
„Draugystės tiltai – 2018“ 

 
Vilniaus mieste 2007 metais pradėta akcija tarp Karoliniškių seniūnijos mokyklų „Draugystės tiltai“. Tęsiant 

gražią tradiciją, 2010 m. Jono Pauliaus II gimnazijos socialinei pedagogei Jadvygai Vysockai gimė idėja įtraukti ir kitas 
Vilniaus miesto mokyklas. Jau po pirmųjų renginių pastebėta, kad vaikai labai nori bendrauti, jiems smagu važiuoti į kitas 
mokyklas, jie nori aktyvios veiklos. Šių metų „Draugystės tiltų“ renginiai prasidėjo  Jono Pauliaus II gimnazijoje, renginiu 
,,Nepritariu žalingiems įpročiams, nes…“. Renginys vyko 2018 m. sausio 23 d. Renginyje dalyvavo atstovai iš dešimties 
Vilniaus mokyklų: Pilaitės gimnazijos, J. I. Kraševskio gimnazijos, ,,Minties“ gimnazijos, Karoliniškių gimnazijos, V. 
Sirokomlės gimnazijos, V. Kačalovo gimnazijos, Jono Basanavičiaus gimnazijos, Jono Pauliaus II progimnazijos bei 
Spindulio progimnazijos. Renginio metu mokiniai bendravo, bendradarbiavo, dalyvavo proto mūšyje ,,Rūkymo spąstai“, 
reiškė mintis, buvo skatinami išsakyti savo nuomonę, „Minties“ gimnazijos vokalinio ansamblio merginos atliko 2 dainas,  
mokiniai aktyviai, linksmai praleido laiką. 

 
 Prisijungiant prie  „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“,  2018 m. kovo 19 d. Pilaitės  
gimnazijos mokiniai dalyvavo  Vilniaus miesto mokyklų prevencinio projekto ,,Draugystės tiltai“ renginyje  „Vienam džiaugtis 
liūdna“.  Renginys vyko Jono Basanavičiaus gimnazijoje. Renginyje dalyvavo Vilniaus Karoliniškių gimnazijos, Vilniaus 
Jono Basanavičiaus progimnazijos, Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Vilniaus „Minties“ gimnazijos, Vilniaus Jono Pauliaus II 
gimnazijos, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 
gimnazijos, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių komandos. Mokiniai tobulino komandinio darbo įgūdžius, 
 mokėsi pastebėti patyčias, kurdami vaidybines situacijas mokėsi reaguoti, stabdyti patyčias. Mokiniai aktyviai ir turiningai 
praleido laiką.  

 
        O mūsų Pilaitės gimnazija pasikvietė akcijoje dalyvaujančias mokyklas į renginį „Draugiški Vilniaus vaikai“   2018 m. 
balandžio 30 d. mokykloje organizuoto renginio tikslas -  įdomiai, aktyviai skatinti mokinius domėtis mokyklos gyvenimu, 
skatinti norą pažinti Vilniaus miestą, ugdyti kūrybiškumą ir socialines kompetencijas. Renginio uždaviniai: aktyvinti Vilniaus 
miesto mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą; atskleisti teatro galimybes formuojant asmenybę; ugdyti kūrybiškumą, 
skatinti mokinius išsakyti nuomonę ir reikšti mintis. Renginį vedė ir veiklas padėjo įgyvendinti  Pilaitės gimnazijos pirmokai 
bei trečiokai, dalyvaujantys „Vyresniojo draugo“ ir Mentorystės mokykloje projekte. Mokiniai žaidė susipažinimo žaidimus, 
gamino Vilniaus įžymių vietų maketus, J. Pauliaus II gimnazijos mokiniai vedė šokio pamoką, o mūsų 1 c klasės jaunieji 
aktoriai parodė spektaklį „Senojo Vilniaus istorijos“. Spektakliui mokinius paruošė teatro mokytoja V. Nedzveckaitė, lietuvių 
kalbos mokytoja M. Minderienė ir dailės mokytoja G. Slavinskienė.  Renginyje dalyvavo Jono Pauliaus II gimnazijos, Jono 
Basanavičiaus gimnazijos, VGTU Inžinerijos licėjaus, Karoliniškių gimnazijos ir Naujamiesčio mokyklos mokiniai.   
                                                                                                                                          Socialinė pedagogė V. Ratiukienė 
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