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EDUKACINĖS AKCIJOS „PAGARBIŲ SANTYKIŲ PICA, KURIA MALONU DALINTIS“ 

NUOSTATAI 
 

                   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos 

„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“, kviečia ugdymo įstaigų bendruomenes būti 

aktyviomis sprendžiant patyčių problemą ir dalyvauti socialinėje akcijoje stabdant patyčias ir 

puoselėjant pagarbius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje. 

2. Socialinėje akcijoje kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus miesto priešmokyklinio ugdymo įstaigas. 

 

II. AKCIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 
 

3. Akcijos tikslas – kviesti ugdymo įstaigų bendruomenių narius sukurti pagarbių santykių maketą –  picą, 

sudarant  ugdytiniams galimybę dalintis šviesiomis ir teigiamomis mintimis, skatinant jų kūrybiškumą, 

diskutuoti apie pagarbius tarpusavio santykius šeimoje, grupėje, darželyje, visuomenėje. 

4. Akcijos uždaviniai: 
4.1. Aptarti „pagarbių santykių“ sąvoką ir jų svarbą mūsų gyvenime;           

4.2. Ieškoti būdų ir perteikimo galimybių, padedančių puoselėti pagarbius tarpusavio santykius šeimoje, 

grupėje, darželyje, visuomenėje; 

4.3. Ugdyti nuoširdžią, jautrią, dėmesingą asmenybę, skatinant vaikų sąmoningumą; 

4.4. Palaikyti vaikų, pedagogų, tėvų bendradarbiavimą, gerinant psichologinę atmosferą ugdymo 

įstaigoje įvairių santykių plotmėje; 

4.5. Leisti pajusti ugdytiniams savo kūrybos indėlį ir svarbą, prisidedant prie iniciatyvos „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS 
 

5. Akcija švietimo įstaigų priešmokyklinėse grupėse vykdoma nuo 2021 m. kovo 10 d. iki kovo 31 d. 

6. 2021 m. kovo 10 – 16 dienomis priešmokyklinių grupių ugdytojai, švietimo pagalbos specialistai 

aptaria su vaikais „pagarbių santykių” sąvoką, komponentus ir prasmę šeimoje, grupėje, darželyje, 

visuomenėje. 

7. 2021 m. kovo 16 – 31 dienomis ugdytiniai, kartu su auklėtojais / pagalbos specialistais ir tėvais, kuria 

pagarbius santykius imituojantį picos maketą (picos padas – tai bendruomenė, o picos ingredientai tai 

pagarbius santykius sudarantys komponentai). „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“ 

dalyvių darbai eksponuojami ugdymo  įstaigoje. Po užsiėmimo ryto rato metu vyksta aptarimas, kas 

kliudė ir kas padėjo kurti pagarbius santykius vienijantį maketą. 

8. Iki 2021 m. kovo 31 d. prašytume atsiųsti nuotraukų, kuriose įamžinti Jūsų vaikų akcijos metu daryti 

darbai (stendai su picomis) el.p. registracija.vppt@gmail.com. Iš kiekvienos ugdymo įstaigos laukiame 

iki 5 nuotraukų. Siunčiant nuotraukas parašykite nurodyti: ugdymo įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą 

bei pavardę. Atsiuntusiems nuotraukas bus išduodamos dalyvavimą patvirtinančios pažymos. 

 

 



 

 

IV. DALYVIAI 
 

9. Akcijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai,vaikų tėvai. 

 

V. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

10. Akciją inicijuoja Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ 

inicijuojamos „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių 2021“ kampanijos. 

11. Kiekviena Vilniaus miesto priešmokyklinio ugdymo įstaiga prie akcijos prisijungia laisvanoriškai. 

12. Siūloma akciją vykdyti veiklų ar kitu, prevencinei veiklai tinkamu metu. Užsiėmimo pirmoje dalyje, 

vaikams suprantama kalba pristatykite užsiėmimo tikslą. Su vaikais aptariama, kas yra pagarba, kodėl ji 

svarbi, iš ko ji susideda (galima naudoti minčių lietaus metodą ir užrašyti / simboliais pavaizduoti vaikų 

išsakytas mintis lentoje). Įvardinama, kokia akcija minima, aptariama, ką reiškia jos pavadinimas, kam ji 

skirta ir kaip ji susijusi su pagarba. Įvadinėms diskusijoms pradėti Jus gali įkvėpti šie apibrėžimai: 

 

,,Vienas pagrindinių bendravimo principų yra pagarba… Pagarba yra tai, kas turėtų būti pradžių 

pradžia santykyje su žmogumi, nesvarbu, ar tai vaikas, ar suaugęs, paauglys ar senukas, šefas ar 

benamis… Pagarbus santykis – tai pripažinimas, kad kitas – suaugęs, vaikas ar paauglys yra toks pats 

lygiavertis kaip ir aš: mes turim vienodą teisę gyventi, mūsų poreikiai, jausmai ir mintys yra svarbūs, 

reikšmingi, mes patys galim pasirinkti, priimti sprendimus. Todėl pagarba kitam kartu visuomet yra ir 

pagarba sau...“ 

 

,,Mandagumas ir pagarbus elgesys, noras dėmesingai elgtis su kitais, esančiais toje pačioje erdvėje, 

ateina iš vidinės nuostatos, iš vidinio noro sutarti, draugauti, bendradarbiauti, neužgauti… Pagarba 

nėra paklusnumas, o greičiau – klausymasis, girdėjimas, priėmimas, kad kitas irgi turi poreikių, jausmų, 

savų minčių, kad šie irgi yra svarbūs ir reikšmingi.“ 

 

,,Jei girdėsim, ką sako kitas, pastebėsim, kaip jis jaučiasi, atkreipsim dėmesį į kito poreikius ir 

pasistengsim juos patenkinti, kitas žmogus jausis išgirstas, matomas. Jis jausis vertingas ir svarbus. Ir 

ims elgtis atsakingai, pats užsikrėsdamas požiūriu, kad kiekvienas yra svarbus, kad ir koks mažas 

bebūtų. Pagarbus santykis stebuklus daro. Jei laikomės pagarbaus santykio, keičiam nuostatą, iš 

„svarbu tik tai, ką aš darau, nes aš suaugęs, o tai, ką tu darai yra nesvarbu, nes tu mažas ir dar nieko 

nesupranti“, į nuostatą, kad „svarbu mūsų visų mintys, darbai, jausmai, poreikiai“: svarbu ir tai, ką aš 

darau – prašau gerbti mano veiklą, mano darbus, svarbu ir tai, ką tu darai, nesvarbu, koks mažas 

būtum, aš tave matau ir į tave atsižvelgiu.“ 

 

,,Pagarba visiems ir viskam suteikia viena didelę dovaną – vidinę ramybę. Nepagarbus žmogus 

automatiškai yra piktas, nepatenkintas, kontroliuojantis, negalintis susitaikyti su faktais ir realybe taigi 

gyvena nuolatinėje įtampoje apsuptas „bjaurių“, „neteisingų“ žmonių, kuriuos reikia keisti, ar kurie 

apskritai neturi teisės egzistuoti. Pagarbus žmogus gyvena realiame pasaulyje, kuris pilnas įvairiausių 

žmonių ir jam tai netrukdo. Jei kas nors su juo pasielgia neteisingai, pagarbus žmogus gali imtis 

veiksmų, tačiau nepyksta ir nekaltina kito žmogaus, kadangi jis gerbia visas visų žmonių prigimtis, taigi 

priima įvykius kaip faktus, o ne asmeninį įžeidimą.“ 

 

,,Priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra toli gražu nereiškia, kad su juo reikia bendrauti! Tokį priėmimą 

galima palyginti su tuo, kaip žmogus priima pavojingus laukinius gyvūnus. Jei priimate liūtą tokį, koks 

jis yra su visa jo laukine prigimtimi reiškia, kad nuo jo laikysitės atokiai. Taip pat atokiai reikia laikytis 

ir nuo kai kurių žmonių priėmus juos tokius, kokie jie yra. Kartais priėmimas kito žmogaus tokio, koks 

jis yra, atveria akis ir padeda suprasti, kad šis žmogus nėra tinkamas nei santykiams nei artimesnei 



draugystei. Tačiau prisiminus liūtus, vargu ar daug žmonių eina į zoologijos sodą ir keikia juos 

stovėdami prie narvo dėl to, kad šie gali potencialiai juos suėsti. Tuo tarpu nemalonus ar nepatinkantis 

žmogus neretai sulaukia ne vieno komentaro apie tai, koks ar kas jis yra, bandymų jį pakeisti, priversti 

elgtis, galvoti, jausti kitaip, nei jis elgiasi, galvoja ir jaučia dabar“. 

 

„Rodyti pagarbą yra išmokstama. Maži vaikai jos mokosi stebėdami suaugusiųjų elgesį ir jį 

mėgdžiodami.. Pagarbos rodymas yra vertingas ir trokštamas moralus elgesys, kurio galima mokytis ir 

išmokti“. 

 

13. Antrojo užsiėmimo metu ugdytiniai, kartu su grupės auklėtoja / pagalbos mokiniui specialistu (galite 

pasikviesti ir vaikų tėvus) ant popieriaus lapo (rekomenduojamas A1 formato  spalvotas vatmanas,  

matmenys: 60 x 84 cm) „kepa” picą - apibraukia auklėtojos parengtos picos iškarpos kontūrą. Vėliau 

pica dalinama gabalėliais ir ant kiekvieno gabalėlio nupiešiamas/užrašomas/pateikiamas pagarbių 

santykių komponentas / ingridientas. Galimas ir kitas variantas – kiekvienas dalyvis ,,iškepa“ savo 

atskirą gabalėlį, kurį vėliau prijungia prie kitų gabalėlių. Kūrybinis darbas gali būti atliekamas grupėje 

ir/ar individualiai, naudojant įvairias priemones. Po užsiėmimo ryto rato metu vyksta aptarimas, kas 

kliudė ir kas padėjo kurti pagarbius santykius vienijantį maketą. 

14. Pasidalinkite su ugdymo įstaigos bendruomene „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2021“ 

metu parengtais darbais ir jų ,,siunčiama“ žinute. Skirtingos įstaigos renkasi skirtingus eksponavimo 

būdus: iškabina darbus grupėje, ugdymo įstaigos stenduose, organizuoja aptarimo renginius, talpina 

darbus į ugdymo įstaigos internetinį puslapį.   

15. Atrinkite iki 5 darbų ir atsiųskite jų nuotraukas el. paštu registracija.vppt@gmail.com iki 2021 m. kovo 

31 dienos. Siunčiant nuotraukas laiško temoje nurodykite akcijos ir ugdymo įstaigos pavadinimą, laiške 

parašykite pedagogo, kuris vedė užsiėmimą, vardą bei pavardę. 

16. Šioje akcijoje dalyvavusioms ugdymo įstaigoms, pedagogams, prisidėjusiems prie akcijos įgyvendinimo 

bus įteikti VPPT padėkos raštai, pažymos. 

17. Akcijos organizatoriai pasilieka teisę skelbti akcijos dalyvių darbus ir mintis: publikuoti leidiniuose, 

spaudoje, elektroninėje erdvėje. Planuojame rengti elektroninę knygą su vaikų darbais. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Už akcijos įgyvendinimą/koordinavimą atsakingi Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos 

psichologė Irina Blažienė ir  socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė.  

19. Išsamesnė informacija visais iškilusiais klausimais: Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos 

socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, tel. 868044555. 

 

 

________________________ 


