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  EDUKACINĖS AKCIJOS „SKAITYKIME, KALBĖKIME, DRAUGAUKIME!“ NUOSTATAI 

 

                   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

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

„Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių 2021“ kampanijos, kviečia ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenes būti aktyviomis sprendžiant patyčių problemą ir dalyvauti socialinėje akcijoje puoselėjant 

pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius. 

2. Socialinėje akcijoje kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus miesto švietimo įstaigos, kuriose yra 

ikimokyklinio ugdymo grupės. 

 

II. AKCIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 
 

3. Akcijos tikslas – kviesti švietimo įstaigų bendruomenių narius, pedagogus ir tėvus, kuo anksčiau pradėti 

formuoti teigiamas vaikų nuostatas į pagarbius ir draugiškus santykius bei stiprinti ryšį tarp suaugusių ir 

vaikų, kuris atsiranda skaitant ir aptariant. Atkreipti suaugusiųjų dėmesį į patyčių raišką ir stabdymą, 

skatinant vaikų sąmoningą, draugišką elgesį.  

4. Akcijos uždaviniai: 
4.1. Aptarti pasaką pagarbaus, draugiško bendravimo kontekste. 

4.2. Paaiškinti, kad yra patyčios ir aptarti, ką daryti, jeigu kažkas tyčiojasi. 

4.3. Skatinti vaikus išsakyti savo jausmus ir mintis, atpažinti kitų jausmus. 

4.4. Aptarti draugiškų ir pagarbių santykių svarbą mūsų gyvenime.          

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

didinimo mėnuo be patyčių 2021“. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS 
 

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

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

darbai (piešiniai, užrašytos vaikų išsakytos mintys ir t.t.) el.p. registracija.vppt@gmail.com. Iš 

kiekvienos ugdymo įstaigos laukiame iki 5 nuotraukų. Siunčiant nuotraukas prašytume nurodyti: 

ugdymo įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą bei pavardę. Atsiuntusiems nuotraukas bus išduodamos 

dalyvavimą patvirtinančios pažymos. 

 

 

IV. DALYVIAI 
 

7. Akcijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto švietimo įstaigos, kuriose yra ikimokyklinio ugdymo grupės. 

Užsiėmimus gali vesti pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Pasaką skaityti ir kūrybinius darbus su 

vaikais gali ir jų tėvai. 
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V. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

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

inicijuojamos „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių 2021“ kampanijos. 

9. Kiekviena Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga prie akcijos prisijungia laisvanoriškai. 

10. Ugdymo įstaigos, prisijungusios prie akcijos ir pasidalinusios vaikų darbų ir/arba minčių nuotraukomis, 

gaus padėkos raštą iš Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos. 

11. Siūloma akciją vykdyti veiklų ar kitu, prevencinei veiklai tinkamu metu. Užsiėmimo pradžioje trumpai, 

vaikams suprantama kalba pristatykite užsiėmimo tikslą, garsiai perskaitykite pasaką ir kartu su vaikais 

ją aptarkite, vadovaujantis pridedamu užsiėmimo aprašymu. Perskaičius pasaką arba kitą dieną 

pakvieskite vaikus atlikti kūrybines – praktines užduotis, kurios pateiktos aprašyme. Įdomiausias vaikų 

mintis užrašykite, kelis kūrybinius darbus nufotografuokite arba nuskanuokite. 

12. Atrinkite iki 5 darbų / vaikų išsakytų minčių 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. 

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

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

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

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

psichologė Irina Blažienė ir socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė.  

15. Išsamesnę informacija visais su akcija susijusiais klausimais galite gauti el. paštu: 

aurelija.zachareviciene@vilniausppt.lt 

 

 

_____________________________ 

mailto:registracija.vppt@gmail.com

