
Projektas „Visi kartu!“ 2018 m. 
Projektas ,,Visi kartu‘‘, skirtas 6 ir 8 klasių moksleiviams. Pagrindinis tikslas – Įtraukti mokyklos 

bendruomenę, suburiant komandas, į tokius užsiėmimus ir užduotis, kurių įvykdymui reikia darnaus 

komandinio mechanizmo veikimo, neišskiriant nei vieno kolektyvo nario. 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Plungės rajono policijos komisariatas  pakvietė 

Plungės rajono mokyklas kelias pamokas paskirti skatinti gražius tarpusavio santykius mokyklos 

bendruomenėje ir taip visi kartu pasakyti patyčioms – “Ne”.  

Pasitelkiant novatoriškus veiklų modelius, įdomias veiklas. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamas 

renginys „Kiaušiniada“, kurio metu jaunuoliai turės galimybę dalyvauti nuo ryto mokyklose atsidariusiuose 

keturiuose kambariuose: ,,Saugumo zonos”, ,,Tvirtas dėl savo pasirinkimo”, „Greitosios pagalbos stotis“ bei 

„Žaidimų kambarys“, kuriuose siūlomos skirtingos veiklos ir užsiėmimai.  

 ,,Tvirtas dėl savo pasirinkimo”. Užduotis komandai – gerai apgalvojus, “išdiskutavus”, sukonstruoti 

aukščiausią ir tvirčiausią bokštą iš kokteilinių šiaudelių, kurio negalėtų nupūsti kitos komandos. Užduoties 

esmė – sutelkti komandą diskusijai, skatinti įsiklausyti į kitų komandos narių nuomonę, strategiškai ir 

komandiškai nuspręsti, kokių veiksmų imtis. Sudaromos tokios sąlygos, kad vėl gi turi būti įtraukti visi 

komandos nariai, todėl nėra galimybių kažkurį narį atstumti. Ypač prireikia visos komandos darnos bokštų 

“pūtimo” procese. Vykdant užduotį, atsižvelgdami į tai, kad užduoties įgyvendinimui bus svarbi plaučių 

talpa ir “pūtimo” procesas, sveikatos specialistai akcentuoja rūkymo, kaip vieno iš žalingo elgesio (ir 

patyčių) veiksnio kenksmingumą. 

 “Žaidimų kambarys”. Fizinio aktyvumo erdvė, kurioje užduotys paremtos fizinio judesiu: estafetės, loginės 

aktyvios užduotys ir pan., kur komandos vieningas veiksmas taip pat labai svarbus. 

,,Saugumo zona”. Komandinių užduočių - pratimų pynė, kurios esminė detalė skatinti tarp vaikų 

pasitikėjimą: „manimi galima pasitikėti“. Tai ypač svarbu nusikalstamumo prevencijos srityje, nes labai 

dažnai aukos (galimos ir esamos) tyli, bijo pasisakyti, atskleisti prieš juos vykdomus nusikaltimus 

(grasinimai, reketas, smulkios vagystės ir pan.). Užsiėmimų metų komandų nariai „išprovokuojami“ vieni 

kitais pasitikėti, gebėti, pavyzdžiui gestai, mimika "papasakoti" situaciją, įspėti pavojaus ženklus draugo 

kūno kalboje. 

           Pagalba į bėdą papuolusiam draugui – neatskiriama draugystės dalis, todėl „Greitosios pagalbos 

stotyje“ visi gilins savo pirmosios pagalbos įgūdžius ir žinias, gaivins, tvarstys ir teiks kitą būtinąją pagalbą 

draugams. 

       Užduotis pedagogams. Mokytojai, administracijos darbuotojai taip pat bus įtraukiami į šias komandines 

veiklas ir tokiomis pačiomis sąlygomis turės konstruoti mechanizmą sėkmingam kiaušinio „nuleidimui“. 

Mokytojai taip pat gamins atšvaitus, kurie renginio pabaigoje bus išdalinti vaikams. Svarbu pabrėžti, kad 

suaugusiųjų dalyvavimas veiklose tokiomis pačiomis teisėmis kaip vaikų, pastariesiems tampa dar vienu 

akstinu. Jie mato, kad nesisekti gali ir suaugusiems, kad visiems reikalinga pagalba, kartais būtinas žmogus, 

kuriuo jie pasitiki, gali klausti, guostis ir, svarbiausia - sulaukti pagalbos. 

Dienos bėgyje, aptarę ir išanalizavę busimus veiksmus, komanda (klasė) turi sukurti konstrukciją nevirtam 

kiaušiniui, kad jis „paleistas“ nuo stogo nesudužtų. Konstrukcijoms naudoti galima tik netradicines 

medžiagas. Šias medžiagas reikės pirkti, per pertraukas atsidarančioje krautuvėlėje, už dienos valiutą. Kuo 

geriau atliks užduotis, tuo daugiau gaus „kiaušinličių“ (pinigų), už kuriuos „Krautuvėlėje“ galės nusipirkti 

konstrukcinių priemonių savo sumanymams įvykdyti . 

Dienos pabaigoje kiekvienos klasės sukonstruoti kiaušiniai bus paleidžiami nuo aukščiausio mokyklos taško. 

Iš viso dalyvavusių mokinių buvo 474.  

 


