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VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA 

Prevencinis bendradarbiavimo projektas 

 

    Siekdami padėti stabdyti mokyklose patyčias, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

bendradarbiaujant su emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“, ryškiais 

lietuvių populiariosios muzikos atstovais, Šalies dailės ir muzikos mokyklomis, kiekvienų metų 

kovo mėnesį,  organizuoja prevencinį renginį - „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir Tu“. 

 

TIKSLAS 

  Skatinti patyčių apraiškų mažinimą moksleivių gyvenime. 

 

UŽDAVINIAI 

1. Inicijuoti šalies meno mokyklų bendradarbiavimą;  

2. Formuoti  neigiamą nuostatą patyčių tema; 

3. Aktyvinti  jaunių chorų įsitraukimą prevenciniuose renginiuose; 

4. Piešinių  parodoje atskleisti patyčių atsiradimą lemiančius veiksnius. 

 

DALYVIAI 
\ 

 Vilniaus meno ir muzikos mokyklų jaunių chorai. 

DALYVAVIMO SĄLYGOS 

1. Norinčius dalyvauti prevenciniame koncerte  iki 2023 m. kovo 6 d. užpildo elektroninę 

anketą https://forms.gle/PUwjkiGEHrSfAu2g7. 

2. Dalyvavimas chorams nemokamas. 

https://forms.gle/PUwjkiGEHrSfAu2g7


3. Kiekvienas Jaunių choras atlieka po du laisvai pasirinktus kūrinius ir vieną bendrą ( vienu 

arba dviem balsais) T. Leiburo „Vilniaus rytas“ (natos prisegtuke).  

4.  Kiekvienas choras parengia ir pristato patyčių tema sukurtą 2-3 minučių trukmės filmuką 

(pageidautina, kad šių vaizdo reportažų paruošimą kuruotų kiekvienos muzikos ir meno 

mokyklos atstovaujamas muzikos istorijos dalyko mokytojas). 

5. Muzikos istorijos mokytojų ir jų mokinių sukurtus filmukus siųsti iki kovo 10 d., 

elektroniniu paštu – algirdo.dokumentai@gmail.com.  

         PROJEKTO EIGA 
 

1. 2023 m. kovo mėnesį – patyčių prevencijai skirto laikotarpio metu, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokykloje bus eksponuojami Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, 

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro, Marijampolės meno mokyklos ir Rokiškio 

jaunimo centro mokinių paruošti dailės darbai. 

2. 2023 m. kovo 22 d. 16.30 val. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos koncertų salėje vyks 

baigiamasis projekto koncertas „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“, kurio metu 

muzikinius numerius bei patyčių tema parengtus video reportažus pristatys Vilniaus 

muzikos  ir meno mokyklų jaunių chorai. 

 

ORGANIZATORIAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

 

1. Projektą organizuoją Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, Algirdo g.23, Vilnius.  

Raštinės tel. (85) 2332414). 

2. Projekto koordinatorės - Jaunių choro „Gaida“ vadovė Lina Tomkevičienė  ir direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Miglė Uleckienė, tel. +37060361557, el.p. choras.gaida@gmail.com 

3. Kuratorė - direktorė Daina Rakšnienė.  

4. Su projektu susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.vamm.lt  
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