SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO „BE PATYČIŲ 2019“
UŽSIĖMIMŲ APRAŠYMAI 5 – 8 KLASIŲ MOKINIAMS
TEMA: Skundimas ar pagalbos prašymas?
Rekomenduojamas mokinių amžius: 5 – 7 klasės
Reikalingos priemonės: balti A4 formato lapai, pieštukai ar flomasteriai.
1. Susėdę su mokiniais ratu, pamokos pradžioje pristatykite užsiėmimo temą. Garsiai perskaitykite vaikams po vieną
situaciją, paklausdami, ar Jūsų perskaityta situacija yra skundimas ar pagalbos prašymas. Svarbu, kad vaikai ne tik
atsakytų į klausimą, tačiau ir padiskutuotų, kodėl taip mano. Neskubėkite pateikti teisingo atsakymo į pateiktas
situacijas:
SITUACIJA
Jau kurį laiką iš Agnės klasėje tyčiojamasi. Kas savaitę vaikai sugalvoja vis bjauresnių
žodžių, kuriais ją vadina. Neseniai grupelė klasiokų atėmė iš jos knygas, kurias išmetė
pro langą, o striukę ištepę dažais sugrūdo į šiukšlių dėžę. Neiškentusi mergaitė
papasakojo apie tai auklėtojai.
Kieme vyresni berniukai gąsdina Andrių, kad jį primuš, jei nedarys to, ką jam liepia.
Erzina ir spardo jo šunį. Išsigandęs ir susirūpinęs Andrius pasipasakojo mamai apie tai,
kas vyksta.
Per pertrauką bežaisdami berniukai netyčia pastūmė Rimą, kuris užkliuvęs sudaužė
mokytojos vazą, stovėjusią ant stalo. Prasidėjus pamokai mokytojai vos įėjus į klasę
Miglė garsiai pasakė, kad Rimas sudaužė vazą.
Julius pamatė, kaip Petras pakišo koją Marijai, kuri pargriuvo ir susižeidė. Mergaitė
pravirko. Mokytojai paklausus kas atsitiko, Marija tylėjo. Tada Julius papasakojo, ką
matė.
Adrija susipyko su Urte ir abi mergaitės viena kitą piktai apšaukė pertraukos metu,
tačiau po valandėlės jau buvo susitaikiusios. Į klasę grįžus mokytojai Rokas
papasakoja, kad Adrija ir Urtė sakė negražius žodžius.
Simas mėgsta žaisti žaidimus internete. Viename žaidime jis pradėjo gauti
gąsdinančias žinutes iš nežinomo vaiko, kuriose jis pravardžiuojamas ir grasinama, kad
vieną dieną jį primuš pakeliui iš mokyklos. Simui baisu, kad jį iš tikrųjų gali sumušti,
todėl apie šias žinutes papasakojo savo draugui Motiejui. O tėvams apie tai pasakoti
nenori, nes bijo, kad tėvai nebeleis visai žaisti kompiuteriu. Motiejus papasakoja apie
šias žinutes mokyklos socialinei pedagogei.

TEISINGAS
ATSAKYMAS
Pagalbos prašymas

Pagalbos prašymas

Skundimas

Pagalbos prašymas

Skundimas

Pagalbos prašymas

2. Padiskutavus, kodėl vaikai taip mano, iškelkite klausimą: Kuo skiriasi skundimas nuo pagalbos prašymo?
Leiskite vaikams išsakyti įvairias nuomones.
3. Po diskusijos apibrėžkite, kuo skiriasi skundimas ir pagalbos prašymas.
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Skundimas – kai siekiama vaikui padaryti nemalonumą ar jį įskaudinti prieš grupę, pasakant apie kažkokį jo poelgį,
kuris nebūtinai yra kam nors žalingas.
Pagalbos prašome tose situacijose, kai kiti vaikai mus skriaudžia, elgiasi tokiu būdu, kuris žemina ir skaudina mus
arba kitą vaiką.
4. Dar kartą perskaitykite visas situacijas, paklausdami vaikų ar jie nepakeitė savo nuomonės – tai skundimas ar
pagalbos prašymas? Vis priminkite, kuo skiriasi skundimas ir pagalbos prašymas.
5. Iškelkite papildomus klausimus: Kodėl vaikai neretai bijo prašyti pagalbos, kai iš jų tyčiojasi? Kodėl patyčių
situacijose svarbu paprašyti pagalbos?
Leiskite vaikams diskutuoti, išsakyti įvairias savo mintis.
6. Papasakokite vaikams, kuo suaugusieji gali padėti, kai vaikai praneša apie patyčias.
Pavyzdžiui:
❖ su suaugusiais gali tiesiog pasikalbėti. Kartais vien iškalbėjus apie tam tikrus sunkumus, pasidaro lengviau ir
geriau.
❖ Galima iš suaugusiųjų prašyti kaip nors sureaguoti į patyčių situacijas, pvz. klasės auklėtojas gali pasikalbėti
su tais vaikais, kurie tyčiojasi, gali surengti klasės valandėlę apie patyčias ir tokiu būdu pamėginti su vaikais
pasikalbėti apie tokį elgesį.
❖ Su suaugusiais galima pasitarti, kaip gali pats reaguoti į patyčias. Pvz. iki šiol mėginai ignoruoti patyčias,
tačiau jos tęsiasi ir toliau. Gal tavo mama, tėtis ar mokytojas turės idėjų, kaip tu dar galėtum reaguoti?..
7. Padalinkite vaikams popieriaus lapus, duokite po pieštuką ar flomasterį. Pasakykite vaikams, kad jie apibrėžtų
savo rankos kontūrą ir ant kiekvieno nupieštos rankos piršto surašytų vardus tų žmonių, į kuriuos jie gali kreiptis
pagalbos, kai iš jų tyčiojamasi. Kai vaikai atlieka užduotį, paprašyti kelių savanorių pasidalinti tuo, ką jie parašė.
Baigdami užsiėmimą akcentuokite vaikams:
❖ nesvarbu kokį vaidmenį vaikai atlieka patyčių situacijoje (aukos, skriaudėjo, stebėtojo), jie visi yra situacijos
dalyviai ir gali sustabdyti patyčias. Nieko nedarymas skatina patyčias plisti.
❖ Labai svarbu kreiptis pagalbos tose situacijose, kai patys vaikai negali susidoroti su kitų vaikų elgesiu.
❖ Pastebėjus patyčias svarbu apie tai pranešti suaugusiam žmogui.
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TEMA: Nelauk, kol sunkumai užaugs
Rekomenduojamas mokinių amžius: 5-8 kl.
Reikalingos priemonės: kompiuteris, projektorius ir garso kolonėlės, A4 formato lapai, rašikliai.

I UŽSIĖMIMO DALIS
Pamokos pradžioje pasakome, kad šiame užsiėmime kalbėsimės apie įvairius sunkumus, kuriuos išgyvena vaikai.
Pamoką pradedame nuo „Vaikų linijos“ filmuko „Nelauk, kos sunkumai užaugs. Papasakok!“ peržiūros. Galite
pasirinkti vieną iš trijų:
Filmukas su Donatu Montvydu;
Filmukas su Merūnu Vitulskiu;
Filmukas su Vilija Matačiūnaite.
Po filmuko peržiūros paprašoma mokinių bendroje grupėje pasidalinti savo reakcijomis, atsakant į klausimus:
Kokios mintys, įspūdžiai ar jausmai kilo, žiūrint šį filmuką?
Kaip manote, kokia šio filmuko pagrindinė mintis?

II UŽSIĖMIMO DALIS
Padaliname klasę į grupeles po 4-5 asmenis. Ir paprašome, kad mokiniai padiskutuotų grupelėse, atsakydami į
klausimus. Rekomenduojama, kad savo atsakymus grupelės surašytų ant lapų.
1 klausimas: Kaip jums atrodo, kokiose situacijose vaikams būna sunku mokykloje?
Pabaigus darbą grupelėse, paprašoma kiekvienos grupelės pristatyti, ką aptarė. Mokytojas (užsiėmimo vedėjas)
apibendrina, kokie vaikų minėti sunkumai skambėjo dažniausiai. Išrenka dažniausiai pasikartojusius 5-6 atsakymus
ir juos užrašo ant lentos (pvz., patyčios; nepasisekęs kontrolinis; draugų neturėjimas mokykloje).
Tuomet mokytojas kiekvienai grupelei duoda po 1 „temą-sunkumą“ iš tų, kuriuos užrašė ant lentos. Ir užduoda antrą
klausimą:
2 klausimas: Kas tokiose situacijose gali padėti? Priklausomai nuo to, kokią „temą“ turi grupelė, atsako, kas galėtų
mokiniui padėti ta konkrečia tema. Tai gali būti aplinkiniai žmonės, kažkokia veikla, nuostatos ir pan. (pavyzdžiui,
patyčių situacijose gali padėti klasės auklėtojas; draugų neturėjimo atveju gali padėti popamokinės kokios veiklos,
būrelių lankymas ir pan.).
Po darbo grupelėse, kiekviena pristato savo atsakymus. Po to, kai viena grupelė pristato savo atsakymus, kas gali
mokiniui padėti toje situacijoje, svarbu suteikti galimybę kitiems vaikams sureaguoti, papildyti. Rekomenduotina,
kad ir mokytojas iš savo pusės papildytų vaikų atsakymus, jeigu matytų kažkokių sprendimų, kurių vaikai
nepaminėjo, arba pakomentuotų ir argumentuotų, kodėl kažkoks mokinių įvardintas sprendimo variantas galėtų
būti netinkamas (pavyzdžiui, primušti skriaudėjus, nes tokiu būdu nukentėjęs vaikas pats tampa skriaudėju, naudoja
smurtą ir gali būti apkaltintas patyčių inicijavimu).

III UŽSIĖMIMO DALIS
Paprašoma tose pačiose grupelėse padiskutuoti, o vėliau grupėje pristatyti apibendrintas mintis:
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Kuo svarbu kreiptis pagalbos, kai yra sunku?
Kokios turimos nuostatos ar aplinkybės gali trukdyti kreiptis pagalbos?
Kokios yra rizikos, pavojai, jeigu žmogus nesikreipia pagalbos, kai jam jos reikia?
Kaip kiekvienas iš mūsų gali padėti, paskatinti kitą kreiptis pagalbos, išsipasakoti kitam, t.y. neleisti
sunkumams užaugti, kenčiant vienam?
Apibendrinant diskusiją, mokytojui svarbu būtų paminėti:
Kai susiduriame su sunkumais, kai iškylančius sunkumus sudėtinga išspręsti patiems, svarbu kreiptis
pagalbos į žmones, kuriais pasitiki;
Pagalbos kreipimasis nėra silpnumo ženklas. Pasidalinti savo sunkumais, jausmais dažnai prireikia nemažai
drąsos.
Patyčių situacijose ypatingai svarbu nekentėti vienam ir papasakoti apie tai kažkam iš suaugusiųjų, kadangi
be suaugusiųjų įsikišimo patyčias sustabdyti yra ypatingai sunku.
Jeigu sunku ar nedrąsu pasidalinti savo sunkumu su žmonėmis, kuriuos pažįsti, visada galima kreiptis į tam
skirtas tarnybas, pavyzdžiui, į psichologą mokykloje, skambinti anonimiškai į emocinės paramos tarnybą
„Vaikų linija“ (dirbama kasdien nuo 11 iki 21 val., telefonu 116111, arba parašyti laišką www.vaikulinija.lt ).
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TEMA: Kas gali padėti spręsti „realias“ ir „virtualias“ patyčias?
Rekomenduojamas mokinių amžius: 5-8 klasės
Reikalingos priemonės: kuprinė su knygomis, sąsiuviniais, pieštukais, flamasteriais ir kt. Svarbu, kad keli sąsiuviniai
būtų suplėšyti, pati kuprinė šiek tiek netvarkinga, tarsi jos savininkui ką tik būtų tekę patirti patyčias; A4 formato
lapai; kompiuteris, projektorius ir garso kolonėlės.
1. Susėdę su mokiniais ratu, pamokos pradžioje pristatykite mokiniams užsiėmimo temą.
Priminkite vaikams, kokį elgesį mes vadiname patyčiomis: „Patyčiomis mes vadiname įvairų elgesį, kuriuo vienas
vaikas įskaudina ar pažemina kitą vaiką. Paprastai patyčios vyksta ne vieną kartą, o kartojasi. Pavyzdžiui, kai vienas
vaikas pravardžiuoja kitą, jis tai daro ne vieną dieną, o dažnai“.
2. Klasės viduryje pastatykite kuprinę (pastaba: tai neturi būti klasės mokinio kuprinė) ir pateikite instrukciją: „Prieš
jus yra kuprinė kuri priklauso vaikui, kuris mokėsi šioje mokykloje ir tapo patyčių auka“.
Paraginkite mokinius apžiūrėti kuprinę ir pamąstyti apie šį vaiką.
Pasiūlykite mokiniams padiskutuoti šiais klausimais:
❖ Kas skriaudė šį mokinį?
❖ Kaip skriaudžiamas vaikas turėjo jaustis?
3. Įsibėgėjus diskusijoms moksleivius suskirstykite poromis. Išdalinkite A4 formato lapus ir pasakykite užduotį: „Lapą
padalinkite į tris dalis. Pirmoje surašykite, kaip jaučiasi tie vaikai, kurie patiria patyčias. Antroje – kokie jausmai kyla
tiems, kurie stebi patyčias. O trečiojoje – kaip jaučiasi vaikas, besityčiojantis iš kitų.“
Atlikusios užduotį poros pristato, ką surašė. Svarbu, kad pirmiausiai visos poros perskaitytų, kokie jausmai kyla
nukentėjusiam vaikui, paskui – stebėtojui ir galiausiai – besityčiojančiam vaikui.
Atkreipkite mokinių dėmesį į tai, kad vaikai, kurie tyčiojasi iš kitų, dažnai jaučiasi nelaimingi ir nežino kitų būdų
pasijausti geriau. Apibendrindami įvardinkite jausmų spektrą, kurį kelia patyčių situacija.
4. Pratęskite diskusiją, prisimindami anksčiau aptartą ir apžiūrėtą kuprinę. Užduokite vaikams klausimus:
❖ Prisiminkime kuprinės savininką – vaiką, kuris patyrė patyčias ir mokėsi šioje mokykloje. Ar jis galėjo padėti
sau?
❖ Ar galėjo padėti kiti – draugai, klasiokai ir kaip? Ar galėjo imtis tam tikrų veiksmų jie?
❖ Ar galėjo šioje situacijoje padėti nukentėjusiojo tėvai, mokytojai?
5. Pasižiūrėkite su vaikais filmuką „Cyber bullying. Let‘s fight it together“ („Elektroninės patyčios. Kovokime su jomis
kartu“), jį rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=dubA2vhIlrg
Po filmo padiskutuokite su vaikais šiais klausimais:
❖ Ar gali padėti suaugusieji vaikams, susiduriantiems su patyčiomis mokykloje ar internete? Kodėl taip arba
kodėl ne?
❖ Kokios pagalbos jūs tikitės iš suaugusiųjų, jei susiduriate su patyčiomis mokykloje ar internete?
❖ Įvardinkite bent vieną suaugusį žmogų, kuriuo jūs jaučiate, kad galėtumėte pasitikėti ir papasakoti apie
patyčias.
6. Pasakokite vaikams kuo gali padėti suaugusieji patyčių situacijose, pvz.:
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❖ su suaugusiais tu gali tiesiog pasikalbėti. Kartais vien iškalbėjus apie tam tikrus sunkumus, pasidaro lengviau
ir geriau.
❖ Galima iš suaugusiųjų prašyti kaip nors sureaguoti į patyčių situacijas, pvz. klasės auklėtojas gali pasikalbėti
su tais vaikais, kurie tyčiojasi, gali surengti klasės valandėlę apie patyčias ir tokiu būdu pamėginti su vaikais
pasikalbėti apie tokį elgesį.
❖ Su suaugusiais galima pasitarti, kaip gali pats reaguoti į patyčias. Pvz. iki šiol mėginai ignoruoti patyčias,
tačiau jos tęsiasi ir toliau. Gal tavo mama, tėtis ar mokytojas turės idėjų, kaip tu dar galėtum reaguoti?..“

7. Baigdami užsiėmimą akcentuokite vaikams:
❖ nesvarbu kokį vaidmenį vaikai atlieka patyčių situacijoje (aukos, skriaudėjo, stebėtojo), jie visi yra situacijos
dalyviai ir gali sustabdyti patyčias. Nieko nedarymas skatina patyčias plisti.
❖ Labai svarbu kreiptis pagalbos tose situacijose, kai patys vaikai negali susidoroti su kitų vaikų elgesiu.
Kreipimasis į patikimus suaugusius namuose, mokykloje ar net anonimiškas pranešimas mokykloje apie
patyčias, gali užkirsti kelią patyčių plitimui.
❖ Pastebėjus patyčias svarbu apie tai pranešti suaugusiam žmogui.
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TEMA: Kurią pusę pasirinksi tu? 5-8 kl. mokiniams
Rekomenduojamas mokinių amžius: 5-8 kl.
Reikalingos priemonės: projektorius, kompiuteris (filmukui parodyti), atspausdinti situacijų aprašymai vaikams
Užsiėmimui reikalinga erdvė be stalų, kurioje vaikai galėtų lengvai judėti. O taip pat rekomenduojama vaikams
sėdėti ratu (be stalų), kad gerai matytų vienas kitą ir galėtų diskutuoti. Jei reikia – susitarkite su vaikais užsiėmimo
taisykles, pvz. kalbame po vieną, nepertraukiame vienas kito ir pan.

1. Apšilimo pratimas: ką pasirinktum, jei.....
Vaikų prašoma atsistoti ir pasakoma, kad prašysime jų pasirinkti vieną iš dviejų pateiktų dalykų – skirtingos patalpos
pusės atstovaus vieną iš pasirinkimų ir vaikai turi nueiti atsistoti į tam tikrą klasės pusę pagal tai, ką pasirenka. Vaikų
prašoma labai ilgai nemąstyti prieš apsisprendžiant, o po kiekvieno pasirinkimo paprašyti po pora vaikų pasidalinti,
dėl ko jie taip pasirinko. Pateikiami tokie pasirinkimų variantai:
Ką pasirinktum, jei visą gyvenimą reikėtų gerti tik vieną gėrimą – Coca colą ar sultis? (galimi ir kiti gėrimai,
pvz. vanduo – arbata; sultys-arbata ir pan) Parodoma, kurioj klasės pusėj turi stotis vaikai, pasirenkantys
Coca cola, o kurioj pusėj – sultis.
Ką pasirinktum, jei visą gyvenimą galėtum dėvėti tik vienos spalvos drabužius – juodus ar geltonus?
Ką pasirinktum, jei reikėtų atsisakyti vieno daikto visam gyvenimui – išmanų telefoną ar dantų šepetėlį?
Ką pasirinktum, jei visą gyvenimą galėtum bendrauti su bendraamžiais vien tik internetu, be galimybės
susitikti ar vien tik „gyvai“, be skambučių ir pokalbių internetu?
Ką pasirinkitum, jei visą gyvenimą galėtum valgyti tik vieną maistą – sumuštinius ar košes?
Ką pasirinkitum, jei visą gyvenimą galėtum turėti tik vieną, bet gerą draugą ar daug draugų, bet nei vieno
tikrai labai artimo?
Galima siūlyti vaikams ir visai kitokius pasirinkimus.
Po pratimo – trumpa diskusija tokiais klausimais:
Sunku ar lengva buvo pasirinkti? Kodėl?
Kuo remiantis priimdavot sprendimą (draugas pakvietė, pomėgiais, galvoju, kad taip sveikiau ir pan.)?
Ar iš pateiktų sprendimų bent vienas buvo teisingesnis už kitą, pvz. geriau / teisingiau gerti Cocą colą ar
sultis? Valgyti sumuštinius ar košes? Kodėl taip arba kodėl ne?

2. Kurią pusę pasirinksi tu? Patyčių situacijų analizė
Vaikams pateikiami 2 scenarijai, kuomet jų bendraamžiai papuola į dileminę situaciją, susijusią su patyčiomis ir turi
„pasirinkti“, kurią pusę palaikytų. Pusei vaikų duodama viena situacija, kitai pusei – kita. Iš pradžių prašoma
pagalvoti po vieną, kaip jie elgtųsi toje situacijoje, kokį sprendimą priimtų, kaip paaiškintų, kodėl tokį, o ne kitokį.
Sprendimą reikia sau užsirašyti. O tada prašome apsijungti į grupeles po 4-5 vaikus (kurie turi tokias pačias situacijas)
ir prašoma grupelėje pasidalinti savo sprendimais ir priimti vieną bendrą visai grupelei. Po apsitarimo grupelėse abi
situacijos aptariamos visoje klasėje, prašant kiekvienos grupelės pasidalinti savo sprendimais. Rekomenduojama
vaikų ne tik paklausti, kaip jie sūlytų elgtis aprašytoje situacijoje ir kodėl, bet taip pat pakviesti įvardinti pasirinkto
sprendimo „pliusus“ ir „minusus“ (kuo tas sprendimas geras, o kuo – ne).
Svarbu! Scenarijuose naudojami vaikų vardai – rekomenduojame juos pakeisti, jei vardai sutampa su klasėje
besimokančių vaikų vardais ir naudoti kitokius.
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Pateikiami scenarijai:
1. Man labai labai reikia patarimo. Turiu gerą draugę, jos vardas Odrė – ji geriausia mano draugė ir mes viską
visada kartu veikdavom. Bet štai nutiko toks dalykas: mano draugė susipyko su viena klasioke Eva. Kiek
žinau, dėl bernų. Eva man ne draugė, bet ir ne priešė. Ir dabar Odrė nori Evai keršyti. Visokių bjaurių dalykų
apie ją prišnekėjo ir prašo, kad aš irgi kitiems tai pasakočiau, nors aš nenoriu, nes tai netiesa... O dar Odrė
sugalvojo kitą savaitę iš Evos bjauriai pasišaipyti prieš kūno kultūros pamoką. Ir kadangi aš esu geriausia
draugė, ji man viską pasakoja ir tikisi, kad aš jau padėsiu Evai atkeršyti ir kartu su ja nesąmones darysiu
(pavyzdžiui, ji nori Evos daiktus įmesti į berniukų persirengimo kambarį, kad paskui Evai reikėtų ten eiti
susirinkti daiktų. Aš numirčiau iš gėdos, jei man reiktų pas bernus į persirengimo kambarį eiti...). O aš nenoriu
iš nieko tyčiotis ir galvoju, kad Odrė negerai elgiasi. Ir ką man dabar daryti? Jei pasakysiu draugei, kad ji
negražiai elgiasi, tada ji supyks ir man gali keršyti. Jei prisidėsiu prie jos bjaurių darbelių – jausiuosi blogai,
nes man nepatinka patyčios, aš taip nenoriu. Gal man kaip nors išsisukti – apsimesti, kad sergu ir tą dieną
neiti į mokyklą? Bet jei nenueisiu į mokyklą, tėvai sužinos ir gausiu velnių... Žodžiu, visai esu pasimetusi,
nežinau, ką daryti... (13 metų Simona)
Užduotis vaikams:
- Parašyk, kaip siūlytumei elgtis Simonai ir kodėl būtent toks yra tavo pasiūlymas.
- Įvardink, kokios būtų tavo siūlomo pasirinkimo teigiamos pasekmės (pliusai ar kas iš to gero), o kokios
neigiamos (minusai, grėsmės)?

2. Neseniai atėjau į naują klasę. Klasiokai tokie nieko, kai kurie iškart su manim susidraugavo, netgi turiu du
tokius neblogus draugus. Kai tik pradėjau lankyti šią mokyklą supratau, kad naujoje klasėje yra tokios dvi
grupelės vaikinų – vieni tokie tipo kieti ir labai populiarūs, kiti – nu negali sakyti, kad atstumtieji, bet su jais
mažai kas bendrauja. Ne kartą girdėjau, kad tuos kelis nepopuliariuosius „locheliais“ vadina. O ta kietuolių
grupė ne kartą šitiems „locheliams“ yra visokių bajerių padarę, kartais net žiaurokų. Žodžiu. Bėda ta, kad aš
turiu po vieną neblogą draugą iš abiejų grupių... Vienas, Augustinas, yra iš tos kietuolių grupės ir jis pirmas
su manim susidraugavo, pakvietė su kitais per pertrauką žaisti kašį, taip aš gan greitai pritapau klasėje. O
kitas, jo vardas Danas, mes su juo gyvenam tam pačiam kieme ir vis einam ir į mokyklą, ir iš mokyklos kartu.
Ir kieme susitinkam. Jis draugiškas, mane į svečius kvietė (ir aš ėjau, žaidėm kompu, buvo jėga), bet jis iš tos
„lochelių“ grupės... Mes mokykloje mažai bendraujam, nes aš vis su Augustinu ir jo chebra būnu. Augustinas
kelis kartus mane su Danu matė ir vis numesdavo komentarą apie tai, tipo, reik man apsispręsti, su kuria aš
chebra. Šiandien Augustinas man papasakojo, kad jie planuoja „locheliams“ išbandymą – tokias tipo
muštynes organizuoja. Ir sakė, kad jei aš jų chebroj – turiu būtinai prisijungti. Nebežinau ką daryti... Žinau,
kad su Augustino chebra draugauti man saugiau, nenorėčiau būti kaip tie nepopuliarūs vaikinai. Bet Danas
man patinka, jis mano draugas ir aš visai nenoriu jo mušti... neįsivaizduoju, kaip pasielgti... (12 m. Julijus)
Užduotis vaikams:
- Parašyk, kaip siūlytumei elgtis Julijui ir kodėl būtent toks yra tavo pasiūlymas.
- Įvardink, kokios būtų tavo siūlomo pasirinkimo teigiamos pasekmės (pliusai ar kas iš to gero), o kokios
neigiamos (minusai, grėsmės)?
Diskusija po scenarijų aptarimo. Pakvieskite vaikus padiskutuoti keletu klausimų:
Sunku ar lengva buvo rasti tinkamiausią sprendimą pateiktoms situacijoms? Kodėl?
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Kaip jūs sakytumėt, ar šiose mūsų aptariamose situacijose yra teisingi ir neteisingi pasirinkimai? Kuo
remiantis galime tai įvertinti?
Kaip jūs įvardintumėt, koks kiekvieno mokykloje esančio žmogaus elgesys padėtų kurti saugesnę ir
draugiškesnę mokyklą? (vaikų mintis atsakant į šį klausimą galima surašyti ant lentos ar didelio lapo).

3. Socialinės reklamos „Kartu“ peržiūra ir užsiėmimo apibendrinimas
Parodykite vaikams „Vaikų linijos“ adaptuotą socialinę reklamą „Kartu“
(https://www.youtube.com/watch?v=3PSnQ5sUZLs)
Po filmuko peržiūros galite pakviesti vaikus pasidalinti savo mintimis, ką įdomaus ar sau svarbaus išgirdo šiame
užsiėmime. O taip pat galite apibendrinti užsiėmimą įvardindami tokias svarbiausias mintis:
Kiekvienas esame atsakingi už savo elgesį ir sprendimus. Kai kurie mūsų pasirinkimai veikia tiek mūsų, tiek
kitų žmonių gyvenimus. Palaikydami patyčių iniciatorių patys tampame patyčių dalimi ir sukeliame kitam
vaikui skausmą. Pasirinkdami nesityčioti ir padėti tiems, kurie susiduria su patyčiomis – kuriame saugesnę
aplinką ir sau ir šalia esantiems.
Kartais užtenka nedidelio veiksmo, kad patyčios nebesitęstų ar bent šiek tiek sumažėtų. Užtenka nesijuokti
iš „kieto“ kitą vaiką žeminančio bajerio – ir tai jau gali sumažinti norą kitą kartą tokį pat „bajerį“ pasakyti.
Užstoti patyčias patiriantį vaiką gali būti nedrąsu ar net nesaugu – svarbu apie pastebėtas patyčias
informuoti mokyklos suaugusiuosius.
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TEMA: Mokiniai, patyčios ir internetas: kas už ką atsakingas?
Rekomenduojamas mokinių amžius: 5-8 klasės
Reikalingos priemonės: projektorius ir kompiuteris, balti A4 formato lapai, markeriai
Pamokos pradžioje pristatykite mokiniams temą. Pradėkite nuo istorijos papasakojimo (istoriją galima pateikti
skaidrėsi, kad mokiniams lengviau būtų ją suprasti, perskaityti).
Mariaus istorija. „Marius mokosi 8-oje klasėje. Turi ten vieną kitą draugą, nors šiaip yra gan uždaras ir bendrauja su
kitais nedaug. Šiandien Mariui nutiko baisiai nemalonus dalykas. Prieš kūno kultūros pamoką persirenginėjant du
klasiokai – Ignas ir Rapolas - ėmė išsidirbinėti, kabinėtis, įstūmė į dušą ir išmaudė. Kiti 10 klasiokų stovėjo,
komentavo, žvengė. Marius niekaip nesugebėjo jiems pasipriešinti ir jam dėl to buvo žiauriai pikta ir gėda... Negana
to, besibaigiant visai tai nesąmonei Marius suprato, kad klasiokai ne tik kabinėjosi, bet ir viską filmavo. Vakare
prisijungęs prie Facebook‘o profilio Marius rado tai, dėl ko visą dieną nervinosi. Filmuką. Klasės grupse. Pats
neprisivertė iki galo jo pasižiūrėti. Pamatęs „skaičiukus“ po filmu suprato, kad filmuką matė visi klasiokai. 20 klasiokų
pa-like-ino. 10 – pa-share-ino. Po filmuku buvo 42 komentarai. Bjaurūs.
„Nekreipk dėmesio“ – nuskambėjo Mariaus galvoje. Taip, jis jau kažkada buvo girdėjęs tokį patarimą iš mamos. Gal
tikrai pabandyti nekreipti dėmesio? Kitą dieną mokykloje Marius jautėsi klaikiai. Bijojo net akis pakelti, nes pakėlęs
sutikdavo kieno nors pašaipų žvilgsnį. Jam buvo jausmas, kad filmuką pamatė visa mokykla. Na, bent jau didesnė
jos dalis. Nes žvilgsniai, šnabždesiai ir žvengimas buvo nepakeliami ir lydėjo jį visoje mokykloje.
Vakare prisijungęs prie facebook‘o Marius vėl rado filmuką. Tą patį. Tik „pagerintą“. Prisivertė pasižiūrėti iki galo.
Filmas buvo papildytas neva tai Mariaus sakomais žodžiais, bjauriais garsais ir panašiai. Like‘ų ir share‘ų skaičius
buvo jau keliašimtinis. Marius žinojo, kad neprisivers niekam papasakoti apie tai, kas nutiko. Nes jam buvo klaikiai
gėda. O pasakyti mokytojai ar tėvams – reiškia pasmerkti save dar didesnei gėdai. Jau ir taip tėvas nervuojasi, kad
Marius toks „nevyriškas“, nemoka kaip reikiant atsikirsti. Mariaus galvoja sukosi viena mintis: ką daryti???“
Perskaitę istoriją, padalinkite vaikus grupėmis po 3-4, duokite popieriaus lapą ir markerį ir pasiūlykite vaikams
atlikti užduotį:
1. nupiešti atsakomybės diagramą ir surašyti, kiek procentų atsakomybės už šitą įvykį tenka Ignui su Rapolu,
Mariui, situaciją stebėjusiems klasiokams, klasės grupse filmuką pa-like-inusiems ir pa-share-inusiems
klasiokams (t.y. nupiešti apskritimą ir jį padalinti tokiomis dalimis, kiek kas yra „kaltas“ dėl šios situacijos).
2. Padiskutuoti, už ką kas yra atsakingas ir kodėl kažkurie dalyviai neša daugiau atsakomybės nei kiti.
3. Aptarti, kaip Marius turėtų elgtis toliau.
4. Aptarti, ką kiti klasiokai gali padaryti, kad patyčios sustotų.
Grupėms pabaigus darbą pakvieskite visas ar kelias grupes pristatyti savo diagramą bei idėjas, kaip Marius turėtų
elgtis, ką gali padaryti kiti klasiokai, kad patyčios liautųsi. Visas mokinių nupieštas diagramas galima pakabinti
visiems matomoje vietoje. Po pristatymo aptarkite su vaikais:
Kuo diagramos skiriasi? Kodėl jos skirtingos?
Kas už ką atsakingas patyčių ir elektroninių patyčių situacijose?
kaip derėtų Mariui elgtis?
kas jam galėtų šioje situacijoje padėti?
kokius vaikai patys mato realius sprendimo būdus?
dėl ko kai kuriuos sprendimus jiems atrodo sunku įgyvendinti, pvz. kodėl mokiniai dažnai nesikreipia
pagalbos į suaugusiuosius, kad neleidžia kitiems vaikams stabdyti patyčių.
Aptarimo metu svarbu akcentuoti:
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Visi, kurie matė patyčias, stebėjo jas virtualioje erdvėje, dalinosi Marių žeminančiu filmu yra situacijos
dalyviai – taigi visi yra atsakingi už patyčias. Nesvarbu, kokiame vaidmenyje mokiniai yrai – skriaudėjo,
aktyvaus ar pasyvaus stebėtojo – jie yra situacijos dalyviai ir nestabdydami patyčių skatina jas klisti.
Yra svarbu, kad Marius kreiptųsi pagalbos, nors kartais tą sunku padaryti. Tačiau dar svarbiau, kad kiti
klasiokai stabdytų patyčias: ne-share‘intų, ne-like-intų, praneštų apie patyčias suaugusiems žmonėms.
Kiekvienas, kuris stebi patyčias, gali jas sustabdyti ar bent jau suteikti paramą Mariui. Jei nedrąsu prieš visą
klasę užstoti Marių – gal galima bent jau jam parodyti draugiškumą? Parašyti sms žinutę, kad tai, kad vyksta
neteisinga. Ar pakviesti Marių kartu eiti į mokyklą kitą dieną, kad jis nesijaustų toks vienišas?
Užsiėmimo

pabaigoje

pasižiūrėkite

filmuką

„Condividi

Chi?“

(trukmė

–

1:44

min):

https://www.youtube.com/watch?v=1sJ-zcm01Fc&feature=youtu.be (užrašas video pabaigoje: Nebesidalini?

Jei daliniesi, dalyvauji. Jei dalyvauji, esi atsakingas. Junkis pagarbiai). Ir galite paprašyti pačių mokinių
apibendrinti, as šiame užsiėmime jiems atrodė svarbu, kokią mintį jie išsineša.
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TEMA: Filmukų apie patyčias sporte aptarimas
Rekomenduojamas mokinių amžius: 5-8 klasės
Reikalingos priemonės: projektorius, kompiuteris, garso kolonėlės
Patyčiomis vadinamas įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis,
pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, įvairių daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas, ignoravimas,
gąsdinimas, piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas. Kviečiame su vaikais pasižiūrėti 3
filmukus, kuriuose vaizduojamos patyčių situacijos sporte ir juos aptarti.

1 filmukas: „Sportuok BE PATYČIŲ: išdrįsk būti herojumi“ (https://youtu.be/g0fOi0QS-sg)
FILMUKO IDĖJA: Patyčios paprastai vyksta tuomet, kai jas supa stebėtojų būrys. Neretai patyčių situacijų stebėtojai
skatina arba prisideda prie patyčių, užuot jas sustabdę. Netgi nieko nedarymas, vien buvimas pasyviu patyčių
stebėtoju, skatina skriaudėją ir toliau elgtis netinkamai ir tęsti užgauliojimus. Kiekvienas patyčias stebintis mokinys
gali padėti stabdyti patyčias, aiškiai parodydamas, kad joms nepritaria. Kartais pakanka tiesiog pasakyti, kad „tai
nejuokinga“ ar kitaip parodyti savo nepritarimą vykstančiam užgauliojimui, kad besityčiojantis žmogus suklustų dėl
savo elgesio ir nustotų taip elgtis.
Po filmuko peržiūros iš pradžių galima užduoti bendrus klausimus:
Kokios mintys, įspūdžiai ar jausmai kilo, žiūrint šį filmuką?
Kaip manote, kokia šio filmuko pagrindinė mintis?
Konkretesni diskusiniai klausimai apie filmuką ir patyčių dalyvius:
Kaip galėjo pasijausti patyčių iniciatoriai, kai Mindaugas parodė draugiškumą Andriui? O kaip pasijuto
Andrius?
Kaip manote, kaip Mindaugo sureagavimas paveikė patyčių iniciatorius?
Kaip jums atrodo, kaip patyčių iniciatorius veikia stebėtojų neįsitraukimas?
Kodėl patyčias stebintys mokiniai neretai būna pasyvūs patyčių stebėtojai?
Kas galėtų paskatinti patyčių stebėtojus užstoti skriaudžiamą vaiką ar kitaip padėti sustabdyti patyčias?
Kaip patyčių stebėtojai gali reaguoti, jeigu mato ar sužino apie vykstančias patyčias, kad padėtų jas
sustabdyti?
Diskusiniai klausimai apie elektronines patyčias:
Ką žinote apie elektronines patyčias? Kaip jos vyksta? Kuo skiriasi ir ar jos yra panašios į realiame gyvenime
vykstančias patyčias?
Kaip galima apsisaugoti nuo elektroninėje erdvėje vykstančių užgauliojimų?
Į ką galima kreiptis pagalbos elektroninių patyčių atveju?
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2 filmukas: „Sportuok BE PATYČIŲ: būk stiprus kreiptis pagalbos!“
(https://youtu.be/pcltkSnluuI)
FILMUKO IDĖJA: Patyčių situacijose visuomet stebimas jėgų disbalansas, kai skriaudžiamas vaikas yra silpnesniojo
pozicijoje. Besityčiojantys vaikai dažniausiai būna keliese, turi stebėtojų palaikymą, todėl vienam užgauliojamam
vaikui ypatingai sunku kažką atsakyti, o tuo labiau sustabdyti tyčiojimąsi. Suaugusiųjų vaidmuo, stabdant patyčių
situacijas, yra ypatingai svarbus ir be jų įsikišimo tyčiojimasis retai kada liaujasi. Todėl labai svarbu skatinti vaikus
kreiptis pagalbos į suaugusius, kuriais pasitiki. Vaikai gali vengti apie patiriamas patyčias pasakoti suaugusiems dėl
įvairių dalykų (bijo, kad nuo to patyčios tik sustiprės; abejoja, kad suaugusieji sureaguos tinkamai; nežino, į ką
kreiptis pagalbos; pasipasakoti trukdo įvairios netinkamos nuostatos, pavyzdžiui, kad papasakojimas apie patyčias
yra skundimas). Tačiau tik papasakojus apie patyčias yra galimybė padėti skriaudžiamam vaikui ir užkirsti joms
kelią.
Po filmuko peržiūros pradžioje galima užduoti bendrus klausimus:
Kokios mintys, įspūdžiai ar jausmai kilo, žiūrint šį filmuką?
Kaip manote, kokia šio filmuko pagrindinė mintis?
Specifiškesni diskusiniai klausimai apie filmuką ir kreipimąsi pagalbos:
Kaip jautėsi Tomas, kai aikštelėje išgirdo užgauliojimus?
Kaip kitų tyčiojimasis gali veikti skriaudžiamus vaikus (savijauta, tam tikri įgūdžiai, mokymosi rezultatai ir
pan.), o kaip bendrą grupės atmosferą?
Kaip vertinate trenerio įsikišimą į patyčių situaciją?
Koks suaugusiųjų reagavimas patyčių situacijose gali padėti jas sustabdyti?
Kodėl nemažai patyčias patiriančių vaikų apie tai nepasakoja suaugusiems? Kas tam trukdo?
Kas galėtų paskatinti daugiau vaikų papasakoti mokytojams, tėvams ar kitiems suaugusiems, kuriais
pasitiki, apie patiriamas ar stebimas patyčias?

3 filmukas: „Sportuok BE PATYČIŲ: stabdyk patyčias ramia reakcija ir humoru!“
(https://youtu.be/SqwCJWItYMA)
FILMUKO IDĖJA: Patyčių situacijose skriaudėjai ne tik skaudina, įžeidinėja ir visaip žemina skriaudžiamuosius, bet ir
kaltina juos dėl vykstančių patyčių. Skriaudėjai bando parodyti, kad skriaudžiami vaikai „prisiprašo“ patyčių, kad
jie yra kalti, kad su jais „kažkas ne taip“ (blogai ar gerai mokosi ar žaidžia, vienaip ar kitaip atrodo, turi ar neturi
kažko ir t.t.). Neretai skriaudžiami vaikai tuo patikti ir patys ima save kaltinti dėl patiriamų patyčių, išgyventi gėdą,
menkavertiškumo, nepasitikėjimo savimi jausmus bei vengia kreiptis pagalbos.
Tačiau svarbu žinoti, kad joks vaikas nėra kaltas dėl patiriamų patyčių ir niekas neturi teisės iš jo tyčiotis. Nors už
patyčių situacijų sprendimą yra atsakingi suaugusieji ir be jų įsikišimo patyčios retai kada liaujasi, patyčias
patiriantys vaikai taip pat gali stengtis rodyti nepritarimą patyčioms. Tai toli gražu nėra paprasta, tačiau to su
vaikais galima mokytis. Aiškus ir nedviprasmiškas „stop“ skriaudėjams, įvardinimas, kad toks jų elgesys
nepriimtinas, nepatinka, ar parodymas, tarsi tavęs patyčios neskaudintų, kartais gali mažinti skriaudėjų interesą
tęsti užgauliojimus.
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Taigi svarbi žinia skriaudžiamam vaikui: tu nesi kaltas dėl patiriamų patyčių ir jokiu būdu nenusipelnei tokio
elgesio; tikėk ir pasitikėk savimi, nes šaipymasis ir žeminimas, kurį patiri – nesusiję su tuo, kas esi, kaip jautiesi ir
ką sugebi; turi teisę drąsiai pasakyti skriaudėjams „ne“, liepti liautis ar kitais neagresyviais būdais išreikšti savo
nepritarimą.
Po filmuko peržiūros iš pradžių galima užduoti bendrus klausimus:
Kokios mintys, įspūdžiai ar jausmai kilo, žiūrint šį filmuką?
Kaip manote, kokia šio filmuko pagrindinė mintis? Specifiškesni diskusiniai klausimai apie filmuką ir
reagavimą į patyčias:
Kaip jautėsi Lukas žaidimo metu?
Kaip Luko reagavimas į užgauliojimus galėjo paveikti Nojų ir Džiugą?
Kaip paprastai patyčias patiriantys vaikai reaguoja į užgauliojimus? Ką esate pastebėję savo kasdienybėje?
Kokie reagavimo būdai atrodė efektyvūs, o kurie ne?
Kodėl patyčių situacijose svarbu skriaudėjams atsakyti neagresyviu būdu? Kuo agresyvus atsakas gali būti
pavojingas?
Kaip dar patartumėte patyčias patiriantiems vaikams reaguoti patyčių situacijose?
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