
 

Data Tema Atsakingas 

1–31 d. Virtuali plakatų paroda „Draugas –draugui“.  

Vieta – Virtuali erdvė. Nuoroda  ČIA 

 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

2–31 d. Virtuali knygų parodėlė „Be patyčių 2021“. 

Vieta – Virtuali erdvė. Nuoroda  ČIA 

 

I. Valentukonienė 
Tel. (8 37) 32 40 50 
biblioteka@kpkc.lt  

3–31 d. Konsultacijos „Ką daryti, jei vaikas tyčiojasi ar patiria patyčias?“. 

Konsultuoja – soc. ped. eksp. D. Šabūnienė. 
Dalyviai – tėvai, globėjai, mokytojai.  
Vieta – Virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija el. p. daisabster@gmail.com  

 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 
D. Šabūnienė  

3 d. 13 val. Paskaita „Tokio bendravimo neturėjo būti... Patyčių prevencijos ir intervencijos  
įžvalgos“.  

Lektorius – psichol. E. Karmaza. 
Dalyviai – Kauno m. socialiniai pedagogai. 
Vieta – Virtuali erdvė. 

Būtina išankstinė registracija. Nuoroda  ČIA 
 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 
 

10 d.  14  val. Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti. Filmo peržiūra ir diskusija. 

Diskusiją veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai. 
Dalyviai – 5–6 klasių mokiniai. 
Vieta – Virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija el. p. asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt  
 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 
A. Stasionienė  

17 d.  14 val. 

 

Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti.  Pokalbis-diskusija „Sąmoningumas ir  
patyčios“. 

Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai. 
Dalyviai – 7–8 klasių mokiniai. 
Vieta – Virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija el. p. aurelija.reinikoviene@gmail.com  
 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 
A. Reinikovienė 

24 d.  15  val. Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti. Pokalbis-diskusija „Savižudybė – ne  
išeitis. Raskime sprendimą kartu“.  

Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai. 
Dalyviai – 9–10 klasių mokiniai. 
Vieta – Virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija el. p.  ritadama@gmail.com  
 

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

R. Damaševičienė  

31 d.  15  val. Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti. Pokalbis-diskusija „Patyčios.Kaip tapti 
stipriu?“. 

Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai. 
Dalyviai – 11–12 klasių mokiniai. 
Vieta – Virtuali erdvė. 
Būtina išankstinė registracija el. p. andradom@gmail.com  

V. Segalovičienė 
Tel. (8 37) 20 01 27, 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

A. Adašiūnienė  

Sąmoningumo didinimo mėnesio 

„BE PATYČIŲ 2021“ 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro renginiai 

2021 m. kovo mėnuo 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, vykdydamas savo misiją, kasmet organizuoja veiklas, nukreiptas patyčių problemoms mažinti. 2021 m. 

pagrindiniai mėnesio BE PATYČIŲ uždaviniai – vykdyti švietėjišką veiklą, informuoti pedagoginę ir miesto bendruomenę apie iniciatyvas Kauno 

mieste, kartu su partneriais keisti ugdymo įstaigose paplitusias patyčioms palankias nuostatas ir formuoti nuostatas nepalankias patyčioms. Šių 

metų veiklų partneriai – ištikimi bendraminčiai – Kauno m. socialinių pedagogų metodinis būrelis, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mo-

kyklos Prevencinių edukacijų konsultavimo grupė.  Kviečiame dalyvauti renginiuose. 
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