patyčios

“Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ”

Šiais metais jau septintą kartą, „Vaikų linija“ inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016“.
Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Šiluvos gimnazija. Visa mokyklos bendruomenė buvo
kviečiama įsijungti į veiksmo savaitę, kuria siekiama mažinti patyčių paplitimą. Todėl visą
savaitę vyko įvairios veiklos, skirtos patyčių prevencijai ir jų stabdymui:

Pirmąją savaitės dieną, kovo 14-ąją, pirmadienį, mokiniai per pilietiškumo pagrindų ir
žmogaus saugos pamokas, kartu su mokytoja Renata Šaukliene ir socialine pedagoge Džiuljeta
Lanzbergiene kūrė spalvingus plakatus “Patyčių medis”. Šiuose plakatuose mokiniai atskleidė
patyčių priežastis, jų reiškimosi formas, padarinius ir ieškojo patyčių sprendimo būdų, kaip būtų
galima sumažinti patyčias.

Antrąją savaitės dieną, kovo 15-ąją, antradienį, mokiniai kartu su klasių vadovais ir
visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, Audrone Bliskiene, kūrė eilėraščius patyčiu tema.

Trečiąją savaitės dieną, kovo 16-ąją, trečiadienį, mokiniai, per tikybos ir pilietiškumo pagrindų
pamokas žiūrėjo filmus: „Kaip atpažinti patyčias?“, „Pasakyk NE!”.

Ketvirtąją savaitės dieną, kovo 17-ąją, ketvirtadienį, socialinė pedagogė, Džiuljeta
Lanzbergienė vyresniųjų klasių mokiniams dalino lankstinukus „Patyčios gali ir turi liautis“. O
jaunesnieji gimnazijos mokiniai aiškinosi ką daryti pastebėjus patyčias bei atliko veiklą „Jeigu
susidūrei su patyčioms- papasakok suaugusiajam!“

Paskutiniąją „Savaitės be patyčių“ dieną, penktadienį, gimnazijoje vyravo įvairių spalvų diena.
Šią dieną, mokiniai buvo kviečiami pasirinkti jiems patinkančią spalvą ir ją išreikšti savo
aprangoje arba jos detalėse. Galima teigti, kad gimnazijos bendruomenė atrodė išties
spalvingai.
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Akcija „Savaitė be patyčių“ netapo tik žodžiais. Džiugu, kad prie jos prisidėjo ir Šiluvos
gimnazijos bendruomenė, kuri visą savaitę visa širdimi atsidavė kūrybinei veiklai, o svarbiausia,
mokiniai į savo širdis įsileido didžiausias vertybes: toleranciją, supratimą, draugiškumą bei meilę
kitam.

Trečiokai patyčioms sako „NE!“

Patyčios naikina džiaugsmą ir draugystę,

Nes tyčiotis – tikra kvailystė.

Tačiau, kai mokykla lyg didelė šeima,

Nepastebėta likt negali problema.
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Bet retkarčiais užklumpa mus bėda,

Apkartinanti dieną dilema,

Ir kai socialinės surasti neišeina

Mūs dideli draugai ateina.

Štai iš už kampo jau išnyra

Trečiokai vyrai rimtais veidais

Iškart nutraukt patyčių bylą

Jie stengias ir džiaugiasi gerais darbais.
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Neleidžia niekam nieko skriausti,

Nors sakoma, nevengia patys bausti,

Tačiau jie draugiškai pamokyti mėgina,

Paaiškina – patyčios laimės negamina.

Ir vėl mokykloj – džiaugsmas ir taika,

Draugystė klesti kas diena.

Visi laimingi ir geri...

Ei, būt tokiu ir tu gali!
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