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Tikslas: Ugdyti ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų suvokimą apie toleranciją, patyčias
ne tik realiame gyvenime, bet ir virtualioje erdvėje.

Dalyviai: Priešmokyklinių ir vyresnių grupių ugdytiniai, mokytojai.

Eil.
Nr.

Priemonė Veikla Atsakingas

1. Pokalbis, diskusija patyčių ir
tolerancijos temomis.

Kalba, diskutuoja tema: kas tai yra
tolerancija, patyčios. Plėtojama
tema apie tai, kad tolerancija yra
galimybė būti savimi ir gyventi
taip, kaip norime, tačiau mūsų
gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos
neturi pažeisti kito žmogaus teisių
ir laisvių. Padėti ugdytiniams
suvokti, kad kitoks, tai nereiškia nei
blogesnis nei geresnis.

Socialinis
pedagogas.
Psichologas

2. Pokalbis apie socialinius tinklus,
internetinę (saugią ir nesaugią)
erdvę „Šiuolaikinės technologijos
mano šeimoje“.

Diskutuoja, kas tai šiuolaikinės
technologijos? Kam reikalingas
kompiuteris (ar kitas išmanus
įrenginys)? Ar žinai apie pavojus,
tykančius ten? Apie susitarimus
šeimoje: – ar jie yra?
Išdalinti vaikams iš anksto parengtą
formą „Mūsų šeimos susitarimas!“
ir pasiūlyti namų užduotį – kartu su
šeima aptarti ir užpildyti:
https://www.draugiskasinternetas.lt/
moderniosios-technologijos-musu-s
eimoje-musu-seimos-susitarimas/

SIA
Psichologas

3. Filmo peržiūra ir diskusija „Kaip
pažaboti internetines patyčias?

Ugdytiniai stebi filmą, diskutuoja
apie galimas patyčias internete ir
kaip jų išvengti:
https://youtu.be/iDdBoEZCKO0
https://www.youtube.com/watch?v=nF
IM6Hy3JJg

SIA
Mokytojai
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4. Emocinės paramos tarnybos
vaikams „Vaikų linija“
rekomendacijos vaikams ir
mokytojams.

Ugdytiniai stebi, aptaria „Vaikų
linijos“ iniciatyvą, skirtą sutelkti
dėmesį į patyčių problemą
https://www.bepatyciu.lt/.
Pristatoma el. „Patyčių dėžutė“
(sukurta įstaigos) – platforma,
skirta vaikams, tėvams,
mokytojams anonimiškai pranešti
apie patyčias įstaigoje:
https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/ind
ex.php?id=52&kat=368

Mokytojai
Socialinis
pedagogas

5. Emocinės paramos tarnybos
vaikams „Vaikų linija“
rekomendacijos tėvams.

Elektroninėje įstaigos svetainėje
tėvams pateikiama informacija, t.y.
„Vaikų linijos“ rekomendacijos
https://www.bepatyciu.lt/.
Paskelbiama apie galimybę naudoti
įstaigoje įdiegta platforma:
https://www.smm.lt/patyciu-dezute
https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/ind
ex.php?id=52&kat=36

SIA

6. Fotografijų paroda – „Aš saugus,
kai žinau...!“

Ugdytiniai, padedami mokytojų
planšete ar telefonu fotografuoja
draugą. Mokytoja parodo ir kartu su
vaikais gamina pasirinktos formos
Koliažą ir linksmus vaikų Avatarus.
Surengia parodą įstaigos galerijoje
– eksponuoja sukurtus darbus:
https://lt.pixiz.com/template/3006
https://lt.photofuneditor.com/photo_
frames/photofunia-538
https://photofunia.com/

Mokytojai
SIA
Psichologas

Parengė: Rasa Ratkevičienė
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