
                  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

„TAKE ACTION TODAY TO STOP THE BULLYING! BUILD BRIDGES BETWEEN 

PEERS“ 
KA201 - Strategic Partnerships for school education/ 2017-1-ES01-KA201-038486 

 

Panevėžio švietimo centras yra Erasmus + projekto „Take action today to stop the Bullying! Build bridges 

between Peers“ ("Imkimės veiksmų šiandien, kad sustabdytume patyčias! Sukurkime tiltus tarp 

bendraamžių“) 

 

Projekto trukmė- 2 metai 

 

Šio projekto tikslas – analizuoti patyčių apraiškas ir jų keliamas problemas skirtingose kultūrose/ 

skirtingose šalyse, dalytis gerąja patirtimi bei ieškoti naujų sprendimų mažinant patyčias; gilinti profesines ir 

bendrąsias mokytojų kompetencijas, mokinių bendrąsias kompetencijas siekiant sukurti saugią, teigiamą 

atmosferą mokyklose, bendruomenėse; skatinti ir plėtoti tarpkultūrinį vaikų ir jaunimo bendravimą bei 

bendradarbiavimą, stiprinti užsienio kalbų įgūdžius. 

 

Projekto uždaviniai: 

* stiprinti mokytojų gebėjimus atpažinti patyčių atvejus tarp mokinių; 

* kurti mokiniams patrauklią, draugišką mokyklos atmosferą;  

* sumažinti galimas rizikas, su kuriomis mokiniai susidurs ateityje, padėti jiem planuoti savo ateitį; 

* dalintis tarptautine patirtimi ieškant, taikant efektyviausius būdus tarp mokinių pasitaikančioms patyčioms 

mažinti;  

* įvairių formų veikloje naudoti metodus, skatinančius mokinių bendradarbiavimą ir toleranciją; 

* inicijuoti, skatinti veiklas, ugdančias mokyklos bendruomenės kūrybiškumą, formuojančias teigiamą 

mikroklimatą. 

 

Sprendžiant patyčių problemas, labai svarbus visų institucijų, bendruomenių, socialinių partnerių 

bendradarbiavimas, todėl projekte numatomi susitikimai su vietos savivaldos institucijų, švietimo politikos 

formuotojų atstovais. 

 

Projekto dalyvauja mokyklos bei neformaliojo švietimo institucijos iš Ispanijos (projekto koordinatoriai), 

Turkijos, Italijos, Čekijos, Portugalijos ir Lietuvos. 

 

Viena pagrindinių projekto veiklų formų- trumpalaikiai (5 dienų) mokinių ir mokytojų mainai. Jų metu 

mokiniai ir mokytojai organizuoja ir vykdo aktyvias veiklas, skatinančias tarpusavio supratimą, 

bendradarbiavimą, toleranciją, kūrybiškumą.  

Trumpalaikių mainų veiklos numatomos vykdyti: 

2018 metų I ketvirtį-     Panevėžio švietimo centras, Panevėžys, Lietuva; 

2018 metų II ketvirtį-    Evropska rozvojova agentura, Praha, Čekija; 

2019 metų II ketvirtį-    APLICAPROPOSTA LDA, Braga, Portugalija 

 

Visose šalyse- partnerėse bus vykdomas tyrimas apie mokyklose mokinių patiriamas patyčias, jų formas. 

Rezultatai bus skelbiami projekto svetainėje, projekto partnerių svetainėse.  

Atsižvelgdamas į tyrimų rezultatus, kiekvienas partneris organizuos diskusijas, aktyvias veiklas savo miesto 

mokytojams, klasių vadovams, mokiniams; šių veiklų tikslas- ieškoti būdų, formų, kaip kurti saugią, 

motyvuojančią, tolerantišką aplinką mokykloje.   

 



 

Projekto koordinatorius 
 

                                                                 
 

Projekto partneriai: 

 
 

                                                                    
 

 

                                                              
 

                                                                  
 

 

                                                                 
 

                                                                
 

 

                                                                   
 

 

 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA JUAN 

DEL VILLAR, Arjonila, 

Ispanija 

 

YENIMAHALLE 

ATATURK 

ORTAOKULU, Ankara, 

Turkija 

EVROPSKA 

ROZVOJOVA 

AGENTURA, S.R.O., 

Praha, Čekija 

 

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE FRANCESCO 

VERCELLI,  Asti, Italija 

 

 

YENIMAHALLE ILCE 

MILLI EGITIM 

MUDURLUGU, Ankara, 

Turkija 

 

APLICAPROPOSTA LDA, 

Braga, Portugalija 

 

PANEVĖŽIO ŠVIETIMO 

CENTRAS, Panevėžys, 

Lietuva 


