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direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d.
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PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS)
2020 M. KOVO – BIRŽELIO MĖN.
PLANAS
I. PROGIMNAZIJOS DARBO SU PATYČIOMIS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas: Patyčių atvejų pasireiškimų mažinimas elektroninėje erdvėje 2020 m. kovo – 2020 m. birželio mėn.
Uždaviniai:
1.1. Vykdyti Olweus programą, laikantis OP standarto reikalavimų.
1.2. Organizuoti Olweus tyrimo rezultatų pristatymus 3-8 klasių mokiniams.
1.3. Skatinti progimnazijos mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, administraciją pastebėtas elektronines patyčias fiksuoti patyčių
registracijos žurnale, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose Microsoft Teams platformoje.
2. Tikslas: Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros stiprinimas tarp progimnazijos bendruomenės narių.
Uždaviniai:
2.1. Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams elektroninių patyčių ir konflikto sampratas, mokyti juos bendrauti ir
bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti konfliktus.
2.2. Užtikrinti visų progimnazijos mokytojų aktyvų dalyvavimą MSG susitikimuose Microsoft Teams platformoje.
II. VEIKLOS TURINYS
Tikslas 1: Patyčių atvejų pasireiškimų mažinimas elektroninėje
erdvėje 2020 m. kovo – birželio mėn.
Uždavinys 1.1. Vykdyti Olweus programą, laikantis OP
standarto reikalavimų
Eil. Nr.
Veiklos turinys /
priemonės pavadinimas
1.
Elektroninių patyčių prevencijos
priemonių vykdant nuotolinį
ugdymą(si) plano parengimas

Laikotarpis /
data
2020 m. balandis

Dokumento Nr. / terminas
Planas viešinamas progimnazijos interneto svetainėje
https://www.alipniunomokykla.lt/,
skiltyje „Nuotolinis mokymas“

2.

3.

Olweus klasės valandėlių
1-8 klasėse vedimas

Aktyviai, nuosekliai ir nuolat skatinti
mokinius laikytis patyčių prevencijos
taisyklių bei, esant reikalui, taikyti OP
procedūras, sprendžiant patyčių
atvejus
4.
Olweus programos kokybės
užtikrinimo plano 2020-03 – 2020-06
ir vykdomų veiklų viešinimas
progimnazijos internetinėje svetainėje
https://www.alipniunomokykla.lt/ ir
progimnazijos „Facebook“ puslapyje
https://www.facebook.com/ALmokykl
a/
5.
MSG vadovų bendravimas,
bendradarbiavimas Microsoft Teams
platformoje
6.
MSG susitikimai Microsoft Teams
platformoje: OPKUS plano aptarimas,
elektroninių patyčių atvejų
analizavimas
7.
Progimnazijos mokytojų susitikimai:
primenami Olweus programos
standarto reikalavimai, patyčių
prevencijos principai (Microsoft
Teams platformoje)
Uždavinys 1.2. Organizuoti Olweus tyrimo rezultatų
pristatymus 3-8 klasių mokiniams
1.
Apklausos rezultatų analizė Mokinių
taryboje (Microsoft Teams
platformoje)
2.
Apklausos rezultatų pristatymas
mokytojams, mokiniams Microsoft
Teams platformoje, tėvams TAMO

Bent vieną kartą
per mėnesį,
2020 m. kovas –
birželis
2020 m.
kovas – birželis

Fiksavimas TAMO dienyne, skyriuje „OPKUS klasės
valandėlė“, nurodant temą, pildoma iš karto pravedus
klasės valandėlę

2020 m.
kovas – birželis

OPKUS
Planas progimnazijos internetinėje svetainėje
https://www.alipniunomokykla.lt/

2020 m. balandis

Susitikimų protokolas

C2 formos pildymas 2020-04-30, atsakingi klasių
vadovai

2020 m. birželis
2020 m. balandis

R1 formoje iš karto po kiekvieno susitikimo

2020 m. birželis

Pagal poreikį

C4 formoje iš karto, pasibaigus susitikimui, pildo
direktorius

2020 m. balandis
2020 m. gegužė

C3 formoje ir
R4 formoje iš karto, pasibaigus susitikimui

2020 m. balandis
2020 m. gegužė

C2 formą pildo klasių vadovai 2020-04-30

dienyne
Uždavinys 1.3. Skatinti progimnazijos mokytojus, švietimo
pagalbos specialistus, administraciją pastebėtas elektronines
patyčias fiksuoti patyčių registracijos žurnale, aptarti
pastebėtas situacijas MSG susitikimuose Microsoft Teams
platformoje
1.
Diskusijos elektroninių patyčių
prevencijos tema Mokinių tarybos
susitikimuose Microsoft Teams
platformoje
2.
5 – 6, 7 – 8 klasių mokinių protų
mūšių turnyrai „MŪSŲ PROTAI –
PRIEŠ VIRUSĄ“ per programą
KAHOOT, Microsoft Teams
platformoje
3.
Elektroninių patyčių prevencijos
veiklos aptarimas klasės tėvų
susitikimuose Microsoft Teams
platformoje
4.
MSG susitikimų metu (Microsoft
Teams platformoje) aptariami
pastebėti elektroninių patyčių atvejai,
mokytojai skatinami žymėti juos
patyčių registravimo žurnale
5.
Socialinė akcija „AŠ NEPRITARIU
PATYČIOMS, O TU?“. Tikslas –
kviesti progimnazijos bendruomenės
narius sukurti ženkliuką, emblemą,
viešinimas aiškiai parodytų
nepritarimą patyčioms ir taip jas
stabdytų. Dalyvauja 1-8 klasių
mokiniai
Tikslas 2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros
stiprinimas tarp progimnazijos bendruomenės narių

2020 m. balandis - C3 formoje ir
2020 m. birželis
R4 formoje iš karto, pasibaigus susitikimui
2020 m. balandis - Žinutė progimnazijos internetinėje svetainėje
2020 m. birželis
https://www.alipniunomokykla.lt/

2020 m. balandis

C2 formą pildo klasių vadovai 2020-04-30

MSG susitikimų
metu

Patyčių registravimo žurnalo protokolai

2020 m. balandis - Akcijos nuostatai
2020 m. birželis

Uždavinys 2.1. Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu
išaiškinti mokiniams elektroninių patyčių ir konflikto sampratas,
mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti
konfliktus.
1.
Užsiėmimai klasių valandėlių metu
skiriami mokinių bendravimui,
tolerancijai ir bendradarbiavimui
ugdyti, vykdoma elektroninių patyčių
prevencija
2.
Sudėtingesnių atvejų analizė ir
konstruktyvių sprendimų paieška
Uždavinys: 2.2. Užtikrinti visų progimnazijos mokytojų aktyvų
dalyvavimą MSG susitikimuose Microsoft Teams platformoje.
1.

Mokytojų susitikimų metu
diskutuojama apie tai, kaip sekasi
įgyvendinti progimnazijoje OP
programos principus, kokie kyla
sunkumai ir kokios silpnosios pusės

2020 m. kovas 2020 m. birželis

C2 formą pildo klasių vadovai 2020-04-30

2020 m. kovas 2020 m. birželis

C2 formą pildo klasių vadovai 2020-04-30

2020 m. kovas 2020 m. birželis

C4 formą iš karto po susirinkimo ir
C1 formą pildo direktorius iki audito/palaikomojo
susitikimo

____________________________________________

