
 

Ž inomi ž monė s apiė patyč ias 

Kortelių su žinomų žmonių mintimis apie patyčias pristatymo gairės 
 

Kortelės su žinomų žmonių nuotraukomis ir mintimis apie patyčias yra skirtos 5 klasės moksleviams. 

Rekomenduojama kortelių padalinimą mokiniams suderinti su diskusija apie patyčias.  

 

Užduotis mokiniams „Interviu su žvaigžde apie patyčias“. Suskirstykite vaikus poromis. Vieno vaidmuo – žurnalistas, 

kitas turi įsivaizduoti, kad yra žinomas žmogus, „žvaigždė“. Užduotis žurnalistui – paimti interviu iš „žvaigždės“, ką 

šis žinomas žmogus mano apie patyčias. Užduotis „žvaigždėms“ – įsivaizduoti, kokie jie yra žmonės – ar šou 

pasaulio, ar muzikos, ar kino žvaigždės, jie gali susigalvoti sau kažkokį vardą. Taip pat svarbu įvardinti, kad 

žvaigždžių žodžiai yra labai svarbūs, jų klausysis vaikai, kuriems ši „žvaigždė“ yra autoritetas.  

Interviu klausimus galite susitarti prieš pradedant užduotį su visais klasės mokiniais. Klausimų pavyzdžiai:  

1. Kas tavo nuomone yra patyčios? 

2. Kaip manai, kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų? 

3. Kaip kiekvienas žmogus gali prisidėti prie to, kad patyčių būtų mažiau?  

4. Kaip sustabdyti patyčias? 

 

Duokit vaikams 10 min. laiko, per kurį jie turi paimti interviu sutartais klausimais. Po interviu pakvieskite kelis 

mokinius pristatyti savo pašnekovo mintis, o jei turite pakankamai laiko – pristatyti gali ir visi interviu ėmę vaikai.  

 

Diskusija su vaikais:   

 Kaip patiko būti savo vaidmenyse?  

 Kaip jie mano, ar žinomų žmonių mintys apie patyčias yra svarbios vaikams? Kuo svarbios? 

 Kaip jiems atrodo, ar žinomi Lietuvos žmonės yra patyrę patyčias? Kodėl taip arba kodėl ne?  

 

Apibendrinimui:  

 Priminti vaikams, ką laikome patyčiomis ir kodėl tai yra netinkamas elgesys. 

 Įvardinti, kad kiekvienam yra rizika patirti patyčias, todėl labai svarbu būti neabejingiems ir pastebėti 

skriaudžiamą bendraamžį, padėti jam bei informuoti suaugusįjį apie stebimas patyčias.  

 Pasakyti, kad ir žinomi Lietuvos žmonės vaikystėje yra susidūrę su patyčiomis – jiems tai taip pat buvo 

skaudi patirtis.  

 Garsiai perskaitykite Merūno Vitulskio ir Beatos Nicholson mintis apie patyčias ir priminkite vaikams, kad 

apie patyčias svarbu kalbėtis. Kalbėdamiesi patys galime pasijusti geriau, o taip pat tokiu būdu atsiranda 

galimybės kitiems sužinoti apie tai, kas vyksta bei sustabdyti vykstančias patyčias.  

 

Merūnas Vitulskis 

„Iki mokyklos viską mačiau šviesiomis spalvomis, tačiau pirmą kartą patyrus patyčias, savo pasaulėžiūrą ir meilę 

žmonėms teko greitai paslėpti po puolimo skydu. Pyktis, kylantis iš nusivylimo žmonėmis, kuriems nepadarei nieko 

blogo, vis augo, kol vieną dieną supratau, kad mano skriaudėjai yra daug nelaimingesni už mane“ 

 

Beata Nicholson 

„Atsimenu, kaip mane vadindavo meška, nes niekada nebuvau liesa... Tokie dalykai užkurdavo manyje tikrą 

užsispyrimo ugnį: „ Palaukite ir aš jums parodysiu!". Ir pati kartais paerzindavau kitus. Džiaugiuos, kad greitai 

supratau – viskas grįžta, jei kitam suteiki skausmo, anksčiau ar vėliau jis tau sugrįš.“ 

 

Užsiėmimo pabaigoje padalinkite vaikams korteles.  


