PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės
mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d.
įsakymu Nr. V-33
„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2020“ veiklų planas
Eil.
Veikla
Nr.
1.
„BE PATYČIŲ 2020“ pateikimas.
2.

3.

4.

Klasių vadovai klasės valandėlių metu pristato
„BE PATYČIŲ 2020“ renginius.
Naudojantis „Vaikų linija“ pateiktomis
rekomendacijomis adresu
https://www.bepatyciu.lt/samoningumodidinimo-menuo-be-patyciu2020/rekomendacijos-mokykloms/
Pokalbis – diskusija 5–10 klasėse.
Koliažo „Gyvenimo spalvos“ kūrimas 5–10
klasėse. Dekoruoti akiniai ir šūkis, kaip reikia
elgtis, kad mažėtų patyčių, bei skatina pagarbius
ir draugiškus santykius.
Informacinis laiškas tėvams elektoriniame

Laikas
2020 m. kovo 9 d.

Atsakingi

Pastabos

2020 m. kovo 9–31 d.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.
Klasių vadovai.

Skelbimas, informacija mokyklos
tinklapyje mokykla@krpagrindine.lt
Pokalbiai, diskusijos
valandėlių metu 5–10 klasių
mokiniams visą kovo mėnesį.

2020 m. kovo 9–31 d.

Klasių vadovai.

Pokalbiai, diskusijos
valandėlių metu 5–10 klasių
mokiniams visą kovo mėnesį.

2020 m. kovo 9–31 d.

Psichologė, socialinė

Informacijos pateikimas tėvams.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

dienyne „Vaikų linijos“ pateiktos
rekomendacijos adresu
https://www.bepatyciu.lt/samoningumo didinimo
mėnuo be patyčių 2020/
Dorinio ugdymo pamokose 5-10 klasėse video
peržiūra ir diskusijos „Sustabdyti mes galim “
(www.bepatyciu.lt).
Fizinio ugdymo pamokos metu „Sportuoju
draugiškai“ sportinės estafetės. Dalyvauja 5–6
klasių mokiniai.
Fizinio ugdymo pamokos metu „Sportuoju
draugiškai“ krepšinio baudų metimas. Dalyvauja
7 klasių mokiniai.
Fizinio ugdymo pamokos metu „Sportuoju
draugiškai“ tinklinio turnyras. Dalyvauja 8
klasių mokiniai.
Fizinio ugdymo pamokos metu „Sportuoju
draugiškai“ tinklinio turnyras. Dalyvauja 9–10
klasių mokiniai.
Judrioji pertrauka „ The Roop ritmu“

Užfiksuotų akimirkų „Sąmoningumo didinimo
mėnuo BE PATYČIŲ 2020“ metu pristatymas
mokyklos bendruomenei.

pedagogė.

2020 m. kovo 9–31 d.

2020 m. kovo 9–31 d.

Atsakingi
dorinio Pokalbiai, diskusijos dorinio ugdymo
ugdymo mokytojai.
pamokų metu 5–10 klasių mokiniams
visą kovo mėnesį.
Atsakingi kūno
Sužaisti draugiškas varžybas su 5–6
kultūros mokytojai.
klasių mokiniais.

2020 m. kovo 9–31 d.

Atsakingi kūno
kultūros mokytojai.

Sužaisti draugiškas varžybas

2020 m. kovo 9–31 d.

Atsakingi kūno
kultūros mokytojai.

Sužaisti draugiškas tinklinio varžybas
tarp 8 klasių mokinių.

2020 m. kovo 9–31 d.

Atsakingi kūno
kultūros mokytojai.

Sužaisti draugiškas varžybas su 9–10
klasių mokiniais.

2020 m. kovo 27 d.

Atsakingi sportinių
šokinių būrelis „Op“,
„Judėjimas –
sveikatos šaltinis“
projekto nariai.
Atsakingi
„Sąmoningumo
didinimo mėnuo BE
PATYČIŲ 2020“
darbo grupė.

Dalyvauti Judrioje pertraukoje 5–10
klasių mokiniams.

2020 m. kovo 31 d.

________________________

Vieta – mokyklos I a. fojė koliažas,
veiklų pristatymas, nuotraukos.

