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Lietuvos moksleivių sąjunga kovo 19 dieną triukšmingai atidarys „Savaitės BE PATYČIŲ” renginių maratoną eisenomis
miestų centruose, koncertais ir debatais patyčių tema ir kvies prisijungti prie visą savaitę vyksiančių renginių. Kovo 20
dieną daugelyje miestų organizuojamos atviros diskusijos, paskaitos su visiems gerai žinomais žmonėmis bei psichologais,
kurių metu bus atvirai ir be ribų kalbama apie patyčias, iš kur ir kodėl jos kyla, kaip išvengti jų ar padėti žmogui, kuris
kenčia patyčių sukeltus neigiamus padarinius.
Kovo 21 – 22 dienos bus skirtos įvairių filmų bei spektaklių peržiūroms, susitikimams su „Forum teatro” bei „Gyvosios
bibliotekos” nariais, atviriems pokalbiams su tais, kurie gyvenime patyrė patyčias, tačiau sugebėjo atsistoti ant kojų ir
pamiršti jas. Visos savaitės renginius kovo 23 dieną nuotaikingai užbaigs visoje Lietuvoje vyksiantys uždarymo koncertai,
protų mūšiai apie tai, ką sužinojo jauni žmonės visų renginių metu bei padėkų vakarai, skirti apibendrinti visą akciją ir
padėkoti tiems, kas labiausiai prisidėjo prie jos įgyvendinimo. Lietuvos moksleivių sąjunga yra pasiruošusi garsiai su visais
moksleiviais ištarti bendrą akcijos šūkį: „Mes – prieš patyčias!”.
Lietuvos mokinių parlamentas kviečia mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas dalyvauti jau tradicija tampančiame flashmob‘e
„Savaitės BE PATYČIŲ“ proga. Šių metų akcijos šūkis „Vienas su visais, visi su vienu“. Jis skatina vienytis, būti drauge ir
kartu spręsti iškilusias problemas. Kaip ir praėjusiais metais, reikia sudaryti besišypsantį veiduką iš akcijos dalyvių bei
padaryti nuotrauką arba filmuką. Pabaigoje: vienas dalyvis sušunka „Vienas su visais!“, o kiti jam atsako - „Visi su vienu!“
ir visi subėga į vieną krūva. Flashmob'ą savo įstaigose galima vykdyti pasirinktu laiku „Savaitės BE PATYČIŲ“ metu. Kovo
19 dieną 17 val. Lukiškių aikštėje rengiamos eisenos metu bus organizuojamas tokio pat pobūdžio mokinių flashmob‘as.
VŠĮ Paramos vaikams centras inicijavo „Gražiausios draugystės istorijos“ konkursą. Taip pat centro psichologės ves
paskaitas, kurių metu pasakos apie prevencines programas, kurios moko draugiškai bendrauti („Antras žingsnis“, „Big
Brothers Big Sisters“). Paskaitos įvyks kovo 21 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.
Kino centras „Skalvija“ kovo 19-21 dienomis rengs nemokamas filmų peržiūras mokykloms. Filmų temos - sudėtingas
vaiko ir jauno žmogaus pasaulis, įgyjantis vienokas ar kitokias išraiškos formas.
VšĮ „Vaiko labui“ – prevencinių programų „Zipio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytojai - siūlo akcijos „Savaitė BE
PATYČIŲ“ rėmuose kiekvienai vaikų grupei ar klasei įsijungti į bendrą veiklą „Kuriame draugystės knygą“, kurios metu
vaikai sukurtų ir pagamintų „Draugystės knygą.“ Šią knygą siūloma padovanoti tiems, kam įstaigų darbuotojai kartu su
vaikais nuspręs: miesto/rajono/artimiausios mokyklos bibliotekai ar ugdymo įstaigos jaunesniųjų vaikų – būsimųjų Zipio
draugų ar programos „Įveikiame kartu“ dalyvių - grupei/klasei. Siūloma šį dovanojimo aktą paversti nedidele (arba didele)
švente ir baigiamuoju „Savaitės BE PATYČIŲ“ akcentu.
„Vaiko labui” pristatys organizacijos įgyvendinamas programas, kurios padeda iš(si)ugdyti vaikų socialinius ir emocinių
sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir
išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą,
spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Paskaita įvyks kovo 21 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.
TEO LT, AB Saugesnio interneto akademijos paskaitų metu planuojama pristatyti praktinius patarimus moksleiviams ir
pedagogams, kaip išvengti/ apsisaugoti nuo patyčių skaitmeninėje erdvėje. Saugesnio interneto akademija jau organizavo
48 pamokas 6 skirtinguose miestuose, pamokas jau aplankė daugiau nei 1000 moksleivių ir mokytojų. „Savaitės BE
PATYČIŲ“ metu Saugesnio interneto akademija lankysis Kaune, kur keturias dienas akademijos lektoriai bendraus su
moksleiviais ir mokytojais.
VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centre kovo 19-23 d. nuo 8 iki 20 val. budės specialistai, kurie be išankstinės
registracijos priims visus, norinčius pasikalbėti apie patyčias. Bus organizuojami grupiniai praktiniai užsiėmimai Kauno
miesto moksleiviams, skirti tolerantiškam bendravimui ugdyti. Užsiėmimai vyks tiek Jaunimo centre, tiek Kauno miesto
mokyklose. Taip pat vyks atviras teminis renginys suaugusiems ir visiems, kam rūpi vaikai bei jų gerovė. Kauno miesto
pirmų-dvyliktų klasių moksleiviai bus kviečiami dalyvauti kuriant Draugystės kalendorius 2012-2013 m., kurie bus
padovanoti Kauno mokykloms. Taip pat centro darbuotojai organizuos atvirus kino seansus ir nemokamas filmų peržiūras
bei jų aptarimą.
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Lietuvos tėvų forumas planuoja nemokamą seminarą mokyklų darbuotojams „Klasės auklėtojo, psichologo, socialinio
pedagogo vaidmuo patyčių prevencijoje, intervencojoje ir postvencijoje - lai bent viena neteisybė baigiasi ties
manim“. Seminaras įvyks kovo 22d.
Teisingumo ministerijos atstovai surengs diskusijų ciklą apie žmogaus teises, toleranciją, patyčių prevenciją su mokyklų
bendruomenėmis keliuose Lietuvos miestuose.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovė skaitys paskaitą apie Olweus patyčių prevencinės programos
įgyvendinimą Lietuvoje, per ketverius metus pasiektus mokyklų rezultatus mažinant patyčias bei pristatys programos
plėtros perspektyvas.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras inicijavo kūrybinių darbų konkursą ANTIVIRUSAS ir vaikai buvo kviečiami, naudojant
įvairiausias meninės raiškos priemones: tapybą, fotografiją, įvairiausias dailės technikas, jų derinius, video meną,
pasidalinti mintimis, kaip išvengti patyčių, skatinti tolerantiškumą ir draugiškumą savo aplinkoje: mokykloje, kieme,
namuose.
Kovo 21 d., trečiadienį nuo 15 val. moksleiviai yra kviečiami į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą dalyvauti kūrybinėse dailės
dirbtuvėse – kartu su dailininke Vilija Galdikaite kurti miesto, kuriame norėtų gyventi. Renginio metu vaikai užpildys
tuščias miesto parkų, gatvių, žaidimo aikštelių, mokyklos klasių ir koridorių formas, suteiks spalvų ir jaukumo. Spalvotame
mieste pavaizduos save ir savo draugus, taip kurdami savo jausmus kitiems ir požiūrį save.
Šalia kitų renginių Lietuvos vaikų ir jaunimo centre yra organizuojami nemokami praktiniai užsiėmimai vaikams ir
paaugliams – „Vaikystė be patyčių“ ir „Paauglystė be patyčių“. Taip pat vyks nemokamos paskaitos mokytojams ir tėvams,
kurias ves Paramos vaikams centro, VšĮ „Vaiko labui”, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vaikų linijos bei
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro atstovai.
Lietuvos teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos (ASITEŽAS) kolektyvai organizuoja nemokamus renginius ar siūlo
nemokamus pakvietimus į spektaklius įvairaus amžiaus vaikams. Spektakliai vyks ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos
miestuose. Prie „Savaitės BE PATYČIŲ“ prisidėjo Alytaus miesto teatras (gastrolėse Panevėžio J.Miltinio teatre),
Valstybinis Jaunimo teatras, Stalo teatras, Panevėžio Lėlių vežimo teatras.
Teatro laboratorija Atviras Ratas organizuoja du nemokamus spekataklius vaikams ir paaugliams, kurie vyks Menų
spaustuvėje kovo 18 ir ir 21 dienomis.
Vaikų linija kartu su UAB „Time Leaders“ planuoja iniciatyvos atidarymo renginį kovo 19 dieną 10val., kurio metu vyks
atvira diskusija „Pramogų pasaulis be niekinimo. Šeima be pažeminimų. Verslas be ujimo. Žiniasklaida be užgauliojimų.
Politika be įžeidinėjimo. Ar įmanoma ori valstybė?” su žinomais žmonėmis apie pagarbą skirtingose gyvenimo sferose
(šeimoje, darbe, politikoje) ir apie tai, kaip galima skatinti pagarbius santykius visuomenėje.
Vaikų linija Savaitės BE PATYČIŲ metu dirbs visą parą bei pristatys socialinę reklamą „Pikti žodžiai skaudina“, kuri bus
eksponuojame septyniuose Lietuvos miestuose. Taip pat Vaikų linijos savanoriai bendrauja su visuomenei žinomais
žmonėmis ir daro trumpus interviu, kalbėdami apie patyčių problemą mūsų visuomenėje. Interviu video įrašus galima
bus pamatyti internetinėje svetainėje www.bepatyciu.lt.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato policijos pareigūnai renginiais, susitikimais, diskusijomis sieks
atkreipti visuomenės narių dėmesį į šalia esantį žmogų, į tolerantišką, geranorišką elgesį, į pagalbos poreikį ir paragins
laikytis nuostatos „Elkis su kitu taip, kaip norėtum, kad būtų elgiamasi su tavimi“. Kovo 19-23 d. Vilniaus aps. VPK II
aukšto fojė vyks Vilniaus aps. VPK VTV PS parengta ekspozicija „Diena, savaitė, mėnuo, metai, o gal visuomet – BE
PATYČIŲ“. Taip pat šią savaitę policijos pareigūnų iniciatyva vyks renginiai su įvairių ugdymo įstaigų moksleiviais – policijos
atstovai aplankys apie 40 įstaigų. Vyks tokie renginiai, kaip paskaitos apie patyčias ir smurtą vaikų ir paauglių tarpe, filmų
aptarimai, emblemų kūrimas „Mes prieš patyčias“, mokymo įstaigose bus įrengti stendai „Agresijai ir smurtui sakome: NE“,
„Atpažink. Išvenk. Sustabdyk“ ir „Mūsų draugai visame pasaulyje“, „Kas mane skaudina“, taip pat nepilnamečių reikalų
pareigūnų veiklos grupės specialistai ves pamokas vaikams „Draugystė be patyčių“, moksleiviams bus organizuojamas
piešinio-takelio konkursas „Kantrybės takelis į žmogiškumą“, Maltos ordino vaikų dienos centre vyks pokalbiai–diskusijos
„Matyk, girdėk, sakyk“, kuriose dalyvaus nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistai, visų Šventųjų
vaikų dienos centre - Jaunieji policijos rėmėjai supažindins dienos centro vaikus su patyčių problematika, ieškos bendrų
sprendimo būdų kaip išvengti patyčių. Taip pat policijos pareigūnų iniciatyva „Labas“ nuotykių parke, vykstant Kalnų
kelionių technikos ir alpinizmo varžyboms (renginys skirtas šeimoms), bus demonstruojama filmuota medžiaga skirta
patyčių prevencijai.
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Kovo 18 d. (sekmadienis)

LAIKAS VEIKLA

TRUMPAS APRAŠYMAS

19.00

Spektaklis „Pabėgimas į Akropolį”
Teatro laboratorija ATVIRAS RATAS
– Menų spaustuvės rezidentas.
Vieta: Menų spaustuvė,
Šiltadaržio g. 6, Vilnius
Dalyvavimas nemokamas.
Skirta paaugliams nuo 14m.
Registracija: info@atvirasratas.lt

BE pa

Pjesė nukelia į mažą Lietuvos miestelį Rokiškio rajone.
Aplink paauglius Živilę ir Darių besisukantis pasaulis –
kartais absurdiškas, juokingas, o kartais žiaurus. Toks,
nuo kurio visiems kartais norisi pabėgti. Živilė tiki, kad
išsigelbėjimas yra Akropolis – miestas, kuriame visi
žmonės laimingi, ir kur išsisprendžia visos problemos.
Tereikia į jį pabėgti. Tačiau ką daryti, jeigu iš tikrųjų nėra
jokio svajonių miesto? Jei tai tik paprasčiausias prekybos
centras? Spektaklio kūrėjai atskleidžia savo kritišką požiūrį
į šiuolaikinę visuomenę, diagnozuodami pagrindinę ligą vienatvę, kuri ir provokuoja abejingumą ir susvetimėjimą.
Scenoje septyni aktoriai iš spalvingos situacijų karuselės ir
daugybės skirtingų personažų kurs vieną istoriją apie šių
dienų pasaulį, kuris būna visoks. O kartais ir be galo gražus.
Režisierius Aidas Giniotis
Scenografinė idėja Aidas Giniotis
Kostiumų dailininkė Vilma Galeckaitė-Dabkienė
Vaidina: Marija Korenkaitė, Agnė Kaktaitė, Judita Urnikytė,
Vytautas Leistrumas, Justas Tertelis, Eimantas Bareikis, Jonas
Šarkus.

ty ciu 2 diena

Kovo 19 d. (pirmadienis)

Laikas Veikla

Trumpas aprašymas

10.00

Savaitės BE PATYČIŲ atidarymas

Renginio metu yra planuojama paskelbti Savaitės BE
PATYČIŲ pradžią. Taip pat surengti diskusiją su „Pramogų
pasaulis“ be niekinimo. Šeima be pažeminimų. Verslas
be ujimo. Žiniasklaida be užgauliojimų. Politika be
įžeidinėjimo. Ar įmanoma ori valstybė?” su žinomais
žmonėmis apie pagarbą skirtingose gyvenimo sferose
(šeimoje, darbe, politikoje) ir apie tai, kaip galima skatinti
pagarbius santykius visuomenėje. Atidarymo renginyje
kviečiami dalyvauti ambasadoriai, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovai ir kiti asmenys,
norintys prisidėti prie saugesnės mokyklos kūrimo.

10.00

Kino seansas „Krokodilai/
Vorstadtkrokodile”
Rekomenduojama 1-4 klasėms
Vieta: kino centras „Skalvija”,
A. Goštauto g. 2/15, Vilnius
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija: goda@skalvija.lt

Kajus yra naujokas viename Vokietijos mieste ir norėtų čia
susirasti draugų. Jis nesijaučia esąs ribotų galimybių vien
todėl, kad yra prikaustytas prie vežimėlio. Čia pasipainioja
ir puikūs kandidatai į bičiulius – vaikų grupelė, pasivadinusi
„Krokodilais“. „Krokodilai“ turi viską, ko gali trokšti vaikai:
štabą – namelį medyje, stilingus pakabukus su krokodilo
atvaizdu ir draugus, kurie pasiaukotų už vienas kitą, kad ir
kas atsitiktų. Tačiau net ir šie vaikai neįsivaizduoja, kaip prie
vežimėlio prikaustytas berniukas galėtų tapti jų nuotykių
ieškančios grupelės nariu. Viskas pasikeičia po miesto
parduotuvės apiplėšimo: Kajaus ypatingi įgūdžiai padeda
„Krokodilams“ išaiškinti nusikaltimą.
Režisierius: Christian Ditter
Vaidina: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe
Veiksmo ir nuotykių filmas, Vokietija, lietuviškai įgarsinta,
2009 m., 98 min.

Patyriminis seminaras moksleiviams
Vieta: VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, Kaunas.
Veda: Jaunimo centro specialistai.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija baigta.

Seminaras skirtas Kauno m. 7-9 klasių moksleiviams.
Seminaro metu aktyviais ir kūrybiškais metodais
bus ieškoma pozityvaus ir tolerantiško bendravimo
,,sudedamųjų“.

12.0014.00
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Atviras filmo „99% honest” (“99%
ærlig”) peržiūros vakaras.
Vieta: VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, Kaunas.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija:
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885.

ty ciu 3 diena
Laikas Veikla

Emiras, Amina, Haji ir Asadas yra Norvegijos imigrantų hip
hopo grupės nariai. Filmo kūrybinė grupė kartu su šiais
jaunuoliais kartu keliauja per jų kūrybos procesą dvejus
metus, fiksuoja jų pakilimus ir nesėkmes. Tai labai skirtingi,
bet kartu ir panašūs jauni žmonės, kuriuos vienija aistra
muzikai, kūrybai, o t.p. ir savojo ,,Aš“ paieškai tarp begalės
iššūkių ir įsipareigojimų draugams, šeimai, Norvegijai.
Dokumentinis, Norvegija, 2009 m., 74 min., subtitrai anglų
kalba.
Filmas demonstruojamas bendradarbiaujant su Norvegijos
Karalystės ambasada Lietuvoje.

Kovo 20 d. (antradienis)
Trumpas aprašymas

10.00

Kino seansas „Raudona kaip
dangus/ Rosso come el Cielo”
Rekomenduojama 5 – 9 klasėms
Vieta: kino centras „Skalvija”, A. Goštauto g.
2/15, Vilnius
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija: goda@skalvija.lt

Mažas kaimelis Toskanoje, eina 1971-ieji. Mirco yra judrus,
smalsus 10-etis, pamišęs dėl filmų – ypač vesternų ir
nuotykinių juostų. Vieną dieną, jam žaidžiant su senu
šautuvu, ginklas netikėtai iššauna ir sužeidžia berniuką
į galvą. Jis išgyvena, bet praranda regėjimą. Tuo metu
Italijoje galioja įstatymai, pagal kuriuos aklieji laikomi
beviltiškais neįgaliaisiais ir negali lankyti valstybinės
mokyklos. Taigi Mirco tėvai yra priversti uždaryti sūnų į
„specialią mokyklą akliesiems“. Sukurti filmą įkvėpė tikra
istorija apie Mirco Mencacci, vieną talentingiausių šių dienų
Italijos garso režisierių, vaikystėje praradusį regėjimą.
Režisierius: Cristiano Bortone
Vaidina: Francesco Campobasso, Luca Capriotti, Marco Cocci,
Simone Colombari, Alessandro Fiori ir kt. Drama, Italija,
lietuviškai subtitruota, 2007 m., 96 min.

10.00

Spektaklis vaikams „Zuikelių mokykla”
Panevėžio lėlių vežimo teatras
Vieta: Velžio (Panevėžio raj.) darželis,
Alantos g. 37
Dalyvavimas nemokamas
Registracija: administratorė Reda
8 45 460533

„Zuikelių mokykla“ Linksma pasaka visai šeimai. Ketvertas
narsių zuikelių šoka pergalės ratelį, nugalėję laputaitę jie
keliauja per giraitę!..
Režisierius: Antanas Markuckis

12.00

Spektaklis “Avinėlio kelionė”
Stalo teatras
Vieta: Menų spaustuvė,
Šiltadaržio g. 6, Vilnius
15 nemokamų pakvietimų vaikams
Galima teirautis tel. 8 629 24004,
vadybininkė Juta Pranulytė.

Šį muzikos, vaizdų ir vaidybos sinteze grįstą reginį, puikiai
įvertintą publikos ir kritikos, jo kūrėjai vadina „spektakliuregėjimu“. „Avinėlio kelionė“ yra apie tai, kad kiekvieno
iš mūsų širdyje gyvena mažytis avinėlis. Spektaklio
metu žiūrovai bus kviečiami jį atrasti ir drauge keliauti
per pasaulio sukūrimo istoriją. Naudodamos išskirtines
audiovizualines priemones – grafoprojektoriaus techniką,
veiksmo tapybą bei gyvą kompozitorės ir atlikėjos
Snieguolės Dikčiūtės muzikavimą – aktorės Saulė Degutytė
ir Edita Zizaitė čia pat, prieš žiūrovų akis, sukuria vandenį,
žemę ir dangų, žuvis, žvėris ir paukščius. Taip pat ir žmones
– linksmus ir piktus, liūdinčius ir besidžiaugiančius.
Režisierė, dailininkė, aktorė Saulė Degutytė
Aktorė Edita Zizaitė
Kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė
Dailininkė Ligita Skukauskaitė

PROGRAMA

5

12.0014.00

18.00

BE pa

Filmo ,,Bjaurusis ančiukas ir aš!“ (‘’The
ugly duckling and me“) demonstravimas
Kauno m. mokyklose
Vieta: Užsiregistravusios Kauno m.
mokyklos.
Demonstravimas nemokamas.
Registracija iki kovo 16 d. 17 val.
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885.
Dėl papildomo demonstravimo laiko kreiptis
el.p. vytaute@dainavospoliklinika.lt

Tai šiuolaikiška ir išradinga klasikinės H. Ch. Anderseno
pasakos apie bjaurųjį ančiuką, pavirstantį nuostabia gulbe,
ekranizacija. Šįkart pagrindinis istorijos veikėjas – apsukrus
miesto graužikas, kuris, vos išvydęs išsiritusį bjaurios
išvaizdos ančiuką, nusprendžia tapti jo tėčiu ir iš jo užsidirbti
nemenką pinigų sumelę. Sukuriamas įspūdingas planas,
tačiau net ir geriausiai apgalvotiems planams ne visada
lemta išsipildyti. Prasideda neįtikėtini žiurkės ir ančiuko
nuotykiai, kupini pavojų, juoko ir svarbių gyvenimiškų
pamokų.
Filmas skirtas 1- 4 klasių moksleiviams.
Temos pokalbiams po filmo: santykiai šeimoje, gyvenimas
bendruomenėje, draugystė ir simpatija, pasirinkimo
galimybė.
Animacija, Danija, Prancūzija, Vokietija, 2006 m., 85 min.,
įgarsinta lietuviškai.
Filmas demonstruojamas bendradarbiaujant su projektu
,,Mokausi iš kino“.

Spektaklis „Keturiais vėjais“
Valstybinis Jaunimo teatras
Vieta: Jaunimo teatras,
Arklių g. 5, LT-01305 Vilnius
Mokytojai norėdami atvesti savo vaikus
ir su 50 % nuolaida įsigyti bilietus, turėtų
parašyti prašymą dėl nuolaidos, nurodant
kovo 20 d. spektaklį ir jį atnešti į kasas.
Kontaktai pasiteiravimui:
administratorė Natalija Slukinaitė
tel. 8 5 2616126
bilietai@jaunimoteatras.lt

Tik nesakykite, kad mokykloje nesimokėte apie
keturvėjininkus – vienus maištingiausių avangardistų lietuvių
literatūros istorijoje. O apie Kazį Binkį? Keturvėjininkų
idėjinį vadą, poetinį lyderį, charizmatišką asmenybę? Kaip
rašė vienas poetas: „ iš prigimties baisus nenuorama,
mokęsis daugely mokyklų, bet nė vienos nebaigęs, dirbęs
devynis darbus, turėjęs daugelį didelių sumanymų, bet
nė vieno jų visai nerealizavęs, poetas su genialumo
žymėmis, savo talentą herojiškai paaukojęs literatūrinėms
revoliucijoms ir kaimiškos poezijos žanrui.“ Apie visą
tai pasakoja spektaklis „Keturiais vėjais“ ir patikėkite,
nuobodžiomis literatūros pamokomis čia nekvepės.
Režisierius: Tomas Jašinskas
Trukmė: 1 val. 20 min.
Po spektaklio „Keturiais vėjais“ moksleiviai yra kviečiami
pasilikti ir su aktoriais kartu pakalbėti patyčių tema. Aktoriai
papasakos apie jų laikų mokyklą ir kokias patyčias jie yra
patyrę, ir kaip tuomet į jas reaguodavo spręsdavo ir t.t.

Saugesnio interneto akademija
Vieta: Kaunas, Ryšių istorijos muziejus,
Rotušės a. 19
Datos: 03.20-03.23
Dalyvavimas nemokamas
Dėl registracijos papildomiems
užsiėmimams ar kitų klausimų
kreipkitės tel. 8 5 23 67 113 arba rašykite
el. p. audrone.gegeviciene@teo.lt
Daugiau informacijos
www.draugiskasinternetas.lt

Norite daugiau sužinoti, kaip saugiai naudotis internetu
ir išvengti galimų jo grėsmių? Tarptautinės Saugesnio
interneto dienos proga nuo šių metų vasario 8 iki gegužės
25 dienos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
informacinių technologijų centras (ITC), Ryšių reguliavimo
tarnyba (RRT) ir TEO LT, AB organizuoja „Saugesnio interneto
akademijos“ turą po 12 Lietuvos miestų, skleisdamas
moksleiviams ir mokytojams saugesnio interneto idėjas.
Išklausiusieji pamokas gaus ne tik vertingų patarimų
saugaus interneto tema, bet ir specialius RRT, ŠMM, ITC ir
TEO „Saugesnio interneto akademijos“ diplomus.

ty ciu 4 diena

Kovo 21 d. (treciadienis)

Laikas Veikla

Trumpas aprašymas

10.00

Kino seansas „Mergaitė / Flickan”
Rekomenduojama 5 – 9 klasėms
Vieta: kino centras „Skalvija”,
A. Goštauto g. 2/15, Vilnius
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija: goda@skalvija.lt

Šiltą 1981-ųjų vasarą dešimtmetė mergaitė lieka namuose
su teta, kai jos tėvai išvyksta į Afriką su ilgalaike
humanitarine misija. Ją prižiūrinti jauna teta netrukus taip
pat išvažiuoja su vyriškiu, pažadėjusi mergaitei sugrįžti
po poros dienų. Vasara bėga, o mergaitė niekam nesako,
kad liko namuose visiškai viena. Po truputį ji atranda
dažnai absurdišką ir nerūpestingą suaugusiųjų pasaulį.
Režisierius: Fredrik Edfeldt
Vaidina: Blanca Engström, Shanti Roney, Annika Hallin
Drama, Švedija, lietuviškai subtitruota, 2009 m., 98 min.
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10.00

Panevėžio lėlių vežimo teatre vyks 19-asis
Lietuvos lėlių teatrų ,,Molinuko teatras“
Panevėžio miesto lėlių teatrų apžiūra.
Panevėžio lėlių vežimo teatras
Vieta: Respublikos g. 30, Panevėžys
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija: administratorė Reda
8 45 460533

12.0014.00

Atviras renginys/ kino seansas
,,Vegasas” (‘’Vegas“)
Vieta: Kino teatras ,,Romuva”
Laisvės al. 54, Kaunas.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija iki kovo 21 d. 10 val.:
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885.

Tai trijų paauglių – Tomo, Marianos ir Terjės – istorija. Po
to, kai žiauriai sumuša Tomo mamą, socialinės tarnybos
paauglį išsiunčia į vaikų namus. Niekas jam nepasako, kur
yra jo mažasis brolis, tad Tomas nusprendžia surasti jį pats.
Vaikų namuose jis sutinka draugų – nesėkmių persekiojamą
Marianą ir, rodos, iš visai kitos planetos atkeliavusį Terję.
Trijulė turi bendrą troškimą, tad kartu jie pradeda meilės ir
neapykantos kupiną kelią. Niekam ši kelionė nesibaigs, kaip
tikėtasi, bet galbūt jie susiras sau tikruosius namus?
Režisierius: Gunnar Vikene
Vaidina: Anders Baasmo Christiansen, Karoline Stemre,
Helge Jordal, Kyrre Haugen Sydness, Eindride Eidsvold ir kt.
Drama, Norvegija, 2009 m., 110 min., subtitrai anglų kalba.
Rekomenduojama 9-12 klasių moksleiviams.
Filmas demonstruojamas bendradarbiaujant su Norvegijos
Karalystės ambasada Lietuvoje.

15.00–
19.00

5–12 kl. moksleiviai kviečiami dalyvauti
dalyvauti kūrybinėse dailės dirbtuvėse
– kartu su dailininke Vilija Galdikaite
kurti mūsų visų SPALVOTĄ MIESTĄ.
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Daugiau informacijos ir registracija:
Tel. 8 5 2054705
El. p. jurate.j@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Patyčios apima daugybę mūsų gyvenimo sričių, sutinkamos
daugelyje vietų, o veikėjai – mes patys: vaikai, suaugę
žmonės, gyvūnai, pastatai.
Kūrybinėse dirbtuvėse „Spalvotas miestas“ vaikai ir
jaunuoliai kartu su dailininke Vilija Galdikaite kurs miestą,
kuriame norėtume gyventi. Tuščioms miesto parkų, gatvių,
žaidimo aikštelių formoms, baltoms mokyklos klasėms ir
koridoriams vaikai suteiks spalvų ir jaukumo. Spalvotame
mieste pavaizduos save ir savo draugus, taip kurdami savo
jausmus kitiems ir požiūrį save.

16.30–
17.00

Prevencinės programos „BIG
BROTHERS BIG SISTERS” pristatymas
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Skirta: tėvams, mokytojams, psichologams,
socialiniams darbuotojams ir socialiniams
pedagogams.
Lektorė: Inga Norkutė-Mueck, VŠĮ Paramos
vaikams centro psichologė, programos „Big
Brothers Big Sisters“ vadovė.
Dalyvavimas nemokamas.
Daugiau informacijos ir registracija:
El. p. jurate.j@lvjc.lt,
Tel. 8 610 02633
www.lvjc.lt

„Big Brothers Big Sisters“ programa yra viena efektyviausių
programų pasaulyje, skirtų padėti vaikams, patiriantiems
emocinį smurtą, vienišumą ar komplikuotus santykius
su aplinkiniais. Programoje vienas suaugęs, specialiai
paruoštas savanoris padeda vienam tos pačios lyties vaikui,
o jų bendravimas yra prižiūrimas profesionalų, kad pagalba
vaikui būtų kuo efektyvesnė. Suaugusio ir 7–14 m. vaiko
draugystė stiprina vaiką, padeda labiau pasitikėti savimi,
bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi
ir šalia esančiais. Dalyvavimas „Big Brothers Big Sisters“
programoje tiek vaikams, tiek savanoriams yra nemokamas
ir joje gali dalyvauti visi Vilniaus m. vaikai
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17.0019.00

Atviras trumpametražių filmų “Shorts for
Children” (“Kortfilmer for barn”) peržiūros
vakaras
Vieta: VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Jaunimo centras,
Pramonės pr. 31, Kaunas.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija:
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885

Tai 5 trumpametražiai animaciniai bei vaidybiniai filmai
apie vaikus, skirti ne tik vaikams: ‘’Fishing with Sam“, ‘’Good
Girl“, ‘’Guri Gursjen & Gursjan Gru”, ,,Pupil’s Concert”, ‘’My
Cardboard Dad”.
Filmukai atspindi dažnai vaikus užklumpančias problemas,
kurios nėra tik vaikiškos: patyčios, noras įtikti ir patikti,
buvimas savimi, gyvenimas su savo susikurtais idealais ir
kt.
Rekomenduojama vaikams nuo 1 klasės ir suaugusiems.
Drama, animacija, Norvegija, 2009 m., 52 min., subtitrai
anglų k.
Filmukai demonstruojami bendradarbiaujant su Norvegijos
Karalystės ambasada Lietuvoje.

17.15–
17.45

Padėkime vaikui įveikti sunkumus.
Prevencinių programų „Zipio draugai” ir
jos tęsinio „Obuolio draugai” ir „Įveikiame
kartu” pristatymas (VšĮ „Vaiko labui”).
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Skirta: tėvams, pedagogams.
Lektorė: Lolita Kuginienė, psichologė
Dalyvavimas nemokamas.
Daugiau informacijos ir registracija:
El. p. jurate.j@lvjc.lt,
Tel. 8 610 02633
www.lvjc.lt

Užsiėmimo metu bus pristatomos tarptautinės ankstyvosios
prevencijos bei socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo
gebėjimų ugdymo programos: programa „Zipio draugai“ ir
pirmą kartą į Lietuvą ateinantis jos tęsinys/antroji dalis –
programa „Obuolio draugai“ bei lietuvių autorių programa
„Įveikiame kartu“.

17.5018.20

Antrojo žingsnio programos pristatymas
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Skirta: tėvams, studentams, pedagogams.
Lektorė: Žydrė Arlauskaitė, psichologijos
magistrė, Paramos vaikams centro
psichologė psichoterapeutė, programų
koordinatorė, gimnazijos psichologė.
Daugiau informacijos ir registracija:
Tel. 8 610 02633
El. p. jurate.j@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Užsiėmime – apie socialinius emocinius įgūdžius, jų svarbą
žmogaus gyvenime, juos lavinančią Antrojo žingsnio
programą bei tyrimų rezultatus.

19.00

Spektaklis „Lietaus žemė”
Teatro laboratorija ATVIRAS RATAS –
Menų spaustuvės rezidentas.
Vieta: Menų spaustuvė,
Šiltadaržio g. 6, Vilnius
Dalyvavimas nemokamas.
Skirta paaugliams nuo 12m.
Registracija: info@atvirasratas.lt

Spektaklis „Lietaus žemė“ - tai biografinės improvizacijos,
kurios remiasi rate sėdinčių žmonių gyvenimo istorijomis.
Tarpukario ir pokario metų įvykių siejamų žmonių
tikras gyvenimo istorijas, kurios palietė kiekvieną iš jų
asmeniškai, teatro laboratorijos aktoriai perteikia “Atviro
rato” kūrybiniu principu. Spektaklyje nesiekiama tiksliai
dokumentiškai atkurti tuo laikotarpiu gyvenusių asmenų
biografijas – aktoriai ieško būdų, kaip tuos žmones
prakalbinti čia ir dabar. Teatrine kalba. Per save apie kitus.
Apie praeitį gyvenant šiandiena, bet galvojant apie ateitį.
Režisierius Aidas Giniotis
Scenografinė idėja Aidas Giniotis
Kostiumų dailininkė Ramunė Skrebūnaitė
Vaidina: Eimantas Bareikis, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela,
Marija Korenkaitė, Vytautas Leistrumas, Ieva Stundžytė,
Jonas Šarkus, Vesta Šumilovaitė, Justas Tertelis, Judita
Urnikytė Benita Vasauskaitė
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BE pa

ty ciu 5 diena

Kovo 22 d. (ketvirtadienis)

Laikas Veikla

Trumpas aprašymas

12.0014.00

Patyriminis seminaras moksleiviams
Vieta: VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, Kaunas.
Veda: Jaunimo centro specialistai.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija iki kovo 16 d.
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885.

Seminaras skirtas Kauno m. 10-12 klasių moksleiviams.
Seminaro metu aktyviais ir kūrybiškais metodais
bus ieškoma pozityvaus ir tolerantiško bendravimo
,,sudedamųjų“.

Seminaras „Klasės auklėtojo, psichologo,
socialinio pedagogo vaidmuo
patyčių prevencijoje, intervencojoje
ir postvencijoje - lai bent viena
neteisybė baigiasi ties manim”.
Trukmė: 6 ak.val.
Vedantieji: Psichologė Ramunė Želionienė ir
Lietuvos Tėvų Forumo tarybos narys Audrius
Murauskas
Vieta: Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras. Vytauto pr. 44, Kaunas
Dalyvavimas nemokamas.
Daugiau informacijos:
audrius@upg.lt, 8 698 36379

Seminaras yra skirtas klasių auklėtojams, psichologams,
socialiniams pedagogams, dirbantiems ugdymo įstaigose

13.00–
14.00

Užsiėmimas moksleiviams “Vaikystė
be patyčių” Teorinis–praktinis
užsiėmimas, skirtas 1-4 klasių mokiniams.
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Vedančioji: Inga Aleknavičiūtė, psichologė
Dalyvavimas nemokamas.
Daugiau informacijos ir registracija:
Tel. 8 5 2054705
El. p. jurate.j@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Užsiėmimo metu aptarsime, kas yra patyčios; kur jos būna;
kur galima kreiptis pagalbos, patyrus patyčias. Taip pat
praktiškai išbandysite bendravimui, teigiamo savivaizdžio ir
pasitikėjimo savimi ugdymui skirtas užduotis.

15.00–
16.30

Užsiėmimas moksleiviams „Paauglystė
be patyčių” Teorinis–praktinis
užsiėmimas, skirtas 5-8 klasių mokiniams.
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Vedančioji: Inga Aleknavičiūtė, psichologė
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija baigta.
Daugiau informacijos:
Tel. 8 5 2054705
El. p. jurate.j@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Užsiėmimo metu aptarsime, kas yra patyčios; jausmus
ir elgesį paaugliams patyrus patyčias; pagalbą kitam
bei praktiškai išbandysite įvairias tarpusavio supratimui,
pagarbai ir bendravimui skirtas užduotis.

13.00
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16.45–
17.15

Paskaita „Patyčių masto pokytis Lietuvoje
per paskutinius ketverius metus”
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Skirta: mokytojams, psichologams, tėvams
Lektorė: Ieva Dulinskaitė,
psichologė, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija baigta.
Daugiau informacijos:
Tel. 8 5 2054705
El. p. jurate.j@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Prieš kelerius metus patyčių mastas Lietuvoje buvo
pasiekęs labai aukštą ribą, todėl itin didelis dėmesys buvo
pradėtas skirti patyčių prevencijai mokyklose, pradėtos
įgyvendinti efektyvios prevencinės programos. Šiuo metu
pastebima patyčių mažėjimo tendencija, todėl paskaitos
metu bus pristatyti patyčių problemos ir jos masto pokyčiai
Lietuvoje, remiantis paskutinius ketverius metus vykdomos
Olweus patyčių prevencijos programos tyrimų rezultatais.

17.0019.00

Seminaras tėvams ir mokytojams
Vieta: Užsiregistravusios Kauno m.
mokyklos.
Veda: Jaunimo centro specialistai.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija iki kovo 16 d.
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885.
Dėl papildomo laiko kreiptis el.p. vytaute@
dainavospoliklinika.lt

Seminaras skirtas akcentuoti šeimos vaidmenį ir galimybes
patyčių prevencijoje ar jų sukeltų pasekmių sprendimų
paieškoje.
Teorinio-praktinio pobūdžio užsiėmimas su atvira diskusija,
padalomąja medžiaga ir ,,namų darbais“.

BE pa

ty ciu 6 diena

Kovo 23 d. (penktadienis)

Laikas Veikla

Trumpas aprašymas

12.00

16.0017.00

Seminaras „Elektroninės patyčios”
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Trukmė: 6 ak.val.
Skirta mokyklų darbuotojams
Vedančioji: Marina Mažionienė,
psichologė, VšĮ „Vaikų linija”
Dalyvavimas nemokamas
Dalyviams bus išduodami pažymėjimai.
Užsiėmimas yra finansuojamas iš projekto
„Elektroninių patyčių prevencija“, kurį
remia Nyderlandų Karalystės ambasada.
Registracija baigta.

Patyčios vyksta ne tik realiame gyvenime, bet ir virtualiame
pasaulyje. Seminaro metu bus pristatomos elektroninių
patyčių formos, jų priežastys ir pasekmės, taip pat bus
aptartos sąsajos su kitomis grėsmėmis, su kuriomis vaikai
ir paaugliai susiduria virtualiame gyvenime. Bus pateiktos
rekomendacijos, kaip vaikai ir paaugliai gali apsisaugoti nuo
įvairių grėsmių elektroninėje erdvėje ir kaip reaguoti, jeigu
su jomis susidūrė. Taip pat bus pristatytos rekomendacijos
mokyklų darbuotojams apie elektroninių patyčių prevenciją
ir tinkamą reagavimą elektroninių patyčių situacijose.

Koncertas
Vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Trukmė: 16–17 val. (1 val.)
Skirta: vaikams, jaunimui
Dalyvavimas nemokamas.
Daugiau informacijos:
Tel. 8 5 2054705
El. p. jurate.j@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Koncerte: LVJC įvairių stilių šokio ir dainavimo grupės,
Vilniaus Užupio Gimnazijos šokių trupė, Vilniaus Lietuvių
Namų tautinių šokių ansamblis. Koncertas organizuojamas
kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga.
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17.0019.00

Atviras filmo ,,Žmogus, kuris mylėjo
Ingvę” (“Mannen som elsket Yngve”)
peržiūros vakaras.
Vieta: VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, Kaunas.
Dalyvavimas nemokamas.
Registracija:
jcentras@dainavospoliklinika.lt
arba tel. 8 37 452885.

BE pa

ty ciu

Kovo 19-23 d. (pirmadienis-penktadienis)

Laikas Veikla

8.0020.00

Septyniolikmetis Jarlė turi viską, ko širdis gali geisti:
geriausią pasaulyje merginą, šauniausią draugą, su kuriuo
greitai įkurs kiečiausią pankų grupę. Tačiau viskas pasikeičia
į klasę atėjus naujam berniukui Ingvei. Jis gerokai skiriasi
nuo kitų, tuo priversdamas Jarlę jaustis nepatogiai. Jis
nebežino nieko, tik tai, kad negali nesimatyti su Ingve,
nors ir privalo daryti tai, ko labiausiai nemėgsta, – klausytis
grupės „Duran Duran“ ir žaisti tenisą. Lėtai, bet užtikrintai
Jarlė visus nuvilia ir pirmą kartą gyvenime supranta, ką
reiškia būti vienam.
,,Didžiausia klaida būtų, jeigu perskaitę filmo aprašą
nutartumėte, kad tai kinas paaugliams apie paauglius.
Tiesa, pirmoji teiginio dalis (apie ką?) yra teisinga, tačiau
antrasis teiginys apibrėžiantis filmą turėtų atsakyti
į klausimą „kaip?”. Nes tiek muzika, tiek aplinkos
autentiškumas, tiek vaidyba, tiek scenarijus – skoningumo
viršūnė, malonu žiūrėti ir ryti akimis bei ausimis“ (Paulius
Rymeikis, http://www.g-taskas.lt/scanoramos-2008dienorastis/).
Drama, Norvegija, 2008 m., 98 min., subtitrai anglų k.
Filmas demonstruojamas bendradarbiaujant su Norvegijos
Karalystės ambasada Lietuvoje.

Trumpas aprašymas

,,Draugystės“ kalendoriaus kūrimas
Vieta: Kauno m.
Dalyvauja: 1-12 klasių moksleiviai
Registracija baigta.

Kauno m. mokyklų moksleiviai įvairiomis technikomis piešia
piešinius, kuria eiles, palinkėjimus draugystės tema, kurie
iliustruos kuriamą ,,Draugystės kalendorių“ 2012-13 m.
Akcijos metu kalendoriais bus apdovanotos visos
dalyvavusios mokyklos bei kitos organizacijos,
prisijungusios prie SAVAITĖS BE PATYČIŲ.

Individualios specialistų konsultacijos
patyčių klausimais
Vieta: VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, Kaunas.
Konsultacijos nemokamos.
Registracija nevykdoma.

SAVAITĖS BE PATYČIŲ metu Jaunimo centre budės
specialistai, kurie be išankstinės registracijos priims visus,
norinčius pasikalbėti apie stebimas ar patiriamas patyčias.
Konsultuos psichologai ir socialiniai darbuotojai.
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Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų informavimo centrų
Savaitės „BE PATYČIŲ“ planas 2012 m.

BE pa

ty ciu

1 diena

Kovo 19 d. (pirmadienis)

Vilnius: 16.00-.18.00 Eisena „Mes prieš patyčias“. Nuo Katedros iki Lukiškių aikštės. Užsiėmimai Lukiškių aikštėje.
Kaunas: 14.30-17.00 „Savaitės BE PATYČIŲ“ atidarymo renginys miesto sode.
Šiauliai: 16.00-17.00 Atidarymo eisena „Savaitė BE PATYČIŲ“ nuo Šiaulių Kaštonų alėjos iki Saulės diskų aikštės.
Klaipėda: 8.00 Mokyklose dalinamos apyrankės su užrašais prieš patyčias.
Panevėžys: 16.00-17.00 „Savaitės BE PATYČIŲ“ pristatymas, diskusijos apie patyčių žalą, Laivės aikštėje.
Marijampolė: Mokyklose pastatomi stendai su informacija apie savaite „BE PATYČIŲ“, pradedama anoniminė apklausa
apie patyčias.
Jonava: 17.00 Atidarymo koncertas kultūros centre, po jo eisena iki Sąjūdžio a.
Mažeikiai: 15.00-16.00 Mokyklose ir mieste filmuojamas filmas su žmonių mintimis apie patyčias, kuris bus parodytas
baigiamajame renginyje Kovo 23 d.
Joniškis: 17.00 Joniškio moksleivių eitynės „Mes prieš patyčias“ . Nuo Joniškio kultūros centro iki Savivaldybės Aikštės.
17.00 – 17.30 Akcijos atidarymo koncertas Savivaldybės aikštėje.
Radviliškis: 8.00 Kiekvienoje Radviliškio mokykloje ryte moksleiviams sagstomi ženkliukai su „Savaitės BE PATYČIŲ“
atributika. Pertraukų metu rodomas prieš tai sukurtas prevencinis video klipas prieš patyčias.
17.00 Eitynės nuo Kultūros centro iki Aušros a.
N. Akmenė: Bendras N.Akmenės jaunimo organizacijų flashmob‘as, žaidimai įtraukiant praeivius, nemokama arbata,
lankstinukų dalinimas apie visos savaitės planus.
Kretinga: Savaitės BE PATYČIŲ atidarymo koncertas.
Utena: Atidarymo eitynės, žaidimai, arbata kareiviška košė (Filmuoja UTV).
Alytus: Atidarymo eitynės, fotografijų konkurso pradžia.
Palanga: 15.00-17.00 „Savaitės BE PATYČIŲ“ atidarymo koncertas miesto centrinėje aikštėje, „Savaitės BE PATYČIŲ“
programos pristatymas, jaunimo grupių pasirodymai. Renginio metu dalijama arbata.

BE pa

ty ciu

2 diena

Kovo 20 d. (antradienis)

Vilnius: 16.00 Diskusijų kambariai „Work caffee“ stiliumi. (Juoda Raudona Vienuolio g.4; Vilniaus universiteto centriniai
rūmai Universiteto g. 3; HUB Gedimino pr. 9, 3 aukštas)
Kaunas: 8.00-15.00 Diskusijos Kauno miesto mokyklose temos: „Jei aš būčiau Tu“, „Patyčioms mokyklose – ne!“
Šiauliai: 16.00 Viktoro Topol paskaita „Savianalizė“ Šiaulių jaunimo centre.
Klaipėda: 16.00 Jurgio Ašmono vedami debatai tolerancijos tema. Atviros erdvės jaunimo centre.
Panevėžys: 8.00-15.00 Filmų patyčių tema peržiūros Panevėžio miesto mokyklose.
Marijampolė: Dailės pamokų metu mokiniai pieš piešinius tema „patyčios“ pertraukų metu, bus rodomi prevenciniai
filmukai, mieste dalijami popieriniai veidukai raginantys susimastyti apie patyčių žalą.
Jonava: Gyvosios, masinės figūrėlės įamžinimai mokyklose.
Mažeikiai: 15.00 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (Laisvės g. 10) rodomas filmas „Patyčios: atpažink, išvenk,
sustabdyk“.
Joniškis: 15.30 Gražiausios „Draugystės“ apyrankės konkurso dalyvių apdovanojimų ceremonija Joniškio rajono
savivaldybės didžiojoj salėje.
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Radviliškis: 16.00 Psichologės paskaita apie patyčių žalą Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje.
N. Akmenė: Paskaita apie patyčias. Filmų vakaras kultūros centre.
Kretinga: Paskaitos mokyklose apie patyčių žąla ir kaip jų išvengti.
Utena: Mokyklose įkuriami „Jaukūs kampeliai“ , kuriuose groja muzika, dalijama arbata. Filmų žiūrėjimo vakaras.
Alytus: Konkurso darbų peržiūra.
Palanga: 15.00-17.00 „work cafe“ Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.
Diskusijų temos: Kaip jaučiasi patyčias patiriantis žmogus? Kokio amžiaus žmogus jas patiria? Kaip padėti išvengti patyčių?
Ar įmanoma sutabdyti patyčias?

BE pa

ty ciu

3 diena

Kovo 21 d. (treciadienis)

Vilnius: 16.00-18.00 Teatro trupės „kodas Gatvė“ spektaklis Vilniaus Salomėjos Neries gimnazijoje Vilniaus g.32
17.00-19.00 paskaita 9-12 kl. moksleiviams apie gyvenimą už ribų Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose Universiteto g. 3.
Kaunas: 15.00-17.00 Filmų peržiūra, aptarimas su psichologu Romuvos kino teatre.
Šiauliai: 15.00-17.00 Filmų popietė Šiaulių Lieporių gimnazijoje.
Klaipėda: 12.00 Mokyklose rodomas filmas patyčių tema.
Panevėžys: 16.00-18.00 Akcija „Free Hugs“ Laisvės aikšteje.
Marijampolė: Piešinių publikacijos, bendras mokyklų flashmob‘as.
Jonava: Gyvosios, masinės figūrėlės įamžinimai mokyklose.
Mažeikiai: 15.00-16.00 Mažeikių Gabijos gimnazijoje (Gabijos takas 1) Mažeikių psichikos centro direktorės Salvinijos
Lukšienės paskaita „Elektroninės patyčios“.
Joniškis: 15.00 Trumpametražių filmukų konkurso „Ginklas prieš patyčias – Draugystė“ apdovanojimų renginys Joniškio
kultūros centre.
Radviliškis: 16.00 Savivaldų protmūšis. Filmas patyčių tematika, po to aptarimas. Radviliškio Lizdeikos gimnazija.
N. Akmenė: Debatai mokyklose.
Kretinga: Kaspinėlių dalijimas mieste, mintis „ Jeigu nesityčiojate, nešiokite kaspinėlį visą savaitę“
Utena: „Gražūs žodžiai į mikrofoną“.
Alytus: filmo „KLASĖ“ aptarimas.
Palanga: 15.00-16.00 „Gerumo estafetė- viktorina Šventosios pagrindinėje mokykloje.
16.00-17.30 Filmo patyčių tema peržiūra.

BE pa

ty ciu

4 diena

Kovo 22 d. (ketvirtadienis)

Vilnius: 16.00-17.30 Diskusijų kambariai „Work caffee“ stiliumi. (Juoda Raudona Vienuolio g.4; Vilniaus universiteto
centriniai rūmai Universiteto g. 3 HUB Gedimino pr. 9, 3 aukštas) Vedėjai Rūta Sinkevičienė, Dainius Radzevičius, Temos:
„Virtualios patyčios- ar įmanomas pasaulis be jų ?“ „Kaip reaguoti į patyčias, ir ką aš galiu padaryti, kad nebūtų patyčių ?“
„Patyčios mitai ir realybė“
Kaunas: 15.30-16.00 Flashmob‘as „Jei aš būčiau Tu“ Rotušės aikšteje.
Šiauliai: 15.00-16.30 Diskusija su psichologe Virginija Serbutiene, bei Šiaulių MSIC simuliacija „Jei tikrai mane pažintum“
Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje.
Klaipėda: 16.00 Valentino Masalskio paskaita apie savęs realizavimą Klaipėdos Universitete.
Panevėžys: 15.00 Mokinių pagamintų apyrankių „Mes prieš patyčias“ dalijimas mieste.
Marijampolė: Po pamokų diskusijos mokyklose „Patyčios mūsų mokykloje“ (dalyvauja mokytojai ir mokiniai)
Jonava: Forumo teatras patyčių tema.
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Mažeikiai: Mažeikių kultūros centro mažojoje salėje (Naftininkų g.11) Airidos Lementauskienės spektaklis patyčių tema
„Žvėris“ .
Joniškis: 16.00 „Free hugs“ Joniškio savivaldybės aikštėje.
Radviliškis: 16.00 Patyčių simuliacija : žmonės susiskirstys į grupes, stebės video filmukus apie patyčias ir turės suvaidinti
filmuko pabaigas.
N.Akmenė: NVO atstovai pristato savo užduotis (video, skaidres) patyčiu tematika, aptarimas, diskusija.
Kretinga: Kaspinėlių dalinimas mokykloje „ Aš prieš patyčias“.
Utena: Šypsenos diena, mokyklose stovės dėžės iš kurių gali išsitraukti sau labiausiai tinkančia šypsenėlė. Protmūšis.
Alytus: Vieši debatai patyčių tema.
Palanga: 14.00-15.30 Diskusija su Viktoru Topol Palangos senojoje gimnazijoje.

BE pa

ty ciu

5 diena

Kovo 23 d. (penktadienis)

Vilnius: 14.00-17.00 Kūrybinės dirbtuvės, bei „Savaitės BE PATYČIŲ“„ uždarymo renginys Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.
Kaunas: 17.30-20.00 „Savaitės BE PATYČIŲ“ uždarymo koncertas Romuvos kino teatras/“Siena“ klube.
Šiauliai, Radviliškis: Dalyvavimas Joniškio uždarymo koncerte.
Klaipėda: 17.00 Savaitės BE PATYČIŲ uždarymo koncertas. Atviros erdvės jaunimo centre.
Panevėžys: 16.00 Formuojamas „PEACE“ ženklas, kuris po to fotografuojamas, bendras flashmob‘as kuris filmuojamas.
Marijampolė: Renginys „Savaitei BE PATYČIŲ“ apibendrinti, apdovanojami geriausi piešiniai.
Jonava: Uždarymas/ koncertas.
Mažeikiai: 14.00 Mažeikių Kultūros centre (Naftininkų g.11) Baigiamasis „Savaitės BE PATYČIŲ“ uždarymo koncertas,
filmuko su žmonių mintimis premjera, padėkos aktyviausiems dalyviams, bei partneriams.
Joniškis: 17.30 Akcija „Patyčioms STOP“ - Joniškio savivaldybės aikšteje formuojamas gyvas žmogus.
18.00 Akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ uždarymo koncertas Joniškio pramogų centre „Žilvinas“ koncertuoja grupė „The puffs“ .
N.Akmenė: Uždarymas flashmob‘as, dovanų/ padėkų įteikimas.
Utena: Forum teatras, mokyklos dress kodas. Filmų peržiūra mokyklose.
Alytus: Baigiamasis renginys.
Palanga: 12.00-12.30- Palangos mokyklose daromas flashmob‘as (Lėktuvėlis/Aitvaras).
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INICIATORIUS

15
metu
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organizacija

Leonidas DONSKIS

GLOBĖJA
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