ATMINTINĖ PEDAGOGAMS

Jeigu pastebėjote patyčias

Reaguokite iš karto
•

•

Pastebėkite situaciją keletą sekundžių, įsitikindami, kad tai
yra patyčios. Nelaukite per ilgai.

Individualiai aiškinkitės
situaciją po to
•

Nediskutuodami su mokiniais, priminkite mokyklos
taisykles bei praneškite apie skriaudėjo ir kiekvieno
stebinčiojo atsakomybę.

•

Pakvieskite patyčių iniciatorių pasikalbėti individualiai su
jumis ar kitu mokyklos specialistu.

•

Praneškite apie patyčias vaiko/-ų klasės auklėtojui/kuratoriui,
administracijos ar kitam mokyklos specialistui.  

•

Apgalvokite, kada informuosite apie tai vaikų tėvus (pavyz
džiui, ar iš karto, ar patyčioms kartojantis), arba elkitės, kaip
numatyta jūsų mokyklos netinkamo elgesio drausminimo
tvarkos apraše.

Priėję prie patyčių dalyvių neagresyviai, tačiau užtikrintai
informuokite apie pamatytą patyčių faktą.
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Jeigu įtariate patyčias

Nežinojimas neatleidžia
nuo atsakomybės.
Tyrinėkite neaiškias
situacijas
•

Visada reaguokite į bet kokį pranešimą apie patyčias!

•

Rinkite faktus apie įtariamas patyčias, kalbėdamiesi su
mokyklos pedagogais ar kitais mokyklos darbuotojais.

•

Kitiems mokiniams nepastebint, pasikalbėkite su vaiku,
galimai patiriančiu patyčias, apie jo savijautą mokykloje.

Skirkite laiko –
pasikalbėkite su patyčiose
dalyvaujančiais vaikais
•

Palaikykite vaiką, tapusį patyčių objektu. Esant reikalui, suteikite pagalbą (informuokite, kam jis galėtų pranešti apie
patyčias, su kuo pasikalbėti ir kt.).

•

Neagresyviai, tačiau užtikrintai praneškite agresoriui ir stebėtojams, kad nepritariate patyčioms.

Informuokite apie
vykstančias patyčias
•

Pasitvirtinus patyčių faktui, informuokite apie tai mokinio
klasės auklėtoją/kuratorių, administracijos atstovą ar kitą
mokyklos specialistą.

•

Kartu su kitais mokyklos specialistais pastebėkite,
ar patyčios liovėsi.
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Kai reikia informuoti besityčiojančių
vaikų tėvus

Informuokite tėvus apie
pastebėtą netinkamą jų
vaiko elgesį
•

•

Ramiai ir nepriešiškai praneškite tėvams,
kad jų vaikas tyčiojosi.
Informuokite, kad jūsų pokalbio tikslas yra padėti vaikui,
kuris tyčiojosi. Priminkite mokinio tėvams, kad nesustabdytas netinkamas elgesys gali tik sunkėti.

Sutarkite, kaip toliau
palaikysite ryšį
•

Sutarkite po kurio laiko susisiekti su mokinio tėvais
aptarti situaciją.

Išklausykite tėvus ir
kvieskite bendradarbiauti
•

Išklausykite mokinio tėvus, ką jie mano ir kaip mato situaciją.
Pasiteiraukite papildomos informacijos.

•

Įvardinkite, kad jų pagalba ir bendradarbiavimas yra būtinas,
norint pasiekti bendrą tikslą ir kvieskite kartu padėti vaikui.

•

Kartu sutarkite, kaip reaguosite į patyčių faktą namuose
ir mokykloje. Priminkite mokinio tėvams, kokie yra galimi
reagavimo į patyčias būdai.

•

Pasiūlykite ir kitų specialistų pagalbą mokykloje ar už jos ribų.
Pavyzdžiui, soc. pedagogo, psichologo.

