
MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO GIMNAZIJA 

 

SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNESIO BE PATYČIŲ 2021  

PLANAS 

 

2021-02-26 

Maišiagala 

Eil. 

Nr. 
DATA VEIKLOS KAM SKIRTOS 

VEIKLOS 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

1. Kovo 1-5d. 

(I savaitė) 

Filmų peržiūra ir aptarimas. Filmai yra rekomenduojamo 

pobūdžio ir gali būti žiūrimi namie su šeima, o po to aptariami 

klasių valandėlių metu. 

„Stebuklas“ 

„Tinklas“, 

„Vaizduotės žaidimas“, „Lietaus žmogus“ 

„Neliečiamieji“, „Forestas Gampas“, 

„Žalioji knyga“ „Paslėptos figūros“ 

Daugiau nuorodų: 

http://www.kitoksvaikas.lt/2015/05/11/kelione-po-netobulus-

pasaulius-geriausi-filmai-apie-autizma/ 

Rekomenduojami filmai (pagal amžiaus 

grupes): 

 

1-4 klasėms; 

5-6 klasėms; 

7-IIG klasėms; 

IIIG-IVG klasėms 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai 

2. 
Kovo 1-31 d. Bendravimo ir emocinio ugdymo programos „Įveikiame kartu“ 

užsiėmimai klasių valandėlių metu 

1-4 klasėms Klasių vadovai 

3. 

Kovo 1-31 d. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos 

„Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ užsiėmimai klasių 

valandėlių metu 

5-8 klasėms ir 

IG-IVG klasėms 

 

Klasių vadovai 

4. Kovo 1-31 d. Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų vedamos pamokos 

 

 

 

1-4 klasių mokiniams 

„Mes – skirtingi ir tuo ypatingi“; 

5-IG klasių mokiniams 

,,Teisinė atsakomybė ir viešosios tvarkos 

pažeidimai“, ,,Elektroninės patyčios“ 

IG-IVG klasių mokiniams 

"Kova prieš psichikos sutrikimų stigmas." 

Spec. pedagogė-

logopedė Lina 

Ivanauskienė 

Soc. pedagogė Aida 

Lukšienė ir Vilniaus r. 

policijos komisariato 

pareigūnė Liudmila 

Čeponienė 

http://www.kitoksvaikas.lt/2015/05/11/kelione-po-netobulus-pasaulius-geriausi-filmai-apie-autizma/
http://www.kitoksvaikas.lt/2015/05/11/kelione-po-netobulus-pasaulius-geriausi-filmai-apie-autizma/


Psichologė Nijolė 

Butkienė 

5. Kovo 8-19 d. 

(II-III savaitės) 

Piešinių konkursas - paroda 

„Pažink mano pasaulį “ 

(A4 formatas) 

 

Pagal amžių ir galimybes analizuojamas, į atskirus 

mokomuosius dalykus integruojamas bei žmogaus 

individualumo, empatijos temoms pritaikomas 

Antuano de Sent – Egziuperi kūrinys 

„ Mažasis Princas“. 

Audio knygos (3 dalys) 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Eddx7OStM 

https://www.youtube.com/watch?v=d0EC-O_b4Ds 

https://www.youtube.com/watch?v=mIaCJYThDx4 

Knyga PDF formate: https://prince.night.lt/princas/antraste.htm 

PUG ir 1-4 klasių mokiniams 

kūrybinė  veikla paaiškinant žmogaus, 

kaip atskiro ir ypatingo pasaulio  

asociacijas. 

 

5-IVG klasių mokiniams kūrybinė 

veikla analizuojant Antuano de Sent – 

Egziuperi kūrinio 

„ Mažasis princas“ ištraukas ar visą kūrinį. 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai ir 

lietuvių kalbos 

mokytojai 

6. Kovo 15-19 d. 

(III savaitė) 

Klasių valandėlių metu spręsime testą „Įveik patyčias“, kurį 

sukūrė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

inicijuota kompanija „Už saugią Lietuvą“. Ši interaktyvi 

priemonė skirta padėti atpažinti patyčias kasdieninėse 

situacijose ir mokytis į jas tinkamai reaguoti. 

Testas apie patyčias internete http://uzsaugialietuva.lt/testas/ 
Kiekvienas mokinys užpildęs testą gaus diplomą. 

 

Žaidimas –viktorina „Ką žinau apie patyčias?“. Sukurtas pagal 

žaidimų, mokymosi platformą „Kahoot“. 

5-7 klasių mokiniams 

 

 

 

 

 

 

 

8-IG klasių mokiniams 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė 

Aida Lukšienė ir 

8a klasės mokinė 

Brigita Jakonytė 

7. Kovo 21 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinės Dauno sindromo dienos paminėjimas. 

Šią dieną mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir 

toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. 

AKCIJA!!! 

Kviečiame prisidėti prie socialinės akcijos, skirtos išreikšti 

paramą jautriai visuomenės ląstelei, plėsti tolerancijos ribas, 

mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į 

žmones su šia negalia. Prašome šią savaitę mūvėti skirtingas 

 

 

1-IVG klasės 

 

Klasių valandėlių metu žiūrimas ir 

aptariamas 

informatyvus filmukas apie Dauno 

sindromą 

 

 

 

Klasių vadovai ir spec. 

pedagogė 

Lina Ivanauskienė 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Eddx7OStM
https://www.youtube.com/watch?v=d0EC-O_b4Ds
https://www.youtube.com/watch?v=mIaCJYThDx4
http://uzsaugialietuva.lt/testas/


 

Priešmokyklinio ugdymo grupėms veiklos pagal amžių: filmukai, piešiniai, pokalbiai ir pan. 

 

Šiais metais Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ siūlys atkreipti didesnį dėmesį į virtualioje erdvėje vykstančias patyčias ir kitokį 

žeminantį elgesį. Vaikai ir paaugliai dažnai nepasakoja suaugusiems apie tokias skaudžias savo patirtis internete, tuo tarpu patyčios, 

vykstančios realybėje, dažnai tęsiasi ir migruoja socialiniuose tinkluose, virtualiuose žaidimuose ar programėlėse. 

 

 

 

      Organizatoriai – gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai : 

Socialinė pedagogė Aida Lukšienė 

 Spec. pedagogė - logopedė Lina Ivanauskienė 

Psichologė Nijolė Butkienė 

 

 

 

Kovo 22-26 d. 

(IV savaitė) 

kojines ir paskatinti tai daryti kitus! Siūlome nufotografuoti ir 

siųsti nuotraukas klasių vadovams. 

 

Mokinių apklausa apie patyčių paplitimą gimnazijoje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FblHr

HmGR4w 

 

5-IVG klasių mokiniams 

 

 

 

Socialinė pedagogė 

Aida Lukšienė 

8. Kovo 29-31 d. 

(V savaitė) 

Akcijos veiklų ir apklausos aptarimas, straipsnis gimnazijos 

tinklapyje 

 

 

 Pagalbos mokiniui 

specialistai 

https://www.youtube.com/watch?v=FblHrHmGR4w
https://www.youtube.com/watch?v=FblHrHmGR4w

