
VILNIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

2021 m. spalio 29 d. – NETRADICINIO UGDYMO DIENA,  

SKIRTA SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS 

 PROGRAMOS (SPPIP) ĮGYVENDINIMUI 

 

Tikslas – kurti draugišką, grįstą pagarba klasės bei mokyklos mikroklimatą. 

 

Uždaviniai: 

1. Informuoti/priminti, kad visi bendruomenės nariai turi teisę jaustis psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

saugūs. 

2. Ugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra normalus reiškinys. 

3. Aptarti ir skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinių ir socialinių 

kompetencijų ugdymą bei puoselėjimą. 

4. Sudaryti sąlygas 3-8 klasių mokiniams išreikšti savo nuomonę apie patyčių reiškinį mokinių grupėse 

mokykloje – pakviesti mokinius dalyvauti jų nuomonės apklausoje. 

 

VEIKLŲ PROGRAMA 1-4 KLASĖMS 

 

1-2 klasių mokiniai į mokyklą renkasi 8.00 val.  

Veiklų trukmė: 8.30-12.00 val. 

Pietūs: 1 kl.: 10.00-10.20 val. 

            2 kl.: 10.30-10.50 val. 

 

3-4 klasių mokiniai į mokyklą renkasi 8.30 val.  

Veikų trukmė:  9.00-12.30 val. 

Pietūs: 3 kl.: 11.00-11.15 val. 

            4 kl.: 11.15-11.30 val. 

 

Eil. 

Nr. 

Laikas Veikla  Trukmė Priemonės, medžiaga 

I.  „Pakalbėkime apie 

patyčias“ 

10-15 min. Skaidrės „Pakalbėkime apie patyčias“; 

Priedas Nr. 1 (rekomendacijos klasės 

vadovui, ką kalbėti rodant skaidres) 

II.  „Atpažink smurtą“ 15-20 min. Plakatas „Atpažink smurtą“;  

Priedas Nr. 2 (rekomendacijos klasės 

vadovui, ką kalbėti rodant plakatą) 

III.  Filmo „Tamsta 

Varlius“ peržiūra ir 

aptarimas 

2 val. (1.30 val. 

filmo peržiūra, 

30 min. filmo 

aptarimas) 

Multimedija, garso kolonėlės; 

Kodas (prisijungti ir paleisti kiną); 

Metodinė medžiaga filmo aptarimui 

(pdf failas) 

IV.  Piešinys „Kokios 

spalvos yra 

draugystė?“ 

20-30 min. Popieriaus lapas, piešimo priemonės 

V. 2021-11 

TIK 3-4 

KLASĖMS! 

„Mokinių apklausa 

įvertinti patyčių mastą 

mokykloje“ 

10-15 min. Per IT pamokas pagal atsiųstą nuorodą 

 

VEIKLŲ PROGRAMA SPECIALIAJAI KLASEI 

 

Mokiniai į mokyklą renkasi 9.00 val.  

Veiklų trukmė: 9.00-12.00 val. 

Pietūs: 10.50-11.10 val. 

 



Eil. 

Nr. 

Veikla  Trukmė Priemonės, medžiaga 

I. „Pakalbėkime apie patyčias“ 10-15 min. Skaidrės „Pakalbėkime apie patyčias“; 

Priedas Nr. 1 (rekomendacijos klasės vadovui, 

ką kalbėti rodant skaidres) 

II. „Atpažink smurtą“ 15-20 min. Plakatas „Atpažink smurtą“;  

Priedas Nr. 2 (rekomendacijos klasės vadovui, 

ką kalbėti rodant plakatą) 

III. Filmukų  „Praleisk progą 

pasityčioti“ peržiūra ir 

aptarimas 

40 min. (10 min. 

filmukų 

peržiūra, 30 

min. aptarimas) 

Multimedija, garso kolonėlės; 

Metodinės rekomendacijos filmukų aptarimui 

(pdf failas) 

IV. Piešinys „Kokios spalvos 

yra draugystė?“ 

1 val. Popieriaus lapas, piešimo priemonės 

 

VEIKLŲ PROGRAMA 5-8 KLASĖMS 

 

5-8 klasių mokiniai į mokyklą renkasi 9.30-10.00 val.  

Veiklų trukmė: 10.00-13.00 val. 

 

Eil. 

Nr. 

Klasė Kab. 

Nr. 

Veikla Atsakingi vykdytojai 

1.  5a 314 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Jorūnė Didžgalvienė 

Zita Sakalauskienė 

2.  5b 213 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Ieva Sungailienė 

Sergėjus Babošinas 

 

3.  5c 403 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Jovita Brikienė 

4.  5d 307 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Audronė Gudaitienė 

5.  6a 322 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Rūta Steponavičienė 

6.  6b 321 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Irma Zablackaitė 

Laura Baltramiejūnaitė 

7.  6c 319 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Edita Pumputienė 

8.  6d 321 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Virginija Motiejūnaitė 



9.  6e 323 Filmo „Bintė“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Evelina Gaučytė 

Virginija Juodviršė 

10.  7a 311 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Milana Ambroževič 

11.  7b 417 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Lina Charčenko 

12.  7c 313 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Ramunė Kazlauskienė 

Daiva Užpalienė 

13.  7d 310 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Dalia Matulevičienė 

14.  7e 414 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Elena Kosulienė 

Ugnė Šulgienė 

15.  8a 324 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Liuda Davlevičienė 

Laima Šlajienė 

16.  8b 306 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Sigita Kazlienė 

Inesa Mirončikienė 

 

17.  8c 302 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Dileta Misiūnienė 

Agnė Varpukevičiūtė 

18.  8d 402 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Lina Pumputienė 

Gražina Šoblickienė 

19.  8e 111 Filmo „Gauja“ peržiūra ir aptarimas – diskusija 

pagal Kino centro „Skalvija“ edukacinės 

programos „Mokausi iš kino“ parengtas 

metodines rekomendacijas 

Rasa Petkevičienė 

Dalia Šverebienė 

 

 

    

 


