčių apibrėžimas. Kokį elgesį laikome patyčiomis? 
Apibendrinimas – plakato kūrimas. 
Mokinių mintys tema: „Ką galiu padaryti, kad užkirsčiau kelią patyčioms?“ 
Paskaita-diskusija su mokinių tėvais: „Kodėl vaikai neklauso?“.  „Mokinių skatinimo ir 
drausminimo sistemos“ pristatymas ir aptarimas. Tėvų informavimas apie mokykloje vykdomą 
akciją „Savaitė be patyčių“. Lankstinuko-atmintinės tėvams platinimas. 
Mokykla – antrieji namai. Kuriame tradicijas. 
Dieną pradedame mokyklos himnu. 
Visi mokiniai segi mokyklos emblemą. 
Aš – Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinys ir tuo didžiuojuosi.  
Gražiname mokyklos aplinką. 
Mano kultūringa, taisyklinga, mandagi, turtinga gimtoji kalba. (Mano kalbos neteršia 
keiksmažodžiai). 
Kaip aš suprantu draugystę? 
Piešinio, rašinio, originalios minties konkursas „Kaip aš suprantu draugystę?“ 
Staigmena slaptam draugui. 
Bendradarbiavimas – abipusė nauda. 
Menų diena. 
Baigiamasis koncertas, į kurį kviečiami visi bendruomenės nariai, rėmėjai ir socialiniai partneriai. 



Ukmergė Ukmergės Antano 
Smetonos 
gimnazija 

• Pilietinė akcija ,,Pagarba kitam“ kovo 22 diena; 
• Žaidimas klasėse ,,Slaptas draugas“ – kovo 22-25 dienomis; 
• Paskaitos mokiniams ,,Gimnazija be patyčių ir smurto“ – kovo 23-24 dienomis;  
• Sveikinimosi diena – kovo 24 diena; 
• Stendo ,, Savaitė be patyčių“ parengimas – kovo 24-26 diena; 

Klasių konkursas – lankstinuko ,,Draugiška mokykla“ parengimas – kovo 22-25 dienos. 
 

Ukmergė 
 

Ukmergės „Šilo“ 
vidurinė mokykla 
 

Kartu su 9 klasių mokiniais žiūrėsime filmą „Klasė“. Po filmo peržiūros kartu su mokyklos 
psichologu vyks filmo aptarimas, diskusija. 
Plakato konkursas bus organizuojamas 5 – 9 klasių mokiniams, o skrajučių konkursas bus 
organizuojamas 9 – 12 klasių mokiniams. Apie organizuojamą konkursą mokiniai bus informuoti 
skelbimais. Kiekviena klasė turės paruošti plakatą (skrajutę) smurto prieš vaikus arba patyčių tema. 
Plakato tema: „Mes norime augti pasaulyje, kuriame nėra smurto“, o  skrajučių tema: „Nustok 
tyčiotis – man skaudu!“. Pasibaigus konkursui surengsime mokykloje darbų parodą . 
Žaidimų terapijos užsiėmimai bus organizuojami 1 – 5 klasių mokiniams. Užsiėmimų metu 
mokiniai žais žaidimus, skatinančius draugiškumą, teigiamas emocijas, šiltus tarpusavio jausmus. 

Ukmergė Ukmergės Jono 
Basanavičiaus 
gimnazija 

Paskaitos 1- 3 klasių mokiniams ir mokytojams apie patyčias mokykloje. 
Filmų apie patyčias peržiūra ir aptarimas atskirose klasėse. „Nekentėk tyloje“, „Išmok pasakyti ne“. 
Plakato prieš patyčias konkursas (tarp klasių) 
Bendras prevencinis renginys su kaimyninės gimnazijos mokiniais- 
„Gerumo spalvos“ (Apyrankių- kaselių iš įvairių spalvų siūlų gaminimas/ šaliko mezgimas.) 
Stendo apie patyčias atnaujinimas.  
Gimnazijos plano sudarymas (nubraižymas), pažymint pačias nesaugiausias ir saugiausias vietas.  
(Klasių valandėlių metu. Iš visų pateiktų planų grupė prieš smurtą sudaro bendrą gimnazijos saugių 
ir nesaugių zonų planą) 
Pasisakymų ir pasiūlymų (apie patyčių mažinimą) dėžutė. 
Interviu (straipsnelis) gimnazijos ir rajoninėje spaudoje apie nuveiktus darbus. 

Utena Utenos Krašuonos 
pagrindinė 
mokykla 

Paskelbimas apie akciją. Eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai.  
Skrajučių gamyba ir platinimas mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų. 
Dėžės „Mes prieš patyčias“ gamyba. Mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai ir suaugusieji) galės 
savo mintis išsakyti popieriaus lape ir įmesti į specialią dėžę. Iš įdomiausių, originaliausių, minčių 
bus sukurtas akcijos medis. 
Plakatų kūrimas klasėse.  
“Nesityčiok.lt“ komandos narės, Utenos Saulės gimnazijos moksleivės praves 5-6 klasių mokiniams 



pokalbį- diskusiją patyčių prevencijos tema.  
Trijų Utenos pagrindinių mokyklų, dalyvaujančių Olweus patyčių prevencijos programoje, bendras 
renginys mieste. Kiekviena mokykla pristatys savo idėją patyčių prevencijos tema. 

Utena  
 

Utenos 
Aukštakalnio 
pradinė mokykla 
 

Mokinių ir mokyklos bendruomenės supažindinimas su mokykloje vyksiančia akcija. 
Kreipimasis į visuomenę. Akcijos paskelbimas klasių languose ( kreipimasis apie akciją  matomas iš 
gatvės  pusės).  
Paskaita tėvams tema „ Jei vaikas  patiria patyčias“. 
Pasakos skaitymas. 
8.00 val. Pamokos prasideda Bruno Ferero pasakos „Džinas M. I. „ skaitymu ir aptarimu.  
Komplimentų diena. 
Klasėse vyks valandėlės, kurių metu vaikai pristatys namuose paruoštus draugams skirtus 
komplimentus. 
Mandagumo žodžių diena. 
Vaikai rašys mandagius žodžius ant piešimo lapų ir šiais žodžiais puošime galerijos langus. 

Utena Utenos 
Aukštakalnio 
pagrindinė 
mokykla 

Patyčių, smurto, vaikų, vaikų ir suaugusiųjų bendravimo temos integruojamos į visų klasių pamokų 
turinį. Keičiamas pamokų formatas: vyks diskusijos, projektinė veikla, kūrybinės užduotys ir t.t. Ant 
mokyklos langų bus iškabinti šūkiai prieš patyčias bei smurtą. 
Kiekviena savaitės diena skirta tam tikrai klasių grupei. Kiekviena klasių grupė apsirengia skirtingų 
spalvų marškinėliais ir užsisega savo pasidarytą emblemą prieš patyčias. 5 – 7 klasių mokiniai per 
ilgąsias pertraukas žiūrės prevencinį filmuką apie patyčias, po to filmą aptars ir diskutuos klasėse su 
auklėtoja. 8 klasių mokiniai ketvirtadienio vakare rinksis aktų salėje, kur neformalioje aplinkoje 
susitiks su Utenos įžymiais žmonėmis, žiūrės prevencinius filmus ir diskutuos apie patyčias 
mokykloje. 
Mokinių tėvai savo vaikų klasėse dalyvaus paskaitose – diskusijose „Tėvai gali padėti mokyklai 
įveikti patyčias“, kurias ves klasių auklėtojai ir tėvų aktyvo nariai. 
Penktadienį vyks mokyklų bendruomenių, kurios dalyvauja Olweus patyčių prevencijos 
programoje, eitynės ir koncertas, kad atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių, smurto problemas 
mokyklose. 

Utena 
 

Utenos Dauniškio 
gimnazija 
 

Bus rengiamos skrajutės „Ranka rankoje – mokykla be patyčių“; 
Atliekamas tyrimas „Ar tu jautiesi gimnazijoje saugus“; 
Vedamos paskaitos – diskusijos „Ranka rankoje – mokykla be patyčių“; 
Mokinių darbų paroda „Ranka rankoje – mokykla be patyčių“; 
Pertraukų metu bus rodomi prevenciniai filmai „Rask laiko pasirūpinti”, “Nekentėk tyloje”, Kauno 
"Saulės" gimnazisčių Julijos Gvardinskaitės ir Monikos Stukaitės filmas "Eime su manimi". 



Patyčias patyrusių vaikų išgyvenimai būtų aprašomi  ir iškabinami matomoje vietoje. 
Utenos raj. 
 

Užpalių  gimnazija 22 pirmą akcijos dieną bus kabinami 5-IV klasių padaryti plakatai  ,,Už geresnį pasaulį‘‘,paruoštas 
stendas ,,Aš rasiu pagalbą‘‘. 
Etikos pamokų metu 7-IV klasėms bus rodomi filmiukai,bei situacijos ,,Patyčioms ne‘‘po filmo bei  
situacijų  diskusijos,aptarimai.  
14 val. Debatų klubas debatuos tema:,,Smurtas  Lietuvos mokyklose tapo kasdienybe‘‘.  
23 dieną darysime dieną be keiksmažodžių.Visi gimnazijoje dirbantys  darbuotojai užsirašys, kiek tą 
dieną iš mokinių išgirdo keiksmažodžių,bus suvesti bendri rezultatai ir su mokiniais daromas 
aptarimas. 
24 dieną darysime susitikimą su nepilnamečių inspektoriumi bei įgaliotiniu šia tema. 
25 dieną priešm-4 klasės darys gerų  darbų medį. 
Vykdys mandagaus ir tolerantiško elgesio akciją integruotų dienų metu Lietuvių pasakose. 
 
26 dieną  12 val.akcijos kulminacija-iš žmonių sustatomas žmogeliukas ir iškėlę rankas į viršų 
sušunka,,Gyvenimas be patyčių“. 

Varėna Varėnos „Ąžuolo“ 
vidurinė mokykla 

Savaitės „Mes-prieš patyčias“ metu bus išleistas stendas. Etikos pamokų metu vyks filmo 
„Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas. Dailės pamokų metu bus piešiama tema „Reikia draugą 
turėti“. Bus surengta darbų paroda mokyklos fojė. Mokiniai lankstys tolerancijos balandžius su 
slaptojo pašto palinkėjimais. Klasių valandėlių metu vyks pokalbiai, diskusijos apie patyčias, šios 
problemos sprendimo būdus ir patyčių prevenciją. Savaitę vainikuos renginys „Mūsų mokykloje 
nesityčiojama“: 6-8 klasių mokiniai pristatys savo komandas, rengs mini spektaklius ir pan. 

Varėnos r., 
Merkinė 

Varėnos r. 
Merkinės Vinco 
Krėvės gimnazija 

Mokinių apklausa smurto tema 
Stendas  
Diskusijos klasėse apie patyčių problemą ir jos sprendimą 
Mokiniai – mokiniams „Nustok tyčiotis“ 
Piešinių konkursas„Draugaukime be patyčių“ 
Skrajučių gamyba 

Varėnos r., 
Panočių k., 
Kaniavos sen. 
 

Panočių vidurinė 
mokykla 

Mobilus stendas „ Kovas – mėnuo, be patyčių. 
Paskaita „ Patyčios mokykloje, priežastys, šalinimo būdai “. 
Piešinių konkursas „ Nesityčiok“. 
Rašinėlio rašymas „ Mokykla be patyčių “. 
Patyčių paplitimo įvertinimas ( anketinė apklausa). 

Varėnos 
rajonas 

Matuizų vidurinė 
mokykla 

Savaitę be patyčių pradėsime tyrimų pristatymu mokytojams: 
„Patyčių reiškinys ir jo mažinimas mokykloje“  



Matuizų 
kaimas 

(tyrimas atliktas Varėnos rajono mokyklose, autoriai Varėnos švietimo centro psichologai ) 
„Patyčių mastas Matuizų vidurinėje mokykloje“ 
(tyrimo autoriai mokyklos pedagogai ) 
Etikos pamokų metu 7 - 10 klasėse bus rodomas filmas „Nekentėk tyloje“, vyks diskusijos. Trečioje 
klasėje aktuali muštynių tarp mokinių problema, todėl trečiokai pamatys filmą „Akiniai“.   
Mokykloje yra aktyvių savanorių mokinių, kurie nori prisijungti prie patyčių prevencijos. Tai 
mokiniai iš 6 -10 klasių. Jiems bus rodomas filmas „Rask laiko pasirūpinti“. Diskusijoje sutiko 
dalyvauti Varėnos švietimo centro psichologė. Mokyklos administracija labai palankiai žiūri į šiuos 
mokinius ir skiria atskirą kabinetą jų susibūrimams. Mokinius savanorius koordinuos mokytojai 
savanoriai.  
Pilietiškumo pamokų metu 9 - 10 klasių mokiniai darys stendą „Ženk žingsnį prieš patyčias“. 
Stendas bus pakabintas mokyklos vestibiulyje. 
Pirmame ir antrame mokyklos aukštuose pakabinsime anonimines dėžutes. Manome, kad 
suteiksime sąlygas mokiniams išsakyti savo nuomonę apie patyčias, patarsime  kaip būtų galima 
pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Pratinsime mokinius ieškoti pagalbos, priimti tinkamus 
sprendimus.  
Diskutuoti apie patyčias su mokiniais ir jų tėvais suaktyvinsime klasių vadovus.  
Matuizų seniūnijos biblioteka įsikūrusi seniūnijos patalpose. Joje po pamokų renkasi mokiniai žaisti 
kompiuterinius žaidimus, kurie įtakoje jų elgesį, tarpusavio bendravimą. Bibliotekos vedėja sutiko 
suorganizuoti apklausą ką vaikams reiškia žodinės patyčios ir kaip galima būtų išvengti nemalonių 
žodžių. Stendas bus pakabintas Matuizų seniūnijos patalpose, bendradarbiaujant su seniūnijos 
socialine darbuotoja.  
Visuomenės slaugytoja sutiko dalyvauti diskusijose apie patyčių pasekmes žmogaus sveikatai.  
Kovo 26 d., po pamokų, organizuosime teminę diskoteką  „Ženk žingsnį prieš patyčias“. 

Varėnos 
rajonas 

Liškiavos 
pagrindinė 
mokykla 
 

• Akcijos „ Savaitė be patyčių“ paskelbimas ir veiklos pristatymas 
• „Kaip aš suprantu patyčias ir ką apie jas žinau?“ – anketa ir diskusija (5-10 klasės mokiniai 

pasiruošia du klausimus pakomentuoti plačiau, 0-4 klasės mokiniams išdalijamos 
anoniminės anketos)  

• Gero elgesio simbolių rinkimas (visą savaitę kiekvienas mokytojas turės galimybę už gražų 
bendravimą klasei suteikti simbolį – popierinę gervę. Mokiniai stengsis draugiškai bendrauti 
ne tik su klasės draugais, bet ir su visais aplinkiniais)   

• Filmų demonstravimas ir diskusija prie apskrito stalo („Tiltas į Terabitiją“, „Mokykla be 
uniformos“) 

• Akcija „ Pagirk draugą“ (visą savaitę mokiniai stengsis neskųsti, o pastebėti gera kitame) 



• Bendras klasės kūrybinis darbas „Aš galiu keisti situaciją ir aš ją keisiu“ 
• Savaitės veiklos apibendrinimas, rezultatų paskelbimas, padėkos. 
• Svečių iš „Pilnų namų“ bendruomenės patarimai       tema „ Mylėk kiekvieną žmogų kaip 

save patį“ . 
Venta, 
Akmenės 
rajonas 
 

Ventos gimnazija 
 

1) Pradinės klasės mokiniai drauge su mokytojomis pieš piešinius, kurs rašinėlius, bei bus 
vedamos klasės valandėle tema ,,Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. 

2) Psichologė atliks tyrimą ,,Ar patyčios yra normali vaikų ir suaugusiųjų bendravimo dalis?“ 
Dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėvai. 

3) Žurnalistų būrelio mokiniai drauge su vadove išleis gimnazijos laikraštį . 
4) Lietuvių kalbos mokytoja praves atvirą integruotą pamoką šeštose klasėse ,,Ašara vaiko 

akyse“. 
5) Psichologė atnaujins informacinį bukletą, kur kreiptis, kai patiriame patyčias, kai norime 

būti išgirsti. 
6) Vaikų kūrybiniai darbai eksponuojami gimnazijoje.  
7) 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“. 
Vilkaviškio r. 
Sav, 
Keturvalakių 
mstl. 

Vilkaviškio rajono 
Keturvalakių 
pagrindinė 
mokykla 

� Rytais, prieš skambutį, per mokykloje esančius garsiakalbius mokinius sveikina ir linki geros 
dienos mokyklos svečiai – tėvai, klebonas, bendruomenės pirmininkė, seniūnas, taip pat ir 
mokyklos darbuotojai. 
� Kiekvieną dieną atstovai iš kiekvienos klasės (kasdien vis kitos) pertraukų metu per garsiakalbius 
skaito savo kūrybos eiles, sako palinkėjimus vieni kitiems, siunčia sveikinimus ir dainas, kurios čia 
pat ir skamba. 
� Klasių valandėlių metu aptariama, kaip kiekvienas vaikas gali pradėti „keisti“ pasaulį nuo savęs. Į 
klasių valandėles kviečiami tėvai, stebima situacija iš kompaktinio disko „Patyčios. Atpažink, 
išvenk, sustabdyk“, vyksta jų aptarimas, bendros diskusijos. 
� Pradinių klasių mokiniams – piešinių konkursas „Draugiški pradinukai“, piešinių parodėlė 
pradinių klasių koridoriuje. 
Klasės paruošia sienlaikraščius tema „Nori pakeisti 

Vilkaviškio raj Gražiškių vidurinė 
mokykla 
 

1-4 klasių mokiniai organizuos piešinių parodėlę tema „Be patyčių“. Pradinukų mokytojai su savo 
auklėtiniais diskutuos šia tema. 
5-12 klasių mokiniai su vadovais ruoš plakatus tema „Stop patyčioms !“ ir mokyklos koridoriuose 



bus organizuojama šių plakatų paroda. 
Visos 1-12 klasės  bus pasigaminusios emblemas tema „Be patyčių“, kurias segės drabužiuose 
kasdien, visos akcijos metu. 
Mokyklos fojė turėsime „patyčių“ dėžę, kurioje visi galės sumesti ant lapelių surašytas savo 
nuoskaudas, kurias patyrė dėl patyčių. Akcijos pabaigoje šią dėžę deginsime linkėdami, kad su 
visom sudegusiom nuoskaudom nebegrįžtų ir patyčios. 
Filmo „Klasė“ arba „Netylėk tyloje“ peržiūra. Filmo aptarimas ir diskusijos su 10-12 klasių 
mokiniais, mokyklos mokytojais. Taip pat dalyvaus į svečius pakviesta Virbalio vidurinės mokyklos 
psichologė A. Bučinskienė bei mokinių tėvai. 
Mokytojai visą savaitę ypatingai akcentuos mokinių bendravimo be patyčių  svarbą. Kalbės su 
mokiniais šia tema klasės valandėlių metu. 
Bus organizuojamas baigiamasis 1-12 klasių renginys-koncertas tema „Patyčioms stop!“. Į jį bus 
kviečiami ir prašomi pasisakyti miestelio klebonas D. Gurevičius bei miestelio seniūnė 
A.Didvalienė. 

Vilkaviškio 
rajonas 

Gižų Kazimiero 
Baršausko 
pagrindinė 
mokykla 

• Diskusija „Draugiška klasė“. Diskutuodami mokysis išklausyti kitą, ieškos problemų 
sprendimo būdų, bendraus ir bendradarbiaus.  (10 klasė) 

• Filmo „Nekentėk tyloje“ žiūrėjimas ir aptarimas. (9 klasė) 
• Filmo „Klasė“  žiūrėjimas ir aptarimas ( 8 klasė) 
• Filmo „Klasė“ žiūrėjimas ir aptarimas (7 klasė) 
•  Filmo „Nekentėk tyloje“ žiūrėjimas ir aptarimas (6 klasė) 
•  Filmo „Sustok“  žiūrėjimas ir aptarimas (5 klasė) 
• Veiklos metu taikomas improvizacijos metodas: pirmame veiklos etape mokiniai piešia, kaip 

atrodo skriaudėjas, ir dalijasi nuomonėmis. Antrame veiklos etape vaikai piešia, kaip 
skriaudėjas juos verčia jaustis, ir dalijasi nuomonėmis, išgyventais potyriais. (4 klasė) 

• Bus žiūrimas filmas patyčių prevencijos tema. Po filmo peržiūros vyks aptarimas. (4 klasė) 
• Filmo „Patyčios mokykloje“ žiūrėjimas ir aptarimas. (3 klasė) 
• Filmo „Patyčios mokykloje“ žiūrėjimas ir aptarimas. (2 klasė) 
• Klasės valandėlė „Kaip mes jaučiamės“ – pieš kiekvienas mokinys savo jausmų laikrodį, kurį 

pristatys draugams su paaiškinimais, ką jis norėjo pasakyti tuo piešiniu, kodėl jis taip vaizdavo 
savo dienos nuotaiką, kokios jo savijautos priežastys. (1 klasė) 

• Nupiešta ant vieno didelio lapo saulė ant kito debesėlis su lietučiu (tarsi ašarėlės). Vaikai gauna 
po lapą popieriaus, ant kurio pavaizduota nuotaikų išraiškos. Vaikai susikarpo. Pateikiu 
situacijas ( prasivardžiavimą, priekabiavimą, užgaudinėjimą). Empatijos  principu (vaikai 
įsijaučia į situaciją) vaikai parenka kortelę su veido išraiška ir prilipina prie atitinkamo lapo, 



kuriame atsispindi emocijos. Vėliau veikla aptariama. (Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai) 
Vilkaviškio 
rajonas, 
Pajevonio 
kaimas, 
Pajevonio 
seniūnija 
 

Vilkaviškio rajono 
Pajevonio vidurinė 
mokykla 
 

Kovo 22 - Mokomojo DVD „PATYČIOS atpažink, išvenk, sustabdyk“ psichologo rekomendacijų 
mokiniams išklausymas ir aptarimas. 
Kovo 23 – Situacijų iš mokomojo DVD „PATYČIOS atpažink, išvenk, sustabdyk“ stebėjimas ir 
aptarimas. 
Kovo 24 – Miuziklo  „Bjaurusis ančiukas“ stebėjimas ir aptarimas. 
Kovo 25 – Gerų darbų medis. 
Kovo 26 – Baigiamasis savaitės renginys „Žmogeliukas“ ir šūkis „Gyvenimas be patyčių“. 

Vilkaviškis 
 

Vilkaviškio 
„Aušros“ 
gimnazija 
 

Bus išleistas sienlaikraštis 
Mokiniai rinks medžiagą ir kurs pristatymus gimnazijos bendruomenei apie : Internetinį smurtą, 
Fizinį smurtą, Psichologinį smurtą, Televizinį smurtą, Smurtą prieš gyvūnus. 
Lankstinuko konkursas. 
Pertraukų metu vyks filmų peržiūra ir aptarimas atskirų klasių grupėms. 

Vilkaviškis 
 

Vilkaviškio vaikų 
lopšelis – darželis 
„Pasaka“ 
 

• Pokalbiai grupėse. Tema: „Kas tai yra patyčios?“ 
• Piešiniai visos savaitės metu. Tema: „Nesityčiok iš manęs“ 
• Žaidimai: „Mazgas“, „Mes skirtingi“, Saugaus vaiko centro žaidimas apie jausmus „Kaip 

gyveni“, LOGIS žaidimas Loto jausmų ABC. 
• Animacinių filmų žiūrėjimas: “Kokia graži diena. Arba Peliuko dainelė“, „ Kaip žirniai su 

grybais kariavo“ „Skruzdėlytė tauškalytė“. Filmukų aptarimas su vaikais, kas netinkamai 
elgėsi ir kaip reikia elgtis. 

• Grupės taisyklių kūrimas. Už taisyklių laikymąsi vaikai bus skatinami klijuojant šypsenėles, 
o už pažeidimus – liūdesiukai. 

• Lankstinukas tėvams: „Ką tėvai turi žinoti apie patyčias“.  
• Anketa tėvams: „Tėvų požiūris į patyčias“. 
• Savaitės apibendrinimas, nominacijų teikimas. 

Vilkaviškis Vilkaviškio 
pagrindinė 
mokykla 
 
 

Informacinio stendo paruošimas apie vykdomą akciją „Savaitė be patyčių“. 
1-4 klasių mokytojų diskusijos su mokiniais apie smurto žalą. Vaidybinių situacijų modeliavimas ir 
jų aptarimas. Mokinių piešiniai. 
 5a ir 5 b klasės mokinių viktorina „Smurtui – ne“, 6-10 klasių mokinių darbai (plakatai, rašiniai, 
laiškai, mintys apie smurto žalą). 
Informacinių lankstinukų paruošimas ir išdalinimas tėvams. Anketos mokytojams „Ar saugūs mūsų 
mokiniai mokykloje?“ Anketinių duomenų aptarimas artimiausiame mokytojų susirinkime. 
Akcijos „Savaitė be patyčių“ aptarimas. Darbų įvertinimas ir aptarimas. 

Vilkaviškis Žaliosios Vinco • Technologijų pamokos metu visų klasių mokiniai įvairiais metodais kurs ženkliukus ar 



 Žemaičio 
pagrindinė 
mokykla 

apyrankes „Aš nesityčioju“; 
• 5-10 klasių mokiniams – renginys-diskusija „Nesityčiosiu“, kurio metu bus vaidinamos ir 

analizuojamos patyčių situacijos bei diskusijos metu aptariami sprendimų būdai; 
• 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas - paroda „Aš  draugiškas“ bei pokalbis apie patyčias; 
• Bus sukurta mokinių pagalbos mokiniams komanda, kurios tikslas padėti patyčias 

patiriantiems mokiniams nuolat įvairiais būdais mokyklos bendruomenei priminti apie šią 
aktualią problemą, rengti įvairias akcijas, skleisti informaciją; 

• Per savaite sukurtų ir parengtų darbelių paroda, komandos narių ir numatomos veiklos 
pristatymas. 

Vilniaus 
 

„Vilnios“ 
pagrindinė 
mokykla 
 

 

Vilniaus r. 
 

Vilniaus r. Riešės 
pagrindinė 
mokykla 
 

Stendo paruošimas;  mokinių anoniminė apklausa naudojant anketą; pokalbiai, diskusijos, 
sprendimų ieškojimai klasės valandėlių metu. 

Vilniaus r. Čekoniškų 
vidurinė mokykla 

Anketavimas. Informacinis stendas. Pranešimas. Filmų peržiūra. 

Vilniaus r., 
Pagirių sen., 
Keturiasdešimt 
Totorių k. 
 

Keturiasdešimt 
Totorių pagrindinė 
mokykla 
 

1. Informacinis stendas ,,Žmogus žmogui – draugas“ 
2. Klasės valandėlės tema ,,Vaikų tarpusavio santykiai“, ,,Prieš tyčiodamasis – pagalvok“, ,,Tėvų 
ir vaikų santykiai“. 
3. Plakatų paroda ,,Patyčioms – ne!” 
4. Mokinių konferencija ,,Patyčių prevencija mokykloje“ 

 

Vilniaus raj., 
Riešė 

Riešės gimnazija • Plakatų piešimas. Mokiniai pieš plakatus „Savaitė be patyčių“, kurie visą savaitę kabės 
mokykloje. 

• Visą savaitę mokyklos pedagogai ir kitas personalas segės emblemas „Aš nesityčioju – 
nesityčiok ir tu!“ 

• Filmukų peržiūra, diskusijos patyčių tema. 
• Patyčių situacijų aptarimas su III gimnazinių klasių mokiniais.  
• Vyresnių klasių moksleiviai į mokyklos internetinį puslapį įdės informaciją apie tai kaip Riešės 

gimnazija prisideda prie akcijos „nustok tyčiotis“. 
Pradinių klasių mokiniai ant klasės durų pakabina plakatą „aš nesityčioju – esu draugiškas“, 



kuriame mokiniai surašo mintis, pasiūlymus, kaip būti draugiškiems. 
Vilniaus 
rajonas 

Rukainių vid. 
Mokykla 

Matomoje vietoje iškabinamas plakatas su šios savaitės renginių aprašymu. Psichologė perengia 
stendą vaikams apie patyčias, kas tai yra, kaip su jomis kovoti, kur kreiptis. 
Klasės auklėtojai kartu su mokiniais kuria klasės taisykles „Klasė be patyčių“. Surengiama mokinių 
darbų paroda: „Mes prieš patyčias“ 
Kiekviena klasė kuria šūkį skirta savaitei be patyčių. Šukiai užrašomi ir iškabinami koridoriuje.  
 
Draugiškiausio mokinio(-ės) diena. Kiekvienoje klasėje išrenkamas draugiškiausias mokinis (-ė). Jis 
yra apdovanojamas ir tą dieną nešioja ženkliuką „Rask laiko būti draugišku“. 
Psichologė ir klasės aukletojai 5  - 8 klasėms suorganizuoja filmuko“ Skriaudėjo šokis“ peržiūra ir 
aptarimą. 
Savaitės „ be patyčių“ užbaigimas. Pokalbis su mokiniai ko išmoko per šią savaitę. Kaip jie galėtų 
prisėdėti norint sumažinti patyčias mokykloje. 

Vilniaus 
rajonas, 
Lavoriškės 

Lavoriškių 
pagrindinė 
mokykla 
 

Pirmadienis: kiekviena klasė parengia plakatą tema      
„ Nesmurtauk – geriau draugauk“, parengtų plakatų paroda. Šią dieną mokykloje pradės veikti 
anoniminių laiškų, kuriuose mokiniai aprašys patirtas patyčių ar smurto situacijas,  paštas.  
( dienos spalva – žalia ) 
Antradienis: ant popieriuje apvedžiotų ir iškirptų savo rankų delnų mokiniai surašo mintis, posakius 
apie draugystę, toleranciją, pagalbą ir pan. 
 ( dienos spalva – mėlyna) 
Trečiadienis: Pokalbis tema „ Man nepatinka, kai ...“,  
Demonstruojamas filmas patyčių prevencijos tema. 
Aptariami anoniminiai laiškai. 
( dienos spalva – geltona) 
Ketvirtadienis: Diskusija tema „ Ar abejingumas dažnas reiškinys ?“ 
( dienos spalva – raudona) 
Penktadienis: Baltų rankų diena. Rengiama mokinių darytų rankų, ant kurių surašytos mintys, 
posakiai apie draugystę, toleranciją, pagalbą ir pan. Paroda mokyklos fojė.  
( dienos spalva – balta) 

Vilniaus 
rajonas, 
Rudamina 

Rudaminos ,,Ryto“ 
gimnazija 

Vyresnių klasių mokiniai pristatys sukurtus filmukus apie patyčias 1-5 klasių mokiniams, juos 
aptars. 
Vyks varžybos, estafetės. 
Visų klasių mokiniai užrašys savo mintis apie patyčias į lapelius, pririš prie balionų ir paleis. 

Vilniaus Vilniaus r. Piešinių konkursas „Patyčioms NE“. 



rajonas, 
Juodšilių sen. 
Valčiūnų k. 

Valčiūnų vidurinė 
mokykla 

Informacinis stendas. 
Meninio filmo „Čiučelo“ peržiūra ir aptarimas su 7-9 kl. Mokiniais. 
Rašinio rašymas patyčių tema. 
Pokalbis disputas su 6-7 kl. Mokiniais „Patyčių pasekmės“. 
Klasės valandėlės. Klasės auklėtojai akcentuos patyčių problemą mokykloje.    
Lankstinukų platinimas, siekiant mažinti patyčių problemą mokykloje. 

Vilniaus 
rajonas, 
Nemenčinė 

Nemenčinės 
Konstanto 
Parčevskio 
gimnazija 

Pamoka apie patyčias ir smurtą. 
 Vaikų piešiniai šia tema.  
Parodos organizavimas mokykloje. 
Prezentacija. Tėvų supažindinimas su gimnazijos bendruomenėje paplitusiu smurtu ir patyčiomis. 
Tėvai piešia piešinius smurto tema . 
Vaikų ir tėvų piešinių paroda.  
Stendo apipavidalinimas. 
„Kuriame taisykles“ (savo klasėje vaikams sukuriamos pageidautino, draugiško ir nepageidautino 
elgesio taisyklės). 
Praktiniai užsiėmimai „Mokomės valdyti neigiamas emocijas“. 
Filmo „Nekentėk“ apie patyčias peržiūra, analizė, praktinės užduotis. 
„Kaip laimėti kovą be kovos“. Karate užsiėmimai sporto salėje su karate meistrais. 
Mokinių patarėjų smurto klausimais paruošimas, kurie galėtų padėti jaunesniems vaikams. 
Budėjimas koridoriuose. Patarimai „Bendraamžiai bendraamžiams“. 
Debatai. Tolerancijos ugdymas asocialių šeimų vaikams. Tolerancijos ugdymas negalią turintiems 
žmonėms, pozityvaus požiūrio į juos ugdymas. 

Vilniaus 
rajonas, 
Rakonių k. 

Vilniaus r. 
Rakonių 
pagrindinė 
mokykla 

Sienlaikraščio leidimas patyčių tematika „Mokykla be patyčių“. 
Mokinių anketavimas („Ar  jaučiuosi saugus mokykloje ir už jos ribų?“) 
Klasės valandėlės. 
Nepilnamečių reikalų inspektorės paskaita. 
Mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes prieš patyčias!“ 
Rašinėlių rašymas „Kaip pasielgčiau jeigu...“(situacijų analizė)? 

Vilniaus 
rajonas, 
Kalveliai 

Vilniaus r. 
Kalvelių 2-oji 
vidurinė mokykla 

Akcija slaptas draugas (1-5 kl.). 
„Sms žmogeliukai“ (1-5 kl.). 
„Gelbėtojų komanda“. 
Filmų apie patyčias peržiūra. 

Vilniaus 
rajonas, 

Vilniaus r. Kenos 
pagrindinė 

5-10 klasių mokinių anketavimas ,,Ar buvai (esi) pasityčiojimo objektu? 
Mokyklos mokinių kodekso  „Mokykla be patyčių“ sukūrimas ir vadovavimasis juo. 



Pakelnės k. mokykla Mokinių tarybos informacinio stendo „Mes prieš patyčias“ mokyklos bendruomenei parengimas. 
Klasės valandėlių metu, situacijų susijusių su patyčiomis aptarimas, analizė ir savo nuomonės 
reiškimas. 
Psichologo veikla su mokiniais: 
1) 8-10 klasių mokiniams paskaita patyčių prevencijos tematika. 
2) 5-7 klasių mokiniai peržiūrės ir aptars filmą, kuriame bus parodoma patyčių problema. 
Akcijos „ Savaitė be patyčių“ apibendrinimas. 
Raštiškas pasižadėjimas nesityčioti vieni iš kitų. Pasižadėjimo turinį rengia klasės auklėtojai. 
Pasižadėjimo laikymasis yra privalomas. 

Vilniaus 
rajonas, 
Maišiagala 

Vilniaus rajono 
Maišiagalos 
kunigo Juzefo 
Obrembskio 
vidurinė mokykla 

Šūkių “Mokyklos be patyčių taisyklės” parengimas. 
Pradinių klasių mokinių piešinių paroda “Mūsų mokykla – didelė šeima”. 
5 – 9 klasių mokinių rašinėlių konkursas “Gerbiu save ir kitus”. 
Filmo apie patyčias “Skriaudėjo šokis” pristatymas 10 – 12 klasių mokiniams. 
“Savaitės be patyčių” užbaigimas. “Bičiulių diena” – kiekvienoje klasėje išrenkami draugiškiausi 
mokiniai – klasiokų bičiuliai. 

Vilniaus 
rajonas, 
Pakenės k., 
Kalvelių sen. 

Kenos pagrindinė 
mokykla 

Mokyklos mokinių kodekso „ Mokykla be patyčių“ sukūrimas. 
5-10 klasių mokinių anketavimas ,,Ar buvai (esi) pasityčiojimo objektu? 
Mokinių tarybos informacinio stendo mokyklos bendruomenei parengimas. 
Klasės valandėlių metu, situacijų susijusių su patyčiomis aptarimas, analizė ir savo nuomonės 
reiškimas. 
Psichologo paskaita 8-10 klasių mokiniams  patyčių prevencijos tematika. 
5-7 klasių mokiniai peržiūrės ir aptars filmą, kuriame bus parodoma patyčių problema. 
Prevencijos patyčių tematika kompiuterinių pateikčių rengimas ir pristatymas. 
Raštiškas pasižadėjimas nesityčioti vieni iš kitų. Pasižadėjimo turinį rengia klasės auklėtojai. 

Vilniaus 
rajonas, 
Bezdonių mstl. 

Vilniaus r. 
Bezdonių 
„Saulėtekio“ 
pagrindinė 
mokykla 

Tyrimas, patyčių problemai mokykloje išsiaiškinti. 
Filmo „Klasė“ peržiūra ir analizė (10 kl.) 
Tyrimo analizė ir pristatymas mokyklos bendruomenei. Prevencinio darbo gairių numatymas 
ateičiai. 

Vilniaus 
rajonas, 
Dobromislės 
k. 

Vilniaus r. 
Kyviškių 
pagrindinė 
mokykla 

Akcijos „Savaitė be patyčių“ paskelbimas. 
Budėjimas mokyklos koridoriuose, klasėse. 
„Tai, ką Aš jaučiu“- vaikų rašinėlių, eilėraščių, laiškų, receptų (su patarimais tėvams, 
mokytojams, draugams) paroda. 
„Saugi mokykla“- piešiniai, plakatai. 



Filmų apie patyčias peržiūra, aptarimai. 
Akcijos baigmė. Anoniminių laiškelių deginimas - „Skaudi“ šiukšlinė, taisyklių „Mokykla 
be patyčių“ pasirašymas. 

Vilniaus 
rajonas, 
Juodšiliai 

Vilniaus rajono 
Juodšilių šv. 
Uršulės 
Leduchovskos 
vidurinė mokykla 

Seminaras: 

1.  Diskusija „Kaip mokyklos aplinką padaryti saugesnę“. 

2. Video filmo „Klasė“ peržiūra. 

Šypsenos diena 

(visiems mokyklos bendruomenės nariams dalinami ženkliukai su šypsena, kurie visą dieną turi 
priminti apie šypsenų dalinimą kitiems; kuriami plakatai „Nusišypsok man“) 
Gerų žodžių ir darbų diena 

(kiekvienoje klasėje mokiniai stengiasi kitiems pasakyti kuo daugiau gerų žodzių ir padaryti gerų 

darbų . Po pamokų  kartu su mokytojais dienos aptarimas: 

„Ar pavyko įgyvendinti dienos tikslą, kokie kylo sunkumai?“ 

Mandagumo diena 

(Visa diena per pertraukas mokyklos bibliotekoje bus skaitomi ir aptariami tekstai apie mandagų 

elgesį.  

Kiekvienas  stengsis mandagiai elgtis. 

Mandagiausio mokinio rinkimai- kiekvienoje klasėje.) 
Visos savaitės apibendrinimas 

Mandagiausios klasės rinkimai. 

Konkursų ir parodos nugalėtojų paskelbimas. 

Užsiėmimų apibendrinimas. 
Tėvų susirinkimai - smurto problematikos aptarimas, kaip apsaugoti vaikus nuo smurto.  

Integraciniai užsiėmimai „Kaip priešintis smurtui ir agresijai?“ 

Klasės valandėlės tokiomis  temomis: 



 „Ką galiu padaryti, kad mokiniams mano klasėje būtų geriau“, 

„Mūsų klasės taisyklės prieš smurtą“ 

Tikybos pamokos – „Keistas pasaulis - fizinis ir moralinis blogis“ 
Vyksta plakatų paroda 

 Mokiniai kuria sieninį laikraštį skirta savaitės tematikai. 
Vilniaus 
savivaldybė, 
Grigiškės 

Vilniaus 
savivaldybės 
Grigiškių  
„Šviesos“  vidurinė 
mokykla 

Spalvų savaitės  organizavimas. 
Stendai „Patyčios – STOP“. 
Laiškų  dėžutė  atsiprašymams  5-6 klasių mokiniams. „Laiškas draugui, kurį įžeidžiau“. 
Laiškų dėžutė mokiniams. Ką aš galiu padaryti, kad mokykloje  liautųsi patyčios. 9-12 klasių 
mokiniams. 
Viktorina 7-8 klasių mokiniams „Patyčios: kas tai yra? 

Vilnius 
 

Abraomo 
Kulviečio vidurinė 
mokykla 

Pirmadienis: Pamokų pradėjimas -  supažindinimas mokinių su savaitės be patyčių veiklos 
programa. Lankstinukų dalinimas.  „Juoda/balta“ – minčių dėžių atidarymas. Teigiamų ir neigiamų 
minčių ir išreiškimas. „Dress kodas“ – balta spalva. Klasės valandėlės – diskusijos „Kur abipusio 
supratimo raktas?“.  
Antradienis: Draugystės apyrankių pynimas.(tema – tu esi mano draugas) 1 – 9 klasių mokiniai visą 
savaitę pina draugystės ir tolerancijos simbolį – apyrankę, kurią „savaitės be patyčių“ paskutiniąją 
dieną dovanoja savo draugams ar neturintiems draugų mokiniams. Bendravimą skatinantys žaidimai 
tarp klasių. 
Trečiadienis: Svečiuose kun. Povilas. Diskusija/paskaita „Blogas žodis žeidžia, geras gydo“ dalyviai 
1-4,  5-8 klasių mokiniai.  Klasėse rašomi rašinėliai tema: „Būk mano draugas...“ 
Ketvirtadienis: „Mūsų  klasės plakato“ piešimas. 13 val. Plakatų ir geriausių rašinių parodos 
atidarymas.  
Penktadienis: „Savaitės be patyčių“ uždarymas. Vieni kitiems dovanojame draugystės apyrankes ir 
šypsenas. 12 val. Bendra mokinių ir mokytojų nuotrauka mokyklos kieme. 

Vilnius 
 

LAB šokių studija 
 

Šokių pamokos, per kurias mokytojai atkreips jaunuolių dėmesį į visuomenėje egzistuojančią 
patyčių problemą. Pamokų metų bus akcentuojami draugiškumas, pagarba, tolerancija, empatija. 

Vilnius Higienos Institutas 
 

Siūlome patalpinti Higienos Instituto internetinio puslapio naujienų skiltyje specialiai parengtą 
informaciją apie mokymo įstaigose dirbančio personalo patiriamą smurtą (būtų remiamasi tyrimo, 
kuriuo buvo tirtas darbuotojų patiriamas smurtas darbo vietose). Nurodytume ir trumpai 
apibūdintume akciją „Savaitė be patyčių“. Bendradarbiautume su žiniasklaida. 
 

Vilnius Lopšelis – darželis Dalyvavimas programoje „Zipio draugai“ . 



„Medynėlis“ Pokalbiai su vaikais apie patyčias, jų priežastis bei pasekmes. 
Lankstinuko tėvams parengimas „Patyčios. Kaip į tai reaguoti?“ 
Animacinio filmo „Katinas Leopoldas“ peržiūra ir aptarimas. 
Draugystės knygos grupėje kūrimas. „Vaikai, gyvenkime draugiškai“. 
Piešinių, keramikos darbų kūrimas (medaliai) draugystės tema. 
Baigiamoji šventė „Linksma žaisti mums kartu“. 

Vilnius Lopšelis – darželis 
“Liepsnelė” 

Prisiminkim – sužinokim. Informacijos tėveliams pateikimas grupių stenduose, įstaigos 
koridoriuose, lankstukai šeimoms apie tinkamą tarpusavio bendravimą bei patyčias; diskusijos 
grupėse šia tema. 
Gerbiu save ir kitus. Grupėse žaidžiami žaidimai savimonės bei savivartės formavimui: 
“Komplimentai”; “Tu man patinki” ir pan. 
Aš ir mano šeima. Mini stendukai šeimų prisistatymai. Parodėlė įstaigos foje. 
Aš saugus, kai žinau. Susipažinimas su vaikų teisėmis piešiant, kalbantis, klausantis grožinės 
literatūros kūrinėlius, mokantis ketureilių. 
Noriu būti tavo draugas. Grupėse žaidžiami agresyvumą mažinantys žaidimai: “Švelnūs žodžiai”; 
“Baramės vaisiais, daržovėmis, uogomis” ir pan. 
Grupėse žaidžiami žaidimai skatinantys draugiškus jausmus ir padedantys sutelkti grupę: “Geras 
gyvulėlis”; “Meilus vardas”; “Apsikabinimai” ir pan. 
Kiškio trobelė. Žaidimai – dramatizacija kartu su šeima. Žmogaus teisių puoselėjimas pasakose. 

Vilnius Vilniaus „Vyturio“ 
pradinė mokykla 

Mokinių apklausa dėl patyčių tiek mokykloje, tiek bendraujant  su kitais vaikais po pamokų. 
Laiškas „Aš noriu atsiprašyti“. 

Vilnius Lopšelis-darželis 
„Pelenė“ 

Pristatyti bei supažindinti tėvelius, pedagogus su patyčiu problema. 
Kurti draugiškumo albumą. Pildyti jį suaugusiųjų mintimis, pamąstymais, vaikų piešiniais, 
aplikacijomis. 
Apibendrinimas ir išvados. 

Vilnius Vilniaus lopšelis-
darželis „Pelėda“ 

Siūlomos temos vaikams pristatymas: 
“Stebuklingas žodis” skaitymas ir analizavimas. 
Animacinis filmukas. 
Įspūdžių atspindėjimas meninės raiškos priemonėmis. 
Darbas grupėse: 
Minčių lietus, pokalbiai, diskusijos apie patyčias, problemų sprendimas. 
Vaikų improvizuojamos neigiamos situacijos, jų aptarimas, sprendimų ieškojimas. 
Paveikslėlių, animacinių filmukų peržiūra ir aptarimas. 
Diskusija “Aš draugų akimis”. 



Žaidimas - dėlionė “Aš ir mes”. 
Kūrybiniai darbai “Dovanėlė draugui”, “Laiškas draugui”, “Geriausio draugo portretas”. 
Kūrybinis žaidimas “Rankų ratas”. 
Grupiniai žaidimai “Žaidimas su virve”, “Žaidimas su traškučiais”, “Piešinys”, “Abėcėlė”, 
“Pasitikėjimo ratas”. 
Spontaniškos, vaikų pasiūlytos idėjos temai plėtoti. 
Renginys „PABŪKIME DRAUGE“. 
Viktorina „Draugų rate“. 
Animacinio filmuko „Kaip Kurmis kelnaites siuvo“ žiūrėjimas. 
Akcija „Dovana draugui“. 
„Mandagiuko mokyklėlės“ diplomų įteikimas. 
Darbas su tėvais ir pedagogais: 
Lankstinukų tėvams ir pedagogams apie patyčias ir jų prevenciją pristatymas. 
Tėvų parengtos “Gražaus elgesio taisyklės”. 
Sienlaikraštis „Man skaudu...“ (tėvų užrašyti pasakojimai apie patirtas, matytas, girdėtas ir t.t. 
Patyčias). 

Vilnius Vilniaus Šeškinės 
pradinė mokykla 

Lankstinukas mokiniams „Gyvenkime draugiškai“. 
Lankstinukų ruošimas, išdalinimas individualiai mokiniams ir jų aptarimas su klasės mokytoja. 
Pateiktos medžiagos aptarimas su tėvais. 
Mokinio taisyklių prieš patyčias kūrimas ir pristatymas. Taisyklių prieš patyčias apibendrinimas ir 
stendo paruošimas. 
Pranešimas „Teigiamos atmosferos klasėje kūrimas“. Pranešimo skaitymas metodinės grupės 
susirinkime    (mokyklos pedagogams). Pranešimo pristatymas klasės mokinių tėvų susirinkimų 
metu.  
Prevencinių filmukų demonstravimas: 1 ir 2 klasių mokiniams „Dinner for two“, „When the dust 
settles“. 3 ir 4 klasių mokiniams „Bully dance“, „Dinner for two“. 
Praktinės užduotys apibendrinant filmus . 

Vilnius Vilniaus Simono 
Stanevičiaus 
vidurinė mokykla 

Informaciniai plakatai „ką daryti jei mokinys patiria patyčias“, pagalbos telefonų numerių 
paskelbimas. 
Žaidimų diena. (Stalo žaidimų turnyrai: šaškių, domino, „alias“, „ping pong“ .  Mokinių grupė 
„Prieš smurtą“ ragins moksleivius prisijungti prie žaidimų.) 
Filmo „Klasė“/“Blogis“ peržiūra ir aptarimas. 
Draugiškiausios klasės rinkimai -  Kiekvienos klasės mokiniai visą savaitę turės rodyti malonų 
dėmesį savo išsitrauktam draugui. Savaitės pabaigoje paaiškės, kas kieno buvo slaptas draugas, 



kokio dėmesio sulaukė ar dėmesys buvo malonus ir t.t. 
Piešinių konkursas – paroda pradinių klasių mokiniams „Draugiška mokykla“. 
Akcija “Draugystės siena”. (Mokinių linkėjimai ant sienos). 
Mokiniams per etikos, tikybos pamokas vyks pamokos patyčių, smurto prevencijos tematika. Bus 
rodomos po to aptariamos „Forumo teatro“ vaidinamos situacijos. 
Sustiprintas budėjimas mokyklos koridoriuose taip pat „karštosiose vietose“(kur dažniausiai vyksta 
patyčios.) 

Vilnius Šv. Kristoforo 
pagrindinė 
mokykla 

Teminiai besisukantys stendai koridoriuose (pvz.: „Patyčios. Kas tai?“, „Kodėl mes tyčiojamės iš 
kitų?“, „Pasaulis be patyčių“, „Geras žodis draugui“, „Ką aš galiu padaryti, kad patyčių būtų 
mažiau?“ ir pan.), kuriuose mokiniai rašo savo pamąstymus patyčių tema. 
„Gėlės“ gamyba. (Klasės mokiniai aptaria su klasės vadove ir ant žiedlapio užrašo trumpą 
pamąstymą „Kodėl mes turėtume gyventi be patyčių?“) 
Mokiniai klasėse išsidalina jų pačių per technologijų pamokas pintas draugiškumo apyrankes. 
Aštuntokai dovanoja apyrankes pirmokams ir papasakoja apie akciją mokykloje, pristato jos idėją. 
Tolerancijos renginys 6-8 kl. „Mes skirtingi“: madų šou pagal skirtingas kultūras. 

Vilnius Žirmūnų gimnazija Savaitės akcija „ Vadink mane vardu“. 
Akcijos savaitę visi mokiniai ir mokytojai segės vardų korteles, taip palengvindami bendravimą. 
Filmų diena. Organizuosime patyčių prevencijai skirtų filmų skirtingų klasių paralelėms peržiūras ir 
aptarimus. 
Paskaita- diskusija apie elgesio etiketą. 
Teminė paskaita vyresniųjų kl. Mokiniams, mokytojams, tėvams. 
Debatai. 
Kūrybinė popietė. Mokinių kūrybinių darbų paroda. 
Teminis rašinių konkursas. 
Ketiname išleisti akcijos „Be patyčių“ skirtuką, priedą prie mokyklos laikraščio su mokinių 
rašiniais, stendinį pranešimą apie patyčias, jų prevenciją, teikiamą pagalbą. 

Vilnius Vilniaus 
Naujininkų 
vidurinė mokykla 

Paradinio įėjimo langų ir durų puošimas  „Mokykla be patyčių“ tema.  
5-8 kl. Mokinių rašinių konkursas tema „Laiškas skriaudėjui“. Geriausi laiškai publikuojami 
mokyklos laikraštyje „Kopėčios“. 
Prezentacijų ir trumpų filmų, socialinių reklamų demonstravimas pertraukų metu. 
Mokyklos kinas – filmų patyčių tema peržiūros ir aptarimai su mokiniais.  
Mokinių statyto spektaklio „Pykšt pokšt tu negyvas“ rodymas moksleiviams ir mokytojams.  
Patyčių pobūdžio ir paplitimo tyrimo rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei. 
Ruošiamas stendas patyčių prevencijos tema. 



Vilnius Vilniaus lopšelis – 
darželis „Mažylis“ 

Ugdomieji – žaidimai, pratimai, žaidybinių situacijų aptarimas, pokalbiai – diskusijos su vaikais ( 
apie jausmus, nuotaikas ir pan), lėlių teatro –vaidybinė scenelė vaikams, tėvų informavimas- 
lankstuko apie patyčias parengimas, vaikų piešinių parodėlė. 

Vilnius Vilniaus Levo 
Karsavino vidurinė 
mokykla 

1. Piešinių „Gerieji burtininkai“ paroda. Mokinių nupiešti piešiniai iškabinami mokyklos fojė 
(1-8 kl.) 

2. Plakato – šūkio konkursas. Tema: „Gėlelė septynlapė – jūsų patarimai, kaip gerinti žmonių 
tarpusavio santykius“. Dalyvauja 8-10 kl., iš kiekvienos klasės po 2-3 mokinius. 

 3.    Meninių kinofilmų peržiūra: 
 A) Trumpi rašinėliai po kinofilmo „Baltosios rožės“ peržiūros                 (9-10kl.); 
 B) Kinofilmo „Baidyklė“ aptarimas (5-7kl.); 
 C) Piešinių konkursas po kinofilmo „Mažoji princesė“ peržiūros    
  (3-4kl.). 
4. Interviu – apklausa „Išvardinkite savo klasės mokinius, kurie niekada neprasivardžiuoja. 

“Mokiniai – laimėtojai gauna prizus. Visa savaitę (5-12kl). 
5. Paskaita – diskusija. Tema: Smurto prevencija. Dalyvauja 8 kl. 
6. Istorijos pamoka. Referatų ir sienlaikraščių apžiūra. Tema: “Didžiausią teigiamą įtaką 

turėjusios istorinės asmenybės“. Diskusija. (6kl.) 
         7.    Vaidinimas ir aptarimas.  
         A) Pristatymas 
         B) Vaidinimas 
         C) Atsisveikinimas 
         D) Vertinimas 
Tema: „Konfliktinių situacijų sprendimo būdai“.  Žiuri 12 klasės mokiniai. Dalyvauja 9kl. 
         8.    „Mandagumo žodžių konkursas“. Mokiniai varžysis, kas daugiausiai jų žino (1-4kl., 5-
6kl.) 
         9.     Baigiamasis koncertas „Pasidalink šypsena“. Mokyklos fojė. 
 

Vilnius Vilniaus Jono 
Laužiko bendrojo 
lavinimo 
konsultacinis 
centras 

• Gerumo savaitė: 
Loterija „Geras darbas kitam žmogui jam to nežinant“ 
• Gerumo savaitės aptarimas 
• Patarlės apie gerumą: 
Varžybos komandomis surandant kitą patarlės pusę . 
• Žaidimas „Pasakyk komplimentą“. 
• Filmuko „Nekentėk tyloje“ peržiūra, aptarimas, mokinių pasisakymai, pokalbis. 



• Žaidimas „Rašome palinkėjimą draugui „rankutėje“ 
Vilnius Vilniaus 

Mikalojaus 
Daukšos vidurinė 
mokykla 

„Savaitės be patyčių“ metu vyks socialinės akcijos, kūrybiniai projektai, sporto renginiai, 
konkursas, iš mokinių, jų tėvų ir mokytojų bus imamas interviu apie tai, ką jie žino apie patyčias, 
prašoma atskleisti požiūrį į draugystę, skaitomi pranešimai, dalinami lankstinukai. Kiekvieną dieną 
informaciniame stende bus skelbiama dienos tema, veiks mokinių kūrybinių darbų parodos. Klasės 
valandėlėse bus organizuojami pokalbiai, diskusijos, apie patyčias, šios problemos sprendimo būdus 
ir patyčių prevenciją. Baigiamajame renginyje mokiniai bus pakviesti į spektaklį apie Švelnukus. 

Vilnius 
 

L/D „Pelenė“ Pristatyti bei supažindinti tėvelius, pedagogus su patyčiu problema. 
Kurti draugiškumo albumą. Pildyti jį suaugusiųjų mintimis, pamąstymais, vaikų piešiniais, 
aplikacijomis. 
Apibendrinimas ir išvados. 

Vilnius 
 

Vilniaus 
Aleksandro 
Puškino vidurinė 
mokykla 

1. Paskaita „Kas yra patyčios? Kaip su jais kovoti?“7-10 klasės 
2. Stendas „Kuriame mokykla be patyčių“ 
3. Klasės valandėlės 5-9 klasėm „Kaip reagoti į patyčias?“ 
4. Anketavimas „Patyčios ir smurtas mokykloje“ 
5. Akcija „Visi - skirtingi, visi - lygus“ 

Vilnius 
 

Vilniaus Lukiškių 
vidurinė mokykla 

Pridedamas planas 

Vilnius 
 

Vilniaus 
technologijų ir 
verslo profesijos 
mokymo centras 
Energetikos ir 
mechatronikos 
skyrius 
 

1. Informacijos teikimas apie smurtą ir patyčias mokykloje . 
2. Filmo „Klase“  peržiūra ir aptarymas . 
3. Apklausa apie patyčių mastą mokykloje 
4. Seminaras skirtas mokytojams ir tėvams apie patyčių mažinimo galimybės mokykloje 
5. Lankstinukų dalinimas . 
6. Plakatų skirtu mokiniams ir jų tėvams kūrimas ir pristatymas 
7. Veiklos medžiagos pristatymas 

Vilnius 
 

Vilniaus 
technologijų ir 
verslo profesinio 
mokymo centras, 
Administravimo ir 
paslaugų skyrius 

Planuojamas filmų žiūrėjimas: “Klasė“, „Pykšt pokšt Tu negyvas“, po filmo planuojama diskusija 
apie patyčias, kaip jaučiasi žmogus kai iš jo tyčiojamasi, kaip jam padėti, kur kreiptis, kaip pažaboti 
mokykloje patyčias. Taip pat bus aptartos piešinių bei fotografijų konkurso nuostatai, taisyklės. 
Mokinių darbų laimėtojai bus paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje, taip pat paminėti 
mokyklos leidžiamame laikraštyje „Tarp savų“. Pagal išgales geriausių darbų autoriai ar grupės bus 
apdovanoti simboliniais prizais, paskatinimais.  

Vilnius  
 

Baltupių vidurinė 
mokykla  

2010-03-22 (pirmadienis) 
Dienos tema „Daugiau saulės, daugiau juoko“ Įvairiose mokyklos vietose iškabinami anekdotai. 



 Ilgųjų pertraukų metu  mokyklos fojė organizuojami linksmi žaidimai.   Paskelbimas piešinių 
konkursas „Meilė ir draugystė“ 1- 4 klasių mokiniams. Išrenkamas daugiausia geltonos spalvos 
turintis mokinys, mokinė ir mokytojas.   
2010-03-23 (antradienis) Dienos tema „Dovanok savo šypseną kitiems“ Ryte mokiniai savo 
pagamintomis “šypsenomis“ apdovanoja visus mokytojus. Iškabinami pradinių klasių mokinių 
nupiešti piešiniai, prasideda gražiausio piešinio rinkimai. 
2010-03-24 (trečiadienis ) Dienos tema „Draugiškumas“ Kiekvienai klasei išdalinamos 
„draugiškumo saulytės“ kurias mokiniai dovanoja draugiškiausiam mokytojui ir draugiškiausiam 
bendraklasiui. Antrame aukšte prie mokytojų kambario ilgųjų pertraukų metu  rodomi animaciniai 
filmai apie draugystę.  Skelbiami draugiškiausio mokytojo rinkimai. 
2010-03-25 (ketvirtadienis) Dienos tema „Tolerancija“  Mokytojai renka tolerantiškiausią klasę.  
Ilgųjų pertraukų metu mokyklos fojė organizuojami toleranciją ugdantys žaidimai.    
2010-03-26  (penktadienis) Renginio uždarymas. Apdovanojami įvairių nominacijų nugalėtojai. 
Renginyje koncertuoja pradinių klasių mokinių kolektyvas „Šypsenėlė“. 

Vilnius 
 

Vilniaus Jono 
Pauliaus II 
gimnazija 

Stendai: 
„Patyčios“      
„Ištiesk ranką tam, kuris šalia“       
Klasių valandėlės: „Patyčios: mitai ir realybė“                
Tikybos pamokos: 
 I kl. „Kokiu būdu sakau Ne!“ 
II kl. „Smurto šeimoje priežastys, pasekmės“. 
III kl. „Karas ir taika pagrindinėse pasaulio religijose“. 
III kl. Etikos pamoka „Popiežiaus Jono Pauliaus II atlaidumo požiūriai“                   

Vilnius Vilniaus Sausio 
13-osios vidurinė 
mokykla 

Klasės valandėlių temomis: ”Mano saugumas mokykloje", ”Patyčios-kas tai yra?", ”Kaip jaučiasi 
vaikai, kuomet iš jų tyčiojamasi?", ”Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti suaugusiems?" vedimas 
ir piešinių bei plakatų tema "Draugaukim – nesmurtaukim" kūrimas ir piešimas. 
Rašinių tema ”Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių amžinimo mokykloje" konkursas. 
”Pagalbos paštas“ (Mokinių anoniminės informacijos teikimas apie patyčias). 
Patyčių prevencijos video medžiagos pristatymas ir socialinės pedagogės bei psichologės 
informacijos apie patyčias suteikimas pagalbos telefonu bei "Vaikų linijos" plakatų dalinimas 1-12 
klasių mokiniams. 
Popietė "Savaitė be patyčių": teatralizuotas mokinių patyčių situacijų pristatymas, viktorina, 
geriausių rašinių skaitymas. 

Vilnius Vilniaus Šeškinės Piešinių paroda, 



vidurinė mokykla Piešinio tema: „Sustabdykite patyčias“. 
Klasės valandėlės: diskusijos apie patyčias. 

Vilnius Pilaitės vidurinė 
mokykla 

10-11-tų klasių mokinių debatai apie elektronines patyčias; 
6-tų klasių mokinių debatai apie pagalbos prašymą; 
Mokomojo DVD „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ peržiūra ir analizė per dorinio ugdymo 
pamokas; 
7-8 klasių mokinių vaidinimas-pamoka pradinukams apie tinkamus konfliktų sprendimo būdus. 

Vilnius Vilniaus šv. 
Kristoforo vidurinė 
mokykla 

Žaidimas – užduotis „Angelas sargas“. 17-19 dienomis per etikos pamokas. Savaitės pabaigoje 
klasės mokiniai išsiaiškina, kuris moksleivis buvo kurio globojantis gerasis angelas.   
Kovo 15-19 dienomis 9-10 klasių mokiniai pasigamins popierinius individualius savo delnų 
antspaudus. Vėliau ant jų klasės draugai galės užrašyti to delno antspaudo savininko gerąją savybę. 
Delnų antspaudai bus pakabinti pirmo aukšto fojė.  
Užduotis „Pasisveikinimas“. Kovo 22-26 dienomis etikos, psichologijos, teatro pamokos 
pradedamos „Ledlaužio“ pratimu „Pasisveikinimas“ (mokiniai vieni su kitais sveikinasi kaip 
draugai; kaip nepažįstami; kaip laimėjusios vienos komandos žaidėjai ir pan.). Pratimas aptariamas.  
Kovo 15-19 dienomis diskusija 9-10 klasių mokiniams. Tema „Konfliktų sprendimas“.  „Išminties 
kolonos“ – tai pirmojo aukšto fojė ant dviejų kolonų parašyti pasisveikinimo, dėmesingo 
bendravimo ir patyčių, ignoravimo būdai bei jų pasekmės.  
Stendas „Savaitės kalendorius“. Kovo 22-26d. Visi mokyklos nariai palaikydami akciją, kasdien 
dėvi tos dienos spalvinį aksesuarą. Kiekviena spalva turi savo emocinį turinį, kuris įpareigoja 
atitinkamai elgtis.  
Gyvoji ekspozicija „Memorandumas“ . Kiekviena klasė aptaria, kokias bendravimo nuostatas, 
taisykles norėtų įtvirtinti mokykloje. Tas nuostatas, taisykles surašo, iliustruoja dideliame 
„Memorandumo“ formate. Šis memorandumas vis papildomas iki savaitės be patyčių pabaigos.  
Baigiamasis renginys „Apjuoskime mokyklą“. Kovo 26d. 8:00 visi susikimba rankomis aplink 
mokyklą, tuo parodydami draugiškumą vieni kitiems ir bendruomenės vieningumą. 

Vilnius Vilniaus 
,,Akiračio“ 
suaugusiųjų 
vidurinė mokykla 

Informacijos apie patyčias teikimas, etikos pamokos metu. 
Diskusija su mokiniais apie smurtą žiniasklaidoje, lietuvių kalbos pamokos metu. 
Plakatų piešimas ir eksponavimas. 
Rašinių konkursas ,,Gyvenimas be smurto yra nuostabus!“, rusų kalbos pamokos  metu. 
Filmo ,,Klasė“ peržiūra ir aptarimas. 
Mokinių pokalbiai su savo vaikais apie patyčias, vaikų piešinių pristatymas. 
 Seminaras – disputas skirtas mokyklos mokytojams ,,Smurtas ir patyčios mokykloje mada, ar 
visuomenės problema?“. 



 
Vilnius Vilniaus 

„Saulėtekio“ 
vidurinė mokykla 

Supažindinti mokyklos bendruomenę su patyčių apraiškomis  ir priežastimis.  
Prevencinių priemonių numatymas, norint išvengti nemalonių situacijų dėl patyčių mokykloje  
Mokyklos bendruomenės pagalba atstumtajam mokiniui, suvokiant save kaip asmenybę.  
Parengti klausimyną  apie patyčias mokykloje ir atlikti tyrimą. 
Tyrimo išvadas aptarti mokyklos bendruomenėje.  
Spręsti iškilusias problemas pasitelkiant specialistus-konsultantus (jei to prireiktų). 
Suteikti moksleiviams galimybę tobulėti, išreikšti save per šokį, muziką, teatrą, pokalbį, kūrybą ir k 
t.  
Parengti saugios mokyklos kūrimo koncepciją (modelį). 
Sudarytos ir aktyviai veikiančios prevencinio darbo grupės. 
Užbaigiant akciją ,,Savaitė be patyčių“ - filmo „Netylėk apie patyčias“ peržiūra ir diskusija. 

Vilnius Lopšelis-darželis 
„Gandriukas“ 

Vaikų tarpusavio santykių stebėjimai. 
Prevenciniai pokalbiai su vaikais apie patyčias, jų pasekmes. 
Patyčių situacijų aiškinimasis tuo metu kai jos iškyla. 
Kolektyviniai meniniai vaikų darbai. 
Bendri įvairaus žanro žaidimai su visa grupe, su jaunesniais darželio auklėtiniais. 
Individuali vaikų apklausa: „Kaip aš suprantu žodį „Patyčios“?“. 
Stendai grupėse su vaikų mintimis apie tai kaip jie supranta žodį „Patyčios“. 
Stendas tėvams patyčių tema: „Mauk iš čia, beždžionės subine!..“, darželio koridoriuje. 
Sportinės pramogos – estafetės: „Poroje su savo jaunesniu draugu“, darželio salėje visiems darželio 
vaikams.  
Auklėtojų surežisuotas ir suvaidintas spektaklis: „Šarkos patyčios“ visai darželio bendruomenei. 

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. 
5 - 8 klasių mokinių piešinių paroda „Aš galiu”. Organizuos socialinė pedagogė ir dailės mokytoja. 
Krepšinio varžybos 10 - 12 klasių mokiniams.  

Vilnius Vilniaus 
technologijų ir 
verslo profesinio 
mokymo centras, 

Anketinė apklausa raštu apie patyčių mąstą Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo 
centro Transporto ir verslo skyriuje. 
Apklausos rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei. 
Kino filmo ,,Klasė“ peržiūra.  



Transporto ir 
verslo skyrius 

Kino filmo ,,Pykšt pokšt- tu negyvas“ peržiūra. 
Plakatų konkursas smurto tema. 
Informacijos apie kovą su patyčiomis platinimas (plakatai, lankstinukai ir pan.). 

Vilnius Vilniaus 
,,Atžalyno“ 
pradinė mokykla 

Klasės valandėlės tema ,,Apie patyčias“. 
Mandalos spalvinimas, kaip vienas iš būdų, padedančių atskleisti savo vidinį pasaulį bei išreikšti 
išgyventus jausmus. 
Kiekvienai šeimai bus nusiųstas pranešimas apie prevencijos akciją bei skirti lankstinukai ,,Tėvams 
apie patyčias“. 
Visą savaitę vienos klasės mokiniai rašys kitai klasei įvairius laiškelius su komplimentais, šiltais 
žodžiais bei palinkėjimais, kuriuos mes į ,,Jausmų dėžę“. 
Akcijos metu mokiniai bus raginami pasirinkti vieną jausmą ir jį  išreikšti tam tikra spalva. Tai 
turėtų atspindėti kokie nors drabužių elementai.  
Stendo ,,Patyčias patiriantis vaikas“ ruošimas. 
Animacinių filmukų peržiūra bei aptarimas su vaikais: 
PUG - ,,Kokia graži diena! Arba Peliuko dainelė“. 
1 klasės - ,,Auksinė antilopė. Filmukas apie gerumą ir dėkingumą“. 
2 klasės - ,,Įtempto siužeto filmukas vaikams: Pilkakaklė“ 
Animacinio filmuko ,,Bjaurusis ančiukas. Senoji animacija vaikams“ peržiūra bei aptarimas su 3 
klasių mokiniais. 
Filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra bei aptarimas su 4 klasių mokiniais. 
Plakatų ,,Ignoravimas + atstūmimas = pažeminimas“, ,,Pažeminimams – ne“ ir pan. Konkursas. 
Konkurso metu pirmos trys vietos bus apdovanotos. 
Renginys ,,Jausmų diena“, į kurį bus kviečiami ir mokinių tėvai. Kiekviena klasė pristato jausmą, 
kuri pasirinko, išreiškė spalva ir turės pristatyti- suvaidinti situaciją. Kiti vaikai turės atspėti 
suvaidintą jausmą. Klasės mokinių pažadų rašymas dėl patyčių ir pristatymas visai mokyklos 
bendruomenei . 
Plakato konkurso nugalėtojų apdovanojimas. 

Vilnius Vilniaus „Žiburio“ 
pradinė mokykla 

Edukacinių (prevencinių) kino filmų peržiūra ir analizė; 
Draugystės diena. Bendra darbelių pamoka; 
Renginys „Mano vyresnis draugas“ IV ir I klasių mokinių bendri sportiniai žaidimai; 
Prevencinės pamokėlės policijos komisariate IV klasių mokiniams; 
Savaitės aptarimas, draugiškiausių klasių apdovanojimai. 
 

Vilnius Lietuvos kurčiųjų 1. Klasių vadovai, auklėtojai ir mokiniai susikuria savo klasės taisykles; 



ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras 

2. Rašinėlių konkursas „Klasė (mokykla), kurioje norėčiau mokytis“; 
3. Integruota socialinių (gyvenimo) įgūdžių pamoka „Koks aš draugas, koks tu draugas?“; 
4. Plakatų ruošimas įvairia technika „Mano klasė“; 
5. Bendras klasių „Draugystės medis“; 
6. Prevencinis-informacinis stendas apie pagrindinius Lietuvos psichologinės pagalbos 

vaikams tarnybų telefonus, adresus; 
7. Prevencinis stendas „Nustok tyčiotis“; 
8. Lankstinukas – atmintinė mokiniams „Priekabiavimas. Kas tai?“; 
9. Lankstinukas – atmintinė tėvams „Priekabiavimas. Ką gali padaryti tėvai?“ 
10. Kepiniai „Draugystės meduoliai“; 

Draugiškiausios klasės rinkimai. 
Vilnius 
 

Vilniaus Mykolo 
Biržiškos 
gimnazija 
 

Planuojama: 1. Straipsnis apie patyčias, kuris bus publikuojamas internetiniame mokyklos 
puslapyje, gimnazijos laikraštyje „MBGATVĖ“ ; 2. Filmo peržiūra ir diskusija; 3. Mokinių mintys 
apie patyčias; 4. Nuotraukų paroda. 

Vilnius 
 

Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija 
 

Klasės valandėlės.  
Konkursas „Mokykla be patyčių“. 
Akcijos savaitė: 
Posėdžiauja mokinių taryba ir parengia mokinių chartiją už mokymąsi be patyčių, mokytojų 
pasitarimas tema „Kaip atpažinti patyčias ir kaip į jas reaguoti“. 
Komiksų paroda; 
Reklamų paroda; 
Trumpametražių filmukų pristatymas pertraukų metu; 
Specialaus mokinių leidinuko pristatymas mokiniams; 
Baigiamasis mokinių renginys, kurio metu pristatoma mokinių chartija už mokymąsi be patyčių ir 
apdovanojami konkursų nugalėtojai. 

Vilnius 
 

Lopšelis-darželis 
„Pabiručiai“ 

Atvira veikla „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga“ „Boružėlių grupė“ ped. Rita Romaškienė; 
Žaidimas „Pasakykime vieni kitiems ką nors gero“ priešmokyklinė gr. Ped. Rita Rupšienė; 
Piešinių stendas „Gerbk kitus, gerbs ir tave“; 
Vyresniųjų grupių vaikai savo grupėse sukuria gerumo taisykles. 
„Gerumo medis“ „Boružiukų“ grupė; 
Vaidybinis žaidimas „Kaip paprašyti kito žmogaus pagalbos“ priešmokyklinė „Kodėlčiukų“ grupė;  
Kūrinėlių skaitymas ir aptarimas. 

Vilnius Vilniaus rajono 1. Informacija mokyklos internetiniame puslapyje apie ,,Savaitės be patyčių‘‘ renginius 



Martyno Mažvydo 
vidurinė mokykla 

mokykloje. 
2. Filmo ,,Nustok tyčiotis“ peržiūra ir aptarimas 
6-7 klasėse. 
3.   Rašinėlio rašymas patyčių prevencijos tema 5 kl. 
4.  Socialinių įgūdžių lavinimo žaidimai pradinėse klasėse, kuriuos ves 8-9 kl. Mokiniai. 
5.  Psichologės atlikto tyrimo,, Mokinių saugumas mokykloje“ pristatymas mokytojams ir 
tėvams. 
6.   Stendo ,,Patyčioms - ,,ne ‘‘parengimas. 
7.   Draugiškiausios klasės rinkimai.  
8.    Informaciniai pranešimai per mokyklos radiją apie patyčių prevencijos renginius mokykloje 
ir mieste. 
9.  Dalyvavimas  ,,Vaikų linijos“ vykdomos kampanijos ,,Be patyčių“ renginiuose mieste. 

Vilnius 
 

Vilniaus 
Mikalojaus 
Daukšos vidurinė 
mokykla 
 

„Savaitės be patyčių“ metu vyks socialinės akcijos, kūrybiniai projektai, sporto renginiai, 
konkursas, iš mokinių, jų tėvų ir mokytojų bus imamas interviu apie tai, ką jie žino apie patyčias, 
prašoma atskleisti požiūrį į draugystę, skaitomi pranešimai, dalinami lankstinukai. Kiekvieną dieną 
informaciniame stende bus skelbiama dienos tema, veiks mokinių kūrybinių darbų parodos. Klasės 
valandėlėse bus organizuojami pokalbiai, diskusijos, apie patyčias, šios problemos sprendimo būdus 
ir patyčių prevenciją. Baigiamajame renginyje mokiniai bus pakviesti į spektaklį apie Švelnukus. 

Vilnius 
 

Vilniaus vidurinė 
mokykla „Lietuvių 
namai“ 
 

Vyresniųjų klasių mokiniai su akcijos marškinėliais, kuriuos pasigaminsime patys, diskutuos apie 
skundimo ir pagalbos prašymo skirtumus.  
Bus parengtas stendas apie patyčias; pertraukų metu mokiniams rodomas filmas, kuriame skamba 
auksinė frazė “Vaikai – gyvenkime draugiškai“. 
Kartu su vaikais gaminsime paveikslą, kuriame atspindės draugystės tematika (prie paveikslo bus 
galima nusifotografuoti iš kitos pusės įkišus galvą). Per tėvų susirinkimus bus dalijama informacinė 
medžiaga tėvams iš akcijos „Augink atsakingai“.  
Tėvai su vaikais kurs meninę instaliacija „Siūlau pagalbą, o ne diržą“ su pačių aplikuotais popieriais 
diržais.   
Bus dalinami lankstinukai su 1000 žodžių, kuriais galima pagirti kitą žmogų. 
Mokytojams mokinių taryba paruoš informacinį stendą mokytojų kambaryje. 

Vilnius 
 

 
Lopšelis – darželis 
„Gintarėlis“ 

1. Pokalbiai grupėse apie gerus ir blogus poelgius. 
2. Gerumo fėjos „kelionė“ po grupes. 
3. Pasakos „Geroji mergaitė ir dvylika mėnesių“ inscenizavimas. 
4. Apyrankių „Atiduodu savo gerumą Tau“ gaminimas. 
5. Gražaus elgesio taisyklių kūrimas „Kad būtų gera kartu“. 



6. Vaikų darbelių paroda „Aš moku draugauti“. 
Vilnius 
 

Vilniaus „Šviesos“ 
pradinė mokykla 
 

1.Pamokėlių vedimas 
2.Paroda „Pasaulyje be diržo-daugiau spalvų ir fantazijos“. 
3.Mokinių apklausa „anketavimas“ patyčių tema. 
4.Mokinių darbelių stendas tema „Kaip diržas virsta menu“. 
5.Filmo demonstravimas patyčiu tema. 
6.Mokinių piešinių ir rašinių konkursas. 
7. Dalyvavimas tarptautiniame piešinių konkurse „taika ir draugystė“. 
8. Kita veikla. 

Vilnius 
 
 

Vilniaus 
„Sietuvos“ 
vidurinė mokykla 
 

1. Forum teatro spektaklis patyčių prevencijos tema. 
2. Žaidimų popietė pradinių klasių mokiniams. Veda CISV savanoriai. 
3. Piešinių paroda „ Draugaujame“. 
4. Muzikinė popietė „Draugystės ratas“. Gitarų būrelis ir draugų dainos. 
5. Užsienio(anglų, vokiečių, rusų) kalbų pamokos „Pasaulis be patyčių“ 5-10 klasėse. 
6. Paskaita tėvams “Mano vaikas ir aš“ (numatoma lektorė A. Kurienė) 
7. Specialistų diskusija „Kaip keliaujame tikslo link?“. 

Vilnius 
 

Vilniaus 
“Ąžuolyno” 
pagrindinė 
mokykla 
 

1 dalis. Projektas “Gyvenkime draugiškai”: 
1 etapas: 
Vyks 5-8 klasių auklėtojų apklausa - anketavimas, siekiant išsiaiškinti, kuriose klasėse 
reikalingiausia rengti projektą; 
2 etapas: 
Parinktose klasėse vyks projektas “Gyvenkime draugiškai”: stebėjimas vieni kitų elgesio klasėje ir 
per pertraukas, balsavimas, renkant daugiausia “nepriimtino” elgesio “parodžiusius” vaikus ir – 
“laimėtojų” (2-3 vaikų) klasės valandėlės vedimas, pasikonsultavus su mokyklos psichologu. Klasės 
valandėles numatoma vesti kovo 22-26d. 
 
 2 dalis. 8 klasių viktorina “Tolerancija”. 
 3 dalis. Olweus apklausos rezultatų pristatymas tėvams: 
Bus organizuojami tėvų susirinkimai, siekiant pristatyti mūsų mokykloje vykstančio Olweus 
projekto prieš patyčias rezultatus. 

4 dalis.“Pertrauka kitaip” ir “Draugiškos spalvos diena” 
Kovo 26d., penktadienį, per pertraukas koridoriuose mokiniai bus kviečiami žiūrėti filmukų. 
Dauguma patyčių patiriama per pertraukas, taigi, papildomas ir smagus užimtumas per pertraukas 
turėtų sumažinti patyčių patiries galimybę. 



Taip pat penktadienį visi kviečiami išreikšti solidarumą prieš patyčias ir ateiti apsirengus viena 
spalva (žalia). 

Vilnius 
 

Vilniaus lopšelis-
darželis „Vėjelis“ 
 

Vykdyti veiklas naudojant naujausius prevencijos metodus, informuoti bendruomenę apie patyčių 
mąstą ir efektyvias patyčių prevencijos programas. 
1. Sudaryti lopšelio-darželio prevencinės programos koordinavimo grupę. 
2. Patyčių apibūdinimas bei formos. 
3. Vaikų vaidmenys patyčiose. 
4. Patyčios ir kitos agresijos formos. 
5. Patyčių priežastis ir patyčių pasekmės. 
6. Tėvų vaidmuo patyčių prevencijoje. 
7. Kaip reaguoti kai iš tavęs tyčiojasi. 

Vilnius 
 

Vilniaus jėzuitų 
gimnazija 
 

Informacijos pateikimas mokykloje. 
Tėvų įjungimas į veiklą. Seminarai, paskaitos, darbas grupelėse. 
Plakatų darymas, patyčių tema. Patys mokiniai gali spręsti, kaip su patyčiomis kovoti, siūlyti būdus, 
kaip informaciją paskleisti. 

Vilnius 
 

Vaikų lopšelis-
darželis „RŪTA“ 
 

Pranešimai, lankstinukai pedagogams ir tėvams. 
Įstaigos bendruomenės piešinių, plakatų, atvirukų parodos. 
Vaikų, pedagogų vaidinimai, inscenizacijos. 
Tėvų ir pedagogų susitikimas su psichologais. 

Vilnius Lopšelis-darželis 
„Gandriukas“ 

Vaikų tarpusavio santykių stebėjimai. 
Prevenciniai pokalbiai su vaikais apie patyčias, jų pasekmes. 
Patyčių situacijų aiškinimasis tuo metu kai jos iškyla. 
Kolektyviniai meniniai vaikų darbai. 
Bendri įvairaus žanro žaidimai su visa grupe, su jaunesniais darželio auklėtiniais. 
Individuali vaikų apklausa: „Kaip aš suprantu žodį „Patyčios“?“. 
Stendai grupėse su vaikų mintimis apie tai kaip jie supranta žodį „Patyčios“. 
Stendas tėvams patyčių tema: „Mauk iš čia, beždžionės subine!..“, darželio koridoriuje. 
Sportinės pramogos – estafetės: „Poroje su savo jaunesniu draugu“, darželio salėje visiems darželio 
vaikams.  
Auklėtojų surežisuotas ir suvaidintas spektaklis: „Šarkos patyčios“ visai darželio bendruomenei. 

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. 
5 - 8 klasių mokinių piešinių paroda „Aš galiu”. Organizuos socialinė pedagogė ir dailės mokytoja. 
Krepšinio varžybos 10 - 12 klasių mokiniams.  

Vilnius Vilniaus 
technologijų ir 
verslo profesinio 
mokymo centras, 
Transporto ir 
verslo skyrius 

Anketinė apklausa raštu apie patyčių mąstą Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo 
centro Transporto ir verslo skyriuje. 
Apklausos rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei. 
Kino filmo ,,Klasė“ peržiūra.  
Kino filmo ,,Pykšt pokšt- tu negyvas“ peržiūra. 
Plakatų konkursas smurto tema. 
Informacijos apie kovą su patyčiomis platinimas (plakatai, lankstinukai ir pan.). 

Vilnius Vilniaus 
,,Atžalyno“ 
pradinė mokykla 

Klasės valandėlės tema ,,Apie patyčias“. 
Mandalos spalvinimas, kaip vienas iš būdų, padedančių atskleisti savo vidinį pasaulį bei išreikšti 
išgyventus jausmus. 
Kiekvienai šeimai bus nusiųstas pranešimas apie prevencijos akciją bei skirti lankstinukai ,,Tėvams 
apie patyčias“. 
Visą savaitę vienos klasės mokiniai rašys kitai klasei įvairius laiškelius su komplimentais, šiltais 
žodžiais bei palinkėjimais, kuriuos mes į ,,Jausmų dėžę“. 
Akcijos metu mokiniai bus raginami pasirinkti vieną jausmą ir jį  išreikšti tam tikra spalva. Tai 
turėtų atspindėti kokie nors drabužių elementai.  
Stendo ,,Patyčias patiriantis vaikas“ ruošimas. 
Animacinių filmukų peržiūra bei aptarimas su vaikais: 
PUG - ,,Kokia graži diena! Arba Peliuko dainelė“. 
1 klasės - ,,Auksinė antilopė. Filmukas apie gerumą ir dėkingumą“. 
2 klasės - ,,Įtempto siužeto filmukas vaikams: Pilkakaklė“ 
Animacinio filmuko ,,Bjaurusis ančiukas. Senoji animacija vaikams“ peržiūra bei aptarimas su 3 
klasių mokiniais. 
Filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra bei aptarimas su 4 klasių mokiniais. 
Plakatų ,,Ignoravimas + atstūmimas = pažeminimas“, ,,Pažeminimams – ne“ ir pan. Konkursas. 
Konkurso metu pirmos trys vietos bus apdovanotos. 
Renginys ,,Jausmų diena“, į kurį bus kviečiami ir mokinių tėvai. Kiekviena klasė pristato jausmą, 
kuri pasirinko, išreiškė spalva ir turės pristatyti- suvaidinti situaciją. Kiti vaikai turės atspėti 
suvaidintą jausmą. Klasės mokinių pažadų rašymas dėl patyčių ir pristatymas visai mokyklos 
bendruomenei . 
Plakato konkurso nugalėtojų apdovanojimas. 



Vilnius Vilniaus 
Liepkalnio 
pagrindinė 
mokykla 

Švietimo užsiėmimai; 
Klasės valandėlės; 
Piešinių konkursas; 
Vaizdinės medžiagos peržiūra; 
Mokinių ir tėvų apklausa (anketa); 
Anketų analizė. 
Kiekviena savaitės diena turės savo pavadinimą ir spalvą. Pavyzdžiui, 1d. PAGALBA. Pokalbiai  1-
10 klasėse kl. Valandėlių metu ” Mokomės bendrauti be patyčių”;  šią dieną atspindi raudona 
spalva.  

Vilnius Žėručio pradinė 
mokykla 

Šiais  2009-2010 mokslo metais Žėručio pradinėje mokykloje vykdomas projektas „Mokykla be 
patyčių“. Projekto tikslas- suteikti kuo daugiau žinių apie patyčių priežastis bei jų prevenciją 
moksleiviams, jų mokytojams ir tėvams. Daug jau nuveikta. O akcijos metu vyks: 
Klasės valandėlės patyčių reiškinio aptarimui: kas tai yra, kodėl patyčios vyksta, kaip jaučiasi vaikai 
iš kurių tyčiojamasi. Temos : Patyčios: kas tai yra? Kaip jaučiasi vaikai, kuomet iš jų tyčiojamasi? 
Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš  kitų? Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo 
būdai. Skundimas ir pagalbos ieškojimas. 
Greta šių  temų su vaikais bus aptariamos temos: Pagarba sau ir kitam. Pagarba kito nuosavybei. 
Draugystė. Vienišumas. Jausmų atpažinimas ir raiška. 
Suaugusių  informavimas apie vykstančias patyčias: mokykloje  įvardinti  asmenys-  mokyklos 
darbuotojai,  į kuriuos vaikai, tėvai, mokytojai tiesiogiai gali kreiptis, norėdami papasakoti apie 
patirtas patyčias. 
Parengtas informacinis stendas patyčių prevencijos tema mokyklos pedagogams ir tėvams ( 
medžiaga stendui parengta pagal R. Povilaičio ir J. Valiukevičiūtės knygą „Mokykla be patyčių“). 

Vilnius Vilniaus Jono 
Basanavičiaus 
vidurinė mokykla 

Akcija „Pradėk savaitę su šypsena“. 
Filmų “Nekentėk tyloje”, “UNITED” peržiūra ir aptarimas. 
Gražiausio, originaliausio taisyklių prieš patyčias apipavidalinimo konkursas. 
Rašinių “Mano mokykla be patyčių…” konkursas. Orginaliausių - geriausių minčių sklaida 
mokyklos stende ir internetinėje svetainėje. 
Susitikimas su Jaunimo linijos atstovais. 

Vilnius Vilniaus Taikos 
pagrindinė 
mokykla 

Kiekvieną savaitės dieną vyks integruotos pamokos, netradiciniai namų darbai, diskusijos klasės 
valandėlių ir dorinio ugdymo pamokose patyčių prevencijos temomis,  popamokinė veikla, kurią 
organizuos metodiniai būreliai. Visą savaitę mokytojams talkins mokinių tarybos nariai, tėvai. 

Vilnius Vilniaus Barboros 
Radvilaitės 

Projektas „Mes skirtingi ir įdomūs“. Projekto tikslas – mokyklos bendruomenei parodyti ir 
supažindinti su laisvalaikio praleidimo galimybėmis, vaikų mėgstamomis veiklomis. Leisti vaikams 



pagrindinė 
mokykla 

renginio metu parodyti savo gabumus, pamatyti ir susipažinti su kitų mokinių užklasine veikla. Taip 
pat kviestiniai svečiai, kurie dirba vaikų ir jaunimo užimtumo srityje, supažindins mokyklos 
bendruomenę su laisvalaikio praleidimo galimybėmis už mokyklos ribų. Pristatys mokiniams savo 
veiklas. 
 1-4 klasėm draugystės medis. Mokiniai kurs draugystės medžiui spalvotus lapus, ant kurių parašys, 
ko reikia draugystei, kokia yra draugystės paslaptis.  
Vyresnių klasių mokiniams plakatų „Mes už draugystę“ konkursas. 
Olweus programos patyčių tyrimo rezultatų pristatymas. 

Vilnius VŠĮ Liubertienės 
vidurinė mokykla 

Mokykloje bus demonstruojama mokinių piešinių  ir miniatiūrų paroda. 
Visa mokykla bus įtraukta į žaidimą " Angelas sargas".  
Kiekviena klasė rinks klasės draugiškiausią, tolerantiškiausią, mandagiausią žmogų. O savaitės 
pabaigoje bus visi išrinkti vaikai apdovanoti . Apdovanojimai vyks aktų salėje, kurios metu bus 
pakviesti svečiai. 

Vilnius Petro Vileišio 
pagrindinė 
mokykla 

Rašinių, plakatų, atvirukų, lankstinukų paroda-konkursas; 
Renginys-konkursas aktų salėje. 

Vilnius Vilniaus Jono 
Pauliaus II 
pagrindinė 
mokykla 

1 - 4 klasių mokiniai, klases valandėlių metu aptars: kas tai yra patyčios, kodėl patyčios vyksta, kaip 
jaučiasi patyčiose dalyvaujantys vaikai, kas gali padėti skriaudžiamam vaikui. Per piešimo pamokas 
kiekviena klasė nupieš plakatą ,,Gyvenkime be patyčių“  ir surengs plakatų parodą. 
5 – 7 klasių mokiniai, klasės valandėlių metu gaus užduotis pastatyti trumpus etiudus ar vaidinimus 
apie patyčių problemą. Vaidinimus vaikai rodis vieni kitiems, o po vaidinimų vyks aptarimas įvairių 
su patyčiomis susijusių klausimų. 
8 klasių mokiniai žiūrės filmą ,,Klasė“. Prieš filmo peržiūrą bus   pravestas pokalbis apie vaikų 
patyčias, o po filmo aptarimas įvairių su patyčiomis susijusių klausimų: kodėl patyčios vyksta, kaip 
jaučiasi patyčiose dalyvaujantys vaikai, kas gali padėti skriaudžiamam vaikui, kokie yra tinkami ir 
netinkami patyčių sprendimo būdai ir pan. 

Vilnius M.Dobužinskio 
vidurinė mokykla 
 Šolomo 
Aleichemo 
vidurinė mokykla 

Prezentacija – kas yra smurtas, patyčios (informacijos pateikimas). 
Užduotys ir vaidmenų žaidimai, skirti mokinių socialinių įgūdžių ugdymui. 
“ Laiškas smurtautojui”. 
Prevencinio filmo “Bang Bang Yuo Are Dead“ rodymas, aptarimas. 
Rezultatų aptarimas. 

Vilnius Vilniaus 
Žygimanto 
Augusto 

Draugystės apyrankių pynimas iki „Savaitė be patyčių“ renginių. Savaitės metu vaikai ir mokytojai, 
kurie norėtų įsigyti šių apyrankių, turėtų išvardinti 4 prieš patyčias nukreiptas mokyklos taisykles 
(pagal OPPP). Akcija vyks įvairiose mokyklos vietose pertraukų metu. 



pagrindinė 
mokykla 

2-5 klasių mokiniai dalyvaus knygelės spalvinimo akcijoje „Vaikai prieš patyčias“. Per anglų kalbos 
pamokas vaikai išmoks žodžių, susijusių su patyčių reiškinių ir jų sprendimu. Kiekvienas knygelės 
puslapis talpina svarbią žinutę apie tai, kaip svarbu gerbti kitus, vertinti skirtumus ir būti draugu. Iš 
nuspalvintų knygelės lapų bus pagaminti „draugai“, kurie bus iškabinti mokyklos koridoriuose. Taip 
kursime edukacines aplinkas mokykloje, kurios signalizuoja, atkreipia mokinių dėmesį į patyčių 
reiškinį, bet neskatina tyčiotis. 
 

Vilnius 
 

Vilniaus jėzuitų 
gimnazija 
 

Informacijos pateikimas mokykloje. 
Tėvų įjungimas į veiklą. Seminarai, paskaitos, darbas grupelėse. 
Plakatų darymas, patyčių tema. Patys mokiniai gali spręsti, kaip su patyčiomis kovoti, siūlyti būdus, 
kaip informaciją paskleisti. 

Vilnius 
 

Vaikų lopšelis-
darželis „RŪTA“ 
 

Pranešimai, lankstinukai pedagogams ir tėvams. 
Įstaigos bendruomenės piešinių, plakatų, atvirukų parodos. 
Vaikų, pedagogų vaidinimai, inscenizacijos. 
Tėvų ir pedagogų susitikimas su psichologais. 

Vilnius 
 

Vilniaus Antano 
Vienuolio 
pagrindinė 
mokykla 
 

Kovo 22 d. Programos pristatymas mokyklos bendruomenei. 
Kovo 22 d. Mokinių apklausos rezultatų paskelbimas apie vaikų patyčias. 
Kovo 22 d. Draugiškiausio klasės mokinio rinkimai. 
Kovo 22 d. Pagalbos ir pasitikėjimo dėžutės pristatymas. 
Kovo 23 d. Akcija „Diena su šypsena“. 
Kovo 23 d. Diskusijos su mokiniais „Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų?“ 
Kovo 23 d. Projektas „Mokykla – be patyčių“ 
Kovo 24 d. Darbuotojų mokymai. 
Kovo 24 d. Tęstinės paskaitos – užsiėmimai pradinėse klasėse „Ką kiekvienas vaikas  turėtų žinoti 
apie smurtą“. 
Kovo 24 d. Diskusijos „Kaip padėti klasės draugams, kurie patiria patyčias?“. 
Kovo 25 d. Video filmo „Pykšt pokšt – tu negyvas“ peržiūra ir aptarimas su 8 – 10 klasių mokiniais. 
Kovo 25 d. Užsiėmimai 5 klasėse „Pažink klasės draugą“. 
Kovo 26 d. Akcija „Draugystė“ . 
Kovo 26 d. Renginys „Būk draugas“. 

Vilnius 
 

Vilniaus Žemynos 
gimnazija 
 

Skalvijos kino centre filmo „Blogis“ peržiūra ir aptarimas; 
Filmo „Pykšt pokšt tu negyvas“ I gimnazijos klasėse peržiūra ir aptarimas (dorinio ugdymo 
mokytojai); 
Klasės auklėtojo valandėlės skirtos patyčių prevencijai 22-26d; 



Eskizai skirti kovai su patyčiom 22-26 d. (dailės mokytojai) 
Metodinės medžiagos (t.p. Ir filmuotos) apie patyčias parengimas ir demonstravimas I a. Fojė 22d.  
23 d. 12.40-13.00 val. „Mes muzikuojam ir sakom patyčioms – ne“. 
24d. 12.40-13.00 „Mes dainuojam/vaidinam ir sakom patyčioms – ne“. 
25d. Tolerancijos diena Aprangos kodas – mėlyni džinsai; elgesio kodas – 3 geri darbai. 
26 d. 12.00 val. „Flashmob‘as“ 
 

Vilnius 
 

Vilniaus Trakų 
Vokės vidurinė 
mokykla 
 

1. Psichologės švietėjiška veikla: 
a) 5–7 kl. – praktinis užsiėmimas „Kaip tinkamai  spręsti konfliktus“ 
b) 8 kl. – filmo „Patyčios“ konfliktinių situacijų stebėjimas ir analizė. 
2. Klasių auklėtojų veikla: 
a) Mokinių anketavimas 
b) Klasės valandėlės „Stop smurtui ir patyčioms“ 
c) Stendas „Stop patyčioms“. 
3. Anglų, rusų kalbomis pranešimai „Kaip išvengti smurto mūsų mokykloje“, „Kaip išvengti 

smurto Lietuvos mokyklose“  10–11 klasėse. 
4. Visuotinė mokyklos mokinių akcija „Kuriame mokyklą be patyčių“ . Per technologijų 

pamokas gaminamos apyrankės „Be patyčių“. Visą savaitę mokiniai nešios apyrankes. Jei 
kuris mokinys nederamai elgsis pamokų, pertraukų metu, iš jų apyrankės bus atimamos. 
Mokinių elgesį stebės mokiniai, klasės auklėtojai, budintys mokytojai. Savaitės pabaigoje, 
kovo 26 d., bus sumuojami rezultatai, kurie bus paskelbti mokyklos kieme vykstant 
„Draugystės karnavalui“. 

5. Akcija bus užbaigta kovo 26 d. Mokyklos kieme, kur vyks „Draugystės karnavalas“. Visi 
mokyklos mokiniai ir mokytojai susikibs rankomis ir sušuks „Gyvenimas be patyčių“. 

Vilnius, 
salininkai 

Vilniaus salininkų 
vidurinė mokykla 

1. Akcija „būkime draugiški ir supratingi“ – visą kovo mėn. 
2. Draugiškiausios klasės ir mokinių rinkimai – kovo 22-26 d. 
3.plakatų ekspozicija „nustok tyčiotis“ – kovo 22-26 d. 
4.mokinių anketavimas siekiant išsiaiškinti patyčių problemos paplitimą ir formas  - kovo 22- 23 d. 
5.socialinių įgūdžių formavimo programa mokiniams - kovo 22-26 d. 

Visaginas 
 

Visagino Sedulinos 
vidurinė mokykla 

1. Susitikimas su Visagino policijos komisariato Prevencijos poskyrio ir Visagino vaikų 
teisių apsaugos tarnybos atstovais 

2. Rašinėlių konkursas „Ar įmanoma gyventi be patyčių?“ 
3. Piešinių konkursas „Patyčioms -ne“  
4. Apskritas stalas „ Ar galima išvengti patyčių?“ 



5. Klasės valandėlės „ Savaitė be patyčių. O gyvenimas?“ 
Visaginas 
 

,,Verdenės“ 
gimnazija 
 

• Stendo paruošimas smurto prieš vaikus tema.  
• 2009-2010 m.m. Atlikto tyrimo ,,Patyčių masto gimnazijoje įvertinimas“ pristatymas klasės 

tėvų susirinkime.  
• Dorinio ugdymo (tikybos) pamokų metu visą savaitę mokiniams bus rodomi filmai patyčių 

prevencijos tema.  
• Sportinės varžybos (tinklinis) ,,Nesijuok, nesišaipyk, geriau kamuolį valdyk“.  
• Klasės valandėlės 5 – 9 klasių mokiniams. Tema ,,Kaip išvengti patyčių”. Gražiausios 

mintys bus patalpintos stende bei gimnazijos laikraštyje ,,Vėjavaikis“.  
• Mokinių apskrito stalo diskusija ,,Kas gali padėti nugalėti smurtą?“.  

 
Visaginas ,,Žiburio“ 

pagrindinė 
mokykla 

1.,,Mokyklos saugumo žemėlapis“. Mokiniai turės galimybę ,,Saugumo žemėlapyje“  žymėti vietas, 
kurios mokykloje yra saugiausios, nesaugios ir ypač nesaugios.Su mokiniais bus aptarta kaip galime 
išvengti nesaugių zonų mokykloje ir kaip galime patys apsaugoti save. 
2.Pedagoginės bendruomenės švietimas. 
 2.1.Vyks klasių valandėlės mokiniams temomis ,,Kas yra smurtas“ ir ,,Nustok tyčiotis“.  
2.2. Paskaita mokytojams ,,Destruktyvaus elgesio prevencija“.  
2.3. Paskaita tėvams ,,Smurto ir patyčių prevencija. Ką gali nuveikti tėvai?“. 
3. Meninė akcija- piešinys ,,Saugi mokykla“. Bus piešiamas mokyklos ilgiausias piešinys apie 
draugystę. Kiekviena klasė turi pratęsti anksčiau pradėtą klasės piešinį, pratęsiant mintį apie 
draugystę.  
4. Popietė I-IV klasių mokiniams ,,Mes prieš patyčias“. 
Viktorina- konkursas ,,Išgirsk-pamatyk- paklausyk“. Bus parengtos užduotys apie prievartą, 
įstatymus, suteikiamą pagalbą. Klasių komandų prisistatymai. Namų užduotis ,,Atpažink ir 
įvardink“. Inscenizuodami mini pasaką vaikai išmoks vertinti gerus ir neigiamus žmonių darbus. 
Vaikų ir suaugusiųjų elgesio ,,Socialinių ženklų skaitymas“.  Su vaikais apie gestų ir mimikos kalbą 
vėliau bus kalbama:ką jie vaidino, kaip jautėsi tame vaidmenyje, kaip ketino elgtis, kodėl. Vaikai 
mokomi analizuoti ir įspėti kitų elgesį: draugiškas- nedraugiškas, geranoriškas- klastingas, 
sąžiningas-nesąžiningas, doras-nedoras ir t.t. 
Laiptažodžio ,,Patyčioms-Ne“ sprendimas. 
Popietę užbaigs ,,Gerumo pėdutės“. Ant ,,pėdučių‘‘ formos lapų mokiniai didelėmis raidėmis 
surašys palinkėjimus,, Nedaryk kitam to- ko pats nenorėtum“.  
5. Filmų savaitė 
5.1. Senoji geroji animacija. I-IV klasių mokiniams. 



5.2. Projekto ,,Mokykla be uniformos“. 
5.3. Filmų ,,Klass“ ir ,,Pykšt pokšt -tu negyvas“. 
6. Baigiamoji akcijos ,,Savaitė be patyčių“ dalis. 
6.1. ,,Saugumo žemėlapio“ pristatymas mokyklos bendruomenei. 
6.2. Meninės akcijos ,,Saugi mokykla“ demonstravimas. 
6.3. Akcija ,,Noriu atsiprašyti“. Mokiniai prisegdami ženkliuką su užrašu ,,Noriu atsiprašyti“, 
išreikš norą atsiprašyti tų mokinių, kuriuos įskaudino, pažemino, pašiepė, nuskriaudė.  
6.4. Programos ,,Sėkmingesnis rytojus“ idėją užbaigs mokinių ansamblis ,,ASORTI“. 

Visaginas Visagino vaikų 
darželis–lopšelis 
„Ažuoliukas“ 
 

1. Simbolių kūrimas grupėse ir grupių puošimas. 
2. Informacinis lankstinukas tėvams „Nesityčiok“ 
3. „Draugystės“ diena tarp grupių. 
4. Atvirų durų diena tėvams grupėse, dalyvaujant veikloje su vaikais „Kuriame draugystės 

apyrankę“ 
Visaginas 
 

„Gerosios vilties“ 
vidurinė mokykla 
 

Skrajutės parengimas ir platinimas. 
Informacinio stendo parengimas. 
Klasių valandėlės. 
Filmų apie patyčias peržiūros ir aptarimai. 
Piešinių konkursas. 

Visaginas Visagino vaikų 
lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

1. Grupių taisyklių (apie draugišką elgesį) laikymasis. 
2. Vaikų geranoriško elgesio žaidimuose, įvairiose veiklose 

Ugdymas, draugiško tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas. 
3. Nepageidaujamo elgesio, patyčių sustabdymas, 

Įvertinimas, aptarimas. 
4. Lopšelio-darželio bendruomenės narių informavimas apie 

Patyčias: kas tai yra, kodėl vyksta, kaip galima padėti sumažinti patyčių padarytą žalą 
nukentėjusiam vaikui ir kitiems į jas įsitraukusiems vaikams. 

Zarasai Zarasų „Santarvės“ 1. Parengimas informacinio stendo apie vykstančią akciją „Savaitė be patyčių“ ir numatomas 



 pagrindinė 
mokykla 

veiklas mokykloje. 
2. Trafaretinių emblemų „Aš ir Tu Draugiški“  gaminimas ir dėvėjimas visą renginio savaitę 

(mokiniai su mokytojomis pasigamins jas).  
3. Priešmokyklinukams pašnekesiai apie patyčias su klasės mokytojomis. Tikslas – skatinti 

draugiškus tarpusavio santykius. 
4. 1klasių mokiniams pokalbis apie patyčias su klasės mokytojomis – suteikti žinių apie patyčias, 

akcentuoti, jog pažeminimai ir patyčios nėra normalus elgesys. Dalyvavimas renginyje piešiniai 
akcijai „Žaiskime kartu“. Vyks piešinių paroda pirmo aukšto koridoriuje. 

5. 2klasių moksleiviams paskaita „Patyčios vaikų tarpe“. Diskusija, aptarimas (dalyvaus 
psichologė). Rašinėlis „Aš esu draugiškas“, kurį rašys su klasės mokytojomis. Tikslas – skatinti 
pagarbius ir draugiškus santykius. 

6. 3-4 klasių moksleiviams pranešimas „Patyčios vaikų tarpe“ . Filmo demonstravimas „Nekentėk 
tyloje“( psichologė). Tikslas –suteikti žinių apie patyčias galimus jų sprendimo būdus, skatinti 
vaikų neabejingumą vykstančioms patyčioms, suteikti galimybę pasidalinti įspūdžiais, išsakyti 
savo jausmus po filmo. Diskusija su savo mokytojomis rekomendacinio pobūdžio: kaip patiko 
filmas? Kas iš filmo įsiminė labiausiai? Ar sukėlė daugiausiai jausmų bei minčių? Kokie patyčių 
sprendimo būdai? Kaip reaguojama į patyčių atvejus? Ar gali suaugę padėti ir kuo? 

7. Padėkų pareiškimas mokiniams už dalyvavimą akcijoje „Savaitė be patyčių“. 
Zarasai 
 

Zarasų rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius 
 

Planuojama nuvykti į rajone esančias mokyklas bei kitas ugdymo įstaigas ir  suorganizuoti vaikams 
diskusijas (pokalbius) apie dažniausiai pasitaikančias smurto apraiškas mokykloje, akcentuojant 
psichologinį smurtą ir patyčias.  
Numatomos pasirinkto filmo („Nekentėk tyloje“ ir „Rask laiko pasirūpinti“ – pasirinktinai pagal 
amžių ir auditoriją) peržiūros ir jų aptarimas. 

Zarasų 
rajonas, 
Salakas 
 

Salako pagrindinė 
mokykla 
 

Paskaita mokytojams, moksleivių apklausa, pokalbiai su moksleiviais apie patyčias, situacijų 
analizė, filmų peržiūra ir aptarimas, konferencija. 

 

 


