„VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2018“
Turinys

Kur? Kada?

Dalyviai

KOVO 19 – „Pasitikėjimo adresai“
Teminis
apipavidalinimas

Informacinis stendas „Tu ne
vienas šiame dideliame
pasaulyje“.

7.30 –8.00
1a. fojė

Akcija

Dalinami informaciniai
lapeliai su pasitikėjimo
linijos kontaktais.

1a. fojė

1-12 kl.

Аkcija

„Pasitikėjimo paštas“.
Pašto dėžutė su trumpa
akcijos informacija kabės 1a
fojė. Akcijos trukmė- iki
2018.04.19.
„Pasirašau prieš patyčias“
„Smurtas tarp paauglių“

1a. fojė

1-12 kl.

1a. fojė
Aktų salė

9-11 kl.
6 p.–10-os kl.
7 p. -9-os kl.

Socialinė reklama
Paskaita
Į pagalbą klasės
auklėtojui

Dalomoji medžiaga
«Patyčių situacijų
sprendimas mokykloje».
(Rasite mokyklos bibliotekoje–
Mokytojams – Prevencija Patyčių situacijų sprendimas
mokykloje)

Konkursas
(1.Formatas A4
sulenktas horizontaliai
2. Ne daugiau 12
žodžių tekstas
3. Meninis
apipavidalinimas)

„Mokiniaimokiniamas“
(9F)

Kalbų konkursai:

Geriausio šūkio konkursas.
Tema- „Pasaulis be
patyčių“. Geriausi šūkiai
bus paskelbti mokyklos
tinklalapyje ir iškabinti
informaciniame stende.
Pateikti iki 21.03 į 322 kab.
„Patyčios internete“- kaip
atpažinti, apsisaugoti ir
užkirsti kelią?

Синквейн «Мое слово о
добре»
«Acronym»
«Kuriame akronimą»

5-12 kl.

Informacinių
technologijų
pamokų metu.
4,5,6
pamokos.
Rusų kalbos
pamokų metu
Anglų kalbos
pamokų metu
Lietuvių
kalbos
pamokų metu
1

5А, B, С

5-8 kl.
5-8 kl.
5-10kl.

Filmas + aptarimas

Susitikimai su
psichologu „Mes
turime vienas
kitą“
Teminės pamokos
„Aš saugus
internete“
19.03-23.03

Interaktyvi
pamoka (mokiniai
mokiniams. 8a kl.)
Кaraoke

Каraoke

2, 3 pamokos

9F

4,5 pamokos
Mokymai per
savaitę

9С
5-8 kl.

Mobiliosios programos
„SOS“, „Internetinės
patyčios“ pristatymas.

Informacinių
technologijų
pamokų metu

5-12 kl.

„Patyčios internete“- kaip
atpažinti, apsisaugoti ir
užkirsti kelią.

Informacinių 6-8 kl.
technologijų 11-12kl.
pamokų metu
9-10 kl.
Pamokų metu 3-4 kl.

Sociometriniai tyrimai,
socialinių įgūdžių lavinimas
(su pakvietimais)

Pokalbis “Vaikai, gyvenkime
draugiškai.”. “Kaip tu
pasielgtum?”. Nagrinėjame
animacinius filmus.
„Dainos apie draugystę ir
šeimą“
19.03-23.03
Bardų dainos „Prie laužo“
19.03—23.03

Pamokų metu

1-4kl.
5 -8 kl.

Pamokų metu

9-12 kl.

KOVO 20 - „Šypsenos diena“.
Аkcija

Rašinys

Psichologiniai
treningai

Instaliacija
„Šypsena“

Paroda
„Padovanok
šypseną draugui“

Šypsenos diena. Nuo ryto
dalinami lapeliai su
šypsenėlėmis „Pasidalink
šypsena su kitu“.
Rašinys etikos pamokų
metu „Mokykla be
agresijos“. Stendo
ruošimas.
Žaidimas klasėje „Aš esu
ypatingas“.

Galimybė nusifotografuoti
su draugais ir padovanoti
sau gerą nuotaiką visai
dienai.
„Asmenukė“ su draugu.
Nuotrauką siųsti el.paštu:
santarospsichologas301@g
mail.com

7.30 -8.00
1a. fojė

1-12 kl.

20.03-22.03
Etikos pamokų
metu

9-10 kl.

6 p. – 322kab.
6 p. – 320 kab.
7 p. – 320 kab.
7 p. – 322 kab.
7.30 -8.00
1a. fojė

7А
7B
7С
7F
1-12 kl.

1-12 kl.

2

Flešmobas

iki 22 kovo. Nepamiršti
pažymėti asmenukės
dalyvių ir jų klasės.
(Geriausios nuotraukos
kovo 23d. bus patalpintos
mokyklos tinklalapyje ir
iškabintos informaciniame
stende).
Šokanti šypsenėlė

Debatai

„Būti žmogumi“

Aktų salė
Didžioji
pertrauka po
3 pamokos
Klasėje

3-4 kl.

9B

Kovo 21 – „Gerumo keliu“
Klasės valandėlės

Klasės valandėlės. 1-10 kl.
(Idėjų temoms ieškoti
mokyklos bibliotekoje

1-12 kl.

Mokytojams – Prevencija Olweys t.t.)

Linksmosios
pertraukėlės

Flešmobas „Sustokime
ratu“.

Instaliacija „Mūsų
mokykla –
draugiški namai“
Paskaita

(Kiekviena klasė pateikia
nuotrauką)

Psichologiniai
treningai

Žaidimas klasėje “Aš esu
ypatingas”

„Jaunimo linijos“ atstovai.

Didžiųjų
pertraukų
metu
1a. fojė

Klasės
valandėlė
Aktų salė
2 p. - 320 kab.
7 p. – 320 kab.
7 p. – 322 kab.

1-4 kl.

1-12 kl.

11-os kl.

8B
8С
8А

KOVO 22 - „Komplimentų diena“.
Konkursas
(Atvirukusparuoštukus
paimti 322 kab. Ir
užpildytus atiduoti
į 322 kab.)

Paskaita
Psichologiniai
treningai
Draugiškos sporto
varžybos

„Komplimentų konkursas“
klasėms.
(Klasė, pateikusi daugiausiai
komplimentų iki dienos
pabaigos, bus paskelbta
nugalėtoja.)
Laimėtojams bus įteikti
apdovanojimai.
(Nurodyti siuntėjo ir gavėjo
vardą, pavardę, klasę).
«Smurtas tarp paauglių»
Žaidimas klasėje “Aš esu
ypatingas”
„Draugystės estafetės“

1-12 kl.

Aktų salė
1 p. -320 kab.
4 p. – 320 kab.
Pamokų metu
3

6 p. – 8-os kl.
6F
6В
5 А, B
6 А,В,С,Н

Ekskursija

Ekskursija į Tolerancijos
centrą. (Naugarduko g.)

6-7 pamokos

7 A,В,С,F
8 А,С
9B

KOVO 23 - „Apsikabinimų diena“.
Draugiškos sporto
varžybos

„Draugystės estafetės“

Pamokų metu

Linksmosios
pertraukėlės
(mokiniai
mokiniams. 9f kl.)

Draugiška pertraukėlė
„Vaikai, gyvenkime
draugiškai“

Didžiųjų
pertraukų
metu

Psichologiniai
treningai

Konkursų rezultatų
skelbimas. Geriausios
nuotraukos talpinamos
mokyklos tinklalapyje ir
iškabinamos
informaciniame stende.
Žaidimas klasėje “Aš esu
ypatingas”.

4 p. -320 kab.
6 p. – 320 kab.
7 p. – 320 kab.

4

9 В,С,F
10 В,С
11
1-2 kl.

6С
6А
6Н

