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Pratarmë
Gyvename visuomenëje, kuri, deja, nepasiþymi gera dvasine sveikata. Taip jau atsitiko, kad ðiuo
sudëtingu pereinamuoju laikotarpiu atsiskleidë daug metø besikaupusios nesveiko elgesio su
savimi ir su kitais ydos. Ar tai bûtø didþiausias pasaulyje saviþudybiø skaièius, ar plaèiai paplitusi
ávairiai pasireiðkianti prievarta, ar besaikis girtavimas – visa tai verèia mus pradëti domëtis
savimi kaip individais ir visuomene, paþvelgti giliau ir suvokti, kà reiðkia mums ði nelinksma
statistika. Tik geriau suvokæ savo elgesio nuostatas, kurios daþniausiai yra pasàmoningos ir
uþprogramuotos individo ar visuomenës praeityje, imsimës efektyviai ðias problemas spræsti.
Man dþiugu pristatyti rimtà þingsná ðioje visuomenës sveikimo srityje – knygà „Patyèiø prevencija
mokyklose“. Ðioje knygoje ið visø pusiø atskleidþiamas patyèiø reiðkinys, paprastais ir kartu
mokslo þiniomis grástais argumentais paneigiami mitai apie neva grûdinantá ar kitaip naudingà
þmonëms ir visuomenei patyèiø reiðkiná. Patyèios, kaip ir kiti prievartos pasireiðkimo bûdai, yra
mûsø visuomenës þemo emocinio raðtingumo pasekmë, o kartu ir prieþastis gausybës
socializacijos nesëkmiø, iðtinkanèiø mûsø jaunimà. Stabdyti patyèiø epidemijà jau seniai laikas,
ir ði knyga turëtø tapti labai efektyvia prevencijos priemone.
Knygos autoriai – psichologai Robertas Povilaitis ir Jurgita Valiukevièiûtë – jau ne vienerius
metus dirba praktiná darbà patyèiø prevencijos srityje. Jø sukaupta patirtis ir domëjimasis kitø
valstybiø atliktais darbais patyèiø reiðkinio analizës ir prevencijos srityje virto ðia knyga, kurià
rekomenduoju paskaityti visiems, nepriklausomai nuo profesijos ar amþiaus.
doc. Dainius Pûras

I. PATYÈIOS
Patyèiø apibûdinimas
Lietuviø kalboje nëra tikslaus termino, apibûdinanèio patyèiø reiðkiná, kuris atspindëtø visà
elgesio ávairovæ, bûdingà patyèioms. Galime rasti ávairiø þodþiø, skirtø ðiam reiðkiniui ávardinti:
priekabiavimas, priekabës, uþgauliojimas, ujimas, kabinëjimasis, skriaudimas, paþeminimas,
erzinimas. Ðioje knygelëje naudosime terminus „patyèios” ir „priekabiavimas” kaip sinonimus.
Nors daugiau kalbame apie ðio reiðkinio ypatumus vaikø ir paaugliø tarpe, taèiau jis yra bûdingas
ne tik vaikams ir paaugliams – patyèios vyksta ir ðeimoje, ir tarp suaugusiøjø darbe.
Kartais patyèios yra painiojamos su humoru – sakoma, kad vaikai taip tik juokauja. Taèiau esminis
skirtumas nuo pajuokavimo yra tas, kad patyèiø tikslas – áskaudinti, paþeminti kità.
Svarbiausios patyèiø savybës:
ªpatyèios apima tyèinius veiksmus;
ªðis elgesys yra pasikartojantis;
ªpatyèiø situacijoje yra psichologinë ar fizinë jëgos persvara.

Þodþiai, apibûdinantys patyèias
Lietuviø kalba yra turtinga þodþiais, apibûdinanèiais patyèiø reiðkiná. Randame visà eilæ
þodþiø, kurie gali bûti vartojami kaip sinonimai, kalbant apie vaikø tarpusavio priekabes
(Lietuviø kalbos þodynas, 2002):
patyèios – ko nors darymas kieno apmaudui, piktumui, tyèiojimasis, juokavimas, juokai,
pokštas;
uþgaulioti – áþeidinëti;
skriausti – daryti skriaudà, nuoskaudà, neteisybæ, engti, spausti;
uiti – nuolatos barti, keikti; laikyti nieko vertu, niekinti;
priekabiauti – ieðkoti priekabiø, kibti;
niekinti – rodyti paniekà, þiûrëti ið aukðto, be pagarbos; laikyti menku, neturinèiu
reikðmës dalyku;
erzinti – pajuokti, tyèiotis;
kaikinti – erzinti, pykdyti, tyèiotis;
paþeminti – sumenkinti, paniekinti;
pajuoka – pajuokimas, patyèios; pajuokimo, patyèiø objektas;
pajuokti – kà paðiepti; kuo tyèiotis;
ðaipytis – pajuokti, paðiepti;
engti – spausti, varginti, kamuoti, slopinti;
kabinëtis – priekabiø ieðkoti, kibti prie ko;
skaudinti – teikti skausmà, daryti, kad bûtø nemalonu, þeisti, uþgauti.
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[

Nebûna normaliø patyèiø – patyèios tai ne humoras. Juokaujama
norint pralinksminti, tyèiojamasi – norint áskaudinti.
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Patyèiø formos
Vaikai gali paèiais ávairiausiais bûdais vieni ið kitø tyèiotis, kabinëtis, skaudinti vienas kità. Yra
iðskiriamos tiesioginës ir netiesioginës patyèios:
ªtiesioginës patyèios – kai vaikas yra atvirai puolamas, uþgauliojamas savo bendraamþiø,
pvz., vaikas yra stumdomas, pravardþiuojamas, jam grasinama ir pan.;
ªnetiesioginëmis patyèiomis vadiname toká elgesá, kuomet vaikas skaudinamas
nenaudojant tiesioginës agresijos. Tai vaiko atstûmimas nuo grupës, ignoravimas,
nebendravimas su juo, neapykantos prieð vaikà kurstymas.
Taip pat galima iðskirti patyèiø formas pagal tai, kokia agresija yra naudojama vaikui áskaudinti:
ªÞodinës patyèios – kuomet vaikas yra skaudinamas, uþgauliojamas þodþiu ir uþraðais. Tai
gali bûti prasivardþiavimas, gàsdinimas, paðaipios replikos apie þmogaus kûnà, religijà,
tautybæ, negalià, iðvaizdà, „juokeliai”, uþraðai apie vaikà, vaikà skaudinanèiø þinuèiø
siuntinëjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paðtu, apkalbinëjimas, ðmeiþimas.
Þodþiai, apibûdinantys þodines patyèias
Þodinëms patyèioms apibûdinti lietuviø kalboje gali bûti naudojami tokie þodþiai ir iðsireiðkimai:
áþeisti – konkreèiais poelgiais ar veiksmais sukelti dvasiná sopulá, áskaudinti, paniekinti,
pažeminti, parodyti nepagarbà;
ágelti – ákasti, ádurti, ážeisti;
á akis užspjauti – pažeminti, paniekinti;
apkalbëti – kà nors bloga apie kita pasakyti, apšmeižti;
burnoti – piktai kalbëti, piktžodžiauti, keikti;
keikti – minëti kà piktais, negražiais žodžiais, plûsti;
plûsti – keikti, koneveikti;
dergti – žodžiais bjauroti, plûsti, šmeižti, niekinti.

ªFizinës – tai uþgauliojimas veiksmais: pargriovimas, áspyrimas ar spardymas,
kumðèiavimas, stumdymas, rankos uþlauþimas, spjaudymas, daiktø gadinimas ir
atiminëjimas, drabuþiø gadinimas, plaukø peðiojimas, ágnybimas, sprigtas. Tai yra puikiai
þinomas elgesys, kuris daþnai ávardijamas þargonu, pavyzdþiui: „podnoþkë“, „pijavkë“,
„grûðia“, „dilgëlë“.

8

Þodþiai, apibûdinantys fizines patyèias
muðti – teikti skausmà smûgiais;
dauþyti – mušti, pliekti;
kumðèiuoti – kumšèiu mušti;
spardyti – sudavinëti koja ar kojomis, smogti spyriais;
spjaudyti – tëkšti iš burnos seiles, skreplá; niekinti;
lupti – prievarta imti, reikalauti; spausti, engti, išnaudoti;
kulti – mušti, perti, daužyti;
apkulti – apmušti, apdaužyti;
perti – mušti, pliekti;
tvoti – stipriai suduoti, šerti, smogti; smarkiai mušti;
pliekti – smarkiai muðti, plakti; smarkiai kritikuoti;
mušnoti – tapšnoti; mušinëti.

ª

Sudëtinës – tai tokios elgesio formos, kurios apima ir þodinius, ir fizinius veiksmus.
Pavyzdþiui, reketas, vertimas daryti tai, ko vaikas nenori.
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Patyèiø vietos
Patyèios gali vykti paèiose ávairiausiose vietose: ir mokykloje, ir kieme, ir namie, ir visur kitur, kur
vaikai susitinka ir bendrauja. Kiekybiðkai daugiau patyèiø vyksta mokyklose – tai yra aplinka,
kurioje ilgà laikà bûna daug vaikø. Kitoje aplinkoje – kieme, þaidimø aikðtelëje – vaikai turi
daugiau erdvës, joje bûna tiek, kiek nori, gali pasirinkti su kuo bendrauti.
Patyèiø situacijoje labai svarbø vaidmená atlieka stebëtojai – kiti vaikai, kurie mato, kaip vaikas
yra þeminamas. Pavyzdþiui, pravardë, pasakyta prieð visà klasæ yra þymiai skaudesnë nei pasakyta
„akis á aká“. Mokykla yra labai palanki terpë turëti tokià stebëtojø auditorijà.
Mokyklose patyèios vyksta paèiose ávairiausiose vietose. Yra pastebima tendencija, kad
tyèiojimasis vyksta tokiu metu ir tokioje vietoje, kuomet yra maþiausiai suaugusiø prieþiûros
[26]. Pavyzdþiui, daug patyèiø vyksta pertraukø metu klasëje, mokyklos kieme ar koridoriuje (1
pav.).

1 Pav. Daþniausios moksleiviø minimos patyèiø vietos mokykloje (%).
Patyèiø atvejø pasitaiko taip pat ir kitose vietose: bibliotekose, sporto salëse, persirengimo
kambariuose, tualetuose, rûbinëse.
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Vaikø vaidmenys patyèiose
Patyèiø situacijoje vaikai gali uþimti skirtingus vaidmenis (2 pav.).
Auka – vaikas, kuris patiria kitø vaikø patyèias.
Skriaudëjas – tai yra tam tikras lyderis, kuris daþniau pradeda, inicijuoja patyèias ir ieðko
palaikymo, stengiasi átraukti kitus.
Aktyvus ðalininkas – vaikas, kuris palaiko patyèias, kuris prisijungia prie skriaudëjo (antrina jam),
taèiau yra nelinkæs pirmas pradëti tyèiotis.
Ðalininkas – palaiko tyèiojimàsi, pritaria jam ir jame dalyvauja (taèiau ne taip aktyviai, kaip
skriaudëjas ar ðalininkas).
Pasyvus ðalininkas – pritaria patyèioms, taèiau aktyviai neásitraukia.
Neutralus stebëtojas – tiktai stebi, kas vyksta. Stengiasi iðlikti nuoðalyje ir jeigu jo asmeniðkai tai
nelieèia, stengiasi niekaip neásivelti.
Galimas gynëjas – nepritariantis patyèioms vaikas, kuris norëtø padëti aukai, bet nieko nedaro,
greièiausiai bijodamas pats tapti patyèiø objektu.
Aukos gynëjas – vaikas, kuriam nepatinka patyèios ir kuris stengiasi padëti aukai apsiginti arba
bando sustabdyti patá priekabiavimà. Tai irgi neretai yra lyderis, kuris gali iðdrásti pasiprieðinti
skriaudëjams.
Pirmasis mokiniø vaidmenø schemà sudarë norvegø tyrinëtojas D. Olweus (1994). Èia pateikiame
Cris Goldy [9] modifikuotà vaikø vaidmenø schemà:

A. Skriaudëjas

B. Aktyvus šalininkas –
aktyviai dalyvauja, bet pats
nepradeda

A

G. Aukos gynëjas –
padeda ar
stengiasi padëti
aukai

G

B
Auka

C. Šalininkas – pritaria
patyèioms ir ásitraukia á jas

C

D. Pas yvus šalininkas –
palaiko patyèias, bet
neásitraukia

F

D
E

F. Galimas gynëjas –
nemëgsta patyèiø,
galvoja, kad reikëtø
padëti, taèiau nieko
nedaro

E. N eutralus stebëtojas

2 Pav. Vaikø vaidmenys patyèiø situacijoje.
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Ðie vaidmenys nëra fiksuoti – jie gali keistis. Vaikas vienoje situacijoje buvæs skriaudëju, kitoje
gali tapti ðalininku, o kartais ir auka. Ir auka gali tapti skriaudëju ar uþimti kità vaidmená.
Kartais á skriaudëjø vaidmená gali ásitraukti tie moksleiviai, kuriems nepatinka patyèios, taèiau jie
patys bijo tapti patyèiø aukomis ir tikisi, kad tyèiodamiesi ið kitø patys iðvengs priekabiø. Kai kurie
vaikai galvoja, kad nesikiðdami ir stengdamiesi nematyti patyèiø, iðvengs jø prieð save.
Aktyvus nedalyvavimas patyèiø situacijose ir stengimasis likti nuoðalyje taip pat yra tam tikras
dalyvavimas patyèiose. Neutralumas gali padëti iðvengti patyèiø konkreèiam vaikui, taèiau
bendra mokyklos atmosfera ir saugumas nuo to nukenèia. Jeigu yra daug vaikø, kurie stengiasi
iðlikti neutraliais, tuomet yra palankios sàlygos vykti patyèioms. Patyèios gali maþëti tik tuomet,
kuomet yra galinèiø, norinèiø ir drástanèiø jas sustabdyti.

[

Vaikas, kuris tyèiojasi irgi yra auka. Labai tikëtina, kad jis dabar
pats patiria ar yra anksèiau patyræs patyèias ir nemoka
neagresyviai bendrauti.

Kaip matome, patyèiø situacijoje yra daugiau nei 2 dalyviai: ne tik skriaudëjas ir auka, bet ir
stebëtojai, þiûrovø auditorija. Stebëtojai padaro patyèiø situacijà skaudesnæ aukai, nes jo
paþeminimà mato ir kiti vaikai. Skriaudëjui taip pat svarbi ði „þiûrovø auditorija”, nes prieð jà jis
demonstruoja savo jëgà bei átvirtina savo iðskirtiná statusà. Vadinti kità vaikà „þàsinu” esant tik
skriaudëjui ir aukai gali bûti ne taip ádomu skriaudëjui ir ne taip skaudu skriaudþiamam vaikui,
lyginant su tokia paèia situacija, vykstanèia klasëje, kuomet vaikas paþeminamas kitø vaikø
akivaizdoje.
Svarbu þinoti, kad ne visoms patyèiø formoms tai yra bûdinga – pavyzdþiui, reketavimo
situacijoje yra vengiama þiûrovø ir siekiama kuo didesnio slaptumo.
Kadangi ðie vaidmenys nëra statiðki, suaugusieji gali padëti vaikams pakeisti savo vaidmenis.
Jeigu suaugusiøjø pastangomis skriaudëjas bent kartais susilaikytø ir taptø ðalininku, o
ðalininkas – neutraliu stebëtoju patyèiø jau bûtø ðiek tiek maþiau. Taip pat jeigu skatintume
neutralius stebëtojus tapti galimais gynëjais, o tuos, kurie neiðdrásdavo apginti aukos, tapti
dràsesniais ir uþstoti aukà – galime tikëtis retesniø patyèiø.
Dideliu pasiekimu galëtume laikyti toká statusø perstruktûravimà, kuomet didëja skaièius
vaidmenø nepritarianèiø patyèioms ir palaikanèiø skriaudþiamà vaikà, bei maþëja patyèias
palaikanèiø vaidmenø (3 pav.).
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A. Skriaudëjas

A

G

G. Aukos gynëjas

F
B . Šalininkas –
pritaria patyèioms
ir galbût ásitraukia
á jas

B

F. Gynëjo
šalininkas

Auka
E

E. Galimas
gynëjas

D
C

D. Pasyvus gynëjas

C. Neutralus stebëtojas

3 Pav. Pageidautinas vaikø vaidmenø perstruktûrizavimas patyèiø situacijoje.
Kai kurie autoriai apraðo bûdus, kaip skriaudëjà galima paversti aukos gynëju. Pavyzdþiui,
mokyklos psichologas pasikvieèia 13–metá Rimà, kuris kabinëjasi prie savo klasioko Edvino ir sako
jam: „Þinau, kad tavo klasëje vaikai skriaudþia Edvinà. Kadangi tu esi klasës lyderis ir tavæs kiti
vaikai klauso, norëèiau papraðyti tavo pagalbos. Gal galëtumei uþstoti Edvinà, kuomet kiti vaikai
já pradeda skriausti? Tavæs jie tikrai paklausys…” Tokiu pokalbiu psichologas parodo Rimui, kad
yra informuotas apie vykstanèias patyèias jø klasëje. Taip pat pokalbio metu yra akcentuojamos
teigiamos vaiko savybës – jo lyderiavimas klasëje ir pasiûloma jo lyderio savybæ panaudoti
konstruktyviai bei pakeisti savo elgesá.
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Istorinis þvilgsnis á patyèiø tyrinëjimus
Patyèios yra labai senas reiðkinys. Tai nëra nûdienos, naujas reiðkinys. Ávairûs neigiami,
nepageidautini visuomeniniai reiðkiniai, egzistavæ iðtisus laikmeèius, yra kartais netikëtai
aptinkami ar atrandami.
Sistemingi patyèiø tyrinëjimai pradëti 7–ame – 8–ame deðimtmetyje. Didþiausias susidomëjimas
prasidëjo Ðvedijoje ir neilgai trukus ðis reiðkinys pradëtas tyrinëti kitose ðalyse. Norvegijoje
patyèiomis pradëta domëtis 1982–aisiais metais, kuomet nusiþudë trys paaugliai. Tyrimas
atskleidë, kad paaugliai nusiþudë dël nepakeliamo bendraamþiø priekabiavimo [16]. Ðis ávykis
sukëlë diskusijà þiniasklaidoje ir visuomenëje. To pasekoje buvo sukurta nacionalinë kampanija,
inicijuota Ðvietimo ministerijos. 1983–1985m. Bergeno miesto mokyklose buvo pradëta vykdyti
priekabiavimo prevencijos programa. Buvo tikrinamas ðios programos efektyvumas ir vëliau ji
buvo pradëta taikyti kitose ðalyse.
Iki ðiol yra atliekama daugybë tyrimø ávairiose pasaulio ðalyse. Ypatingai ádomûs ir vertingi yra
tarptautiniai tyrimai, leidþiantys palyginti situacijà skirtingose ðalyse.
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Patyèiø paplitimas
2002m. Pasaulinës sveikatos organizacijos atlikto tarptautinio tyrimo duomenimis patyèiø
paplitimas 35 skirtingose ðalyse varijuoja nuo 1 iki 50 proc. (toks skaièius yra vaikø, patirianèiø
patyèias bent du kartus per mënesá). Patyèiø paplitimas skiriasi priklausomai nuo apklausiamø
vaikø amþiaus ir lyties [31]. Ðio tyrimo duomenimis maþiausiai 13m. amþiaus vaikø, patirianèiø
patyèias yra Èekijoje, Ðvedijoje, Slovënijoje; daugiausiai Lietuvoje, Portugalijoje, Latvijoje.
Maþiausiai 13m. amþiaus vaikø, besityèiojanèiø ið kitø, yra Ðvedijoje, Èekijoje ir Maltoje;
daugiausiai – Lietuvoje, Austrijoje, Latvijoje. Kaip matome, skirtumai tarp ðiø ðaliø yra dideli, ir
Lietuvoje yra daugiausiai tiek vaikø, patirianèiø patyèias, tiek besityèiojanèiø ið kitø (4, 5 pav.).

4.1 Pav. 11 metø vaikai patyræ patyèias bent kartà per pastaruosius 2mënesius (%).
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4.2 Pav. 13 metø vaikai patyræ patyèias bent kartà per pastaruosius 2mënesius (%).

4.3 Pav. 15 metø vaikai patyræ patyèias bent kartà per pastaruosius 2mënesius (%).
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5.1 Pav. 11 metø vaikai, per pastaruosius 2 mënesius bent kartà tyèiojæsi
ið kitø mokiniø (%).

5.2 Pav. 13 metø vaikai, per pastaruosius 2 mënesius bent kartà tyèiojæsi
ið kitø mokiniø (%).
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5.3 Pav. 15 metø vaikai, per pastaruosius 2 mënesius bent kartà tyèiojæsi
ið kitø mokiniø (%).
Kartais yra abejojama ðio tyrimo rezultatais ir nenorima tikëti, kad Lietuvoje patyèiø paplitimas
yra toks didelis, taèiau panaðø patyèiø daþnumà nustato ir kiti tyrimai [19, 26, 27]. 2003m. buvo
daryti bent du tyrimai – tyèiojimosi daþnumas ketvirtø, penktø ir devintø klasiø moksleiviø tarpe
buvo tirtas Panevëþio miesto ir rajono [26], Vilniaus ir Alytaus mokyklose [27]. Ðiø tyrimø
rezultatai atskleidþia, kad bendraamþiø tyèiojimàsi bent kartà yra patyræ maþdaug 2/3
moksleiviø (70%). Kas ketvirtas moksleivis (nuo 23% iki 27%) per pastaruosius 2–3mën. patyrë
daþnà bendraamþiø priekabiavimà – ne reèiau kaip kartà per savaitæ. Klausiami apie tai, ar patys
tyèiojasi ið kitø moksleiviø, apie 60% tyrime dalyvavusiø vaikø prisipaþino, kad bent retkarèiais
tyèiojasi ið savo bendraamþiø, o apie 17% moksleiviø prisipaþino, kad taip elgiasi daþnai – kartà
per savaitæ ar daþniau.
Patyèios vyksta tiek tarp berniukø, tiek tarp mergaièiø. Kai kuriuose tyrimuose nustatoma, kad
berniukai daugiau tyèiojasi ið bendraamþiø ir patiria patyèias daþniau nei mergaitës. Kiti
tyrinëtojai nepastebi ryðkiø skirtumø tarp berniukø ir mergaièiø. Skirtumai, tyrinëjant patyèiø
paplitimà tarp berniukø ir tarp mergaièiø, yra aptinkami tik labiausiai paplitusiose patyèiø
formose. Pastebëta, kad berniukams daþniau yra bûdingos fiziniø, tiesioginiø patyèiø formos:
stumdymas, muðimas ir pan., o mergaitës daþniau linkusios taikyti ir daþniau kenèia nuo
netiesioginiø ir verbaliniø patyèiø – apkalbinëjimo, ignoravimo.
Kalbant apie patyèiø paplitimà tarp skirtingo amþiaus vaikø, svarbu bûtø paminëti, kad amþius,
kuriame daugiausiai vaikai patiria patyèiø – 11–12m. Taip pat yra aiðku, kad patyèiø aukomis
daþniausiai tampa bendraamþiai ar jaunesni vaikai nei skriaudëjai. Be to pastebima tendencija,
kad didëjant amþiui, daugiau vaikø tampa aktyviais skriaudëjais. D.Valickaitës [2003] atliktame
tyrime pastebëta, kad penktos klasës moksleiviai daþniau nei devintokai kenèia nuo kitø
moksleiviø tyèiojimosi. Tyrimo duomenimis daþnà tyèiojimàsi patiria 26.6% penktokø ir 19.4%
devintokø. Tuo tarpu devintokai beveik 3 kartus daþniau patys kabinëjasi prie kitø moksleiviø –
24.4% devintokø ir 9.3% penktokø daþnai tyèiojasi ið kitø vaikø (bent kartà per savaitæ).
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Besityèiojantys ið kitø ir patiriantys patyèias vaikai nëra visiðkai atskiros grupës – jos stipriai
persidengia – didelë dalis vaikø tiek patiria patyèias, tiek patys tyèiojasi ið kitø. Susidaro áspûdis,
kad yra susiformavusi tam tikra patyèiø kultûra. Paradoksalu, bet tai, kas yra akivaizdþiai
nepriimtina Ðvedijoje, yra tapæ bendravimo norma Lietuvoje. Jeigu Ðvedijoje sunkiau bûtø surasti
vaikà, kuris patyrë patyèias, tai Lietuvoje reikëtø pasistengti surasti vaikà, kuris patyèiø nepatyrë.
Visuomenës sveikatos srityje, jeigu 100 ið 10 000 þmoniø (tai sudaro 1 proc.) suserga tam tikra
liga, gali bûti skelbiama epidemija ir imtasi ypatingai skubiø veiksmø jai áveikti. Skandinavijos
ðalys jau seniai yra ávardijusios patyèiø reiðkiná kaip itin rimtà problemà ir pradëjusios taikyti
ávairias prevencines programas, siekdamos sumaþinti patyèiø mastà. Pavyzdþiui, Norvegijos
karalius ir Ministras pirmininkas savo naujametinëje kalboje 2002m. [24] ávardina patyèias, kaip
vienà aktualiausiø problemø ir ásipareigoja ðià problemà spræsti aukðèiausiu lygiu. Matydami
milþiniðkà patyèiø paplitimà Lietuvoje, pastebime, kad jis 70 kartø virðija epidemijos slenkstá.
Analizuojant valstybës politikà, akivaizdþiai matosi, kad patyèiø problema nesulaukia
adekvataus dëmesio. Epidemija yra paskelbta narkomanijos problemai, suaugusiøjø smurtavimui
prieð vaikus, taèiau agresyvus kasdieninis elgesys tarp vaikø ir paaugliø beveik nëra
sprendþiamas.

[

Patyèios yra pasiekusios toká mastà, kad galima pradëti kalbëti apie
ásigalëjusià patyèiø kultûrà.

Ðalys, kurios jau daug metø vykdo patyèiø prevencines programas, turi sukaupusios daug
patirties ir turi árodymø, kad ðios programos yra efektyvios. Skirtingø autoriø duomenimis
patyèiø prevenciniø programø efektyvumas svyruoja nuo 20 iki 80 proc. [16, 22]. Deja, nei viena
ið ðiø programø nëra sistemingai taikoma Lietuvoje.
Atrodo, kad Lietuvoje kità þeminantis elgesys yra tapæs norma ne tik vaikams, bet ir nëra
suvokiamas kaip problema visoje visuomenëje.
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Patyèios ir kitos agresijos formos
Patyèios yra agresijos forma. Neámanoma kalbëti apie patyèias, jas izoliuojant nuo kitø agresijos
apraiðkø. Pasaulinë sveikatos organizacija savo metiniame praneðime „Smurtas ir sveikata“ [30]
apraðo ávairiausias agresijos formas – saviþudybes, þmogþudystes, smurtà ðeimoje, patyèias,
seksualinæ prievartà, karus ir t.t. Pasirodo, kad Lietuvoje yra labai aukðti ir kiti smurto
visuomenëje rodikliai. Pavyzdþiui, saviþudybiø skaièius Lietuvoje, tenkantis 100 000 gyventojø,
yra didþiausias pasaulyje (2004m. 100 000 gyventojø teko 40,2 saviþudybiø).

6 Pav. Saviþudybiø skaièius, tenkantis 100 000 gyventojø (PSO, 2001).

20

Kitas rodiklis – jaunø (10–29m.) þmoniø nuþudymø skaièius yra þenkliai didesnis nei Vakarø
Europos ðalyse (5,4 nuþudymai 100 000 gyventojø):

7 Pav. Jaunø (10–29m.) þmoniø nuþudymø skaièius, tenkantis 100 000 gyventojø
(PSO, 2001).
Apie agresijà liudija ir netolerancijos lygis. 1999–2000m. atliktame Europos vertybiø tyrime [23]
32 ðaliø gyventojai buvo apklausti apie ávairiausias nuostatas ir vertybes, apie jø poþiûrius á
ávairius jø kasdienio gyvenimo dalykus. Dalis klausimø buvo skirti tolerancijai – þmoniø buvo
klausiama, ar jie toleruotø ðalia gyvenanèias tam tikras þmoniø grupes (alkoholikus,
serganèiuosius AIDS, musulmonus, romø tautybës asmenis ir pan.), ar svarbi tolerancija ir
supratimas ðeimyniniuose santykiuose ir pan. Lietuvos gyventojø atsakymuose iðryðkëjo didelë
netolerancija.
Pateiksime keletà pavyzdþiø. 82,1% apklaustøjø Lietuvoje teigë, kad alkoholikai yra
nepageidaujami kaimynai – tuo tarpu Liuksemburge taip mananèiø buvo 32%. 67,6% apklaustø
lietuviø netoleruotø ðalia gyvenanèiø homoseksualiø asmenø, taip mananèiø ðvedø buvo 6,1%.
55,1% lietuviø nepageidautø, kad ðalia jø gyventø asmenys, sergantys AIDS – Danijoje taip mano
5,8% apklaustøjø. Tokie Lietuvos rodikliai yra vieni didþiausiø ið tyrime dalyvavusiø 32 ðaliø. Be
to, netolerancija iðryðkëjo ir kitoms þmoniø grupëms – emociðkai nestabiliems þmonëms, romø
tautybës asmenims (8–12 pav.).
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8 Pav. Respondentai, ávardinæ alkoholikus kaip nepageidautinus kaimynus (%).

9 Pav. Respondentai, ávardinæ emociðkai nestabilius asmenis kaip nepageidautinus
kaimynus(%).
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10 Pav. Respondentai, ávardinæ romø tautybës asmenis kaip nepageidautinus kaimynus (%).

11 Pav. Respondentai, ávardinæ nuo narkotikø priklausomus asmenis kaip nepageidautinus
kaimynus (%).
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12 Pav. Respondentai, ávardinæ homoseksualius asmenis kaip nepageidautinus kaimynus.
56,6% apklaustøjø manë, kad yra labai svarbu ðeimoje vaikà mokinti tolerancijos ir pagarbos, o
42,2% manë, kad santuokoje yra labai svarbus supratimas ir tolerancija – pagal ðiuos rodiklius
Lietuva atsidûrë vienoje paskutiniøjø vietø.

13 Pav. Respondentai, ávardinæ, kad vaikas bûtinai turi iðmokti ðeimoje tolerancijos
ir pagarbos (%).
24

14 Pav. Respondentai, ávardinæ, kad santuokoje labai svarbu supratimas ir tolerancija (%).
Kaip matome ið ðio tyrimo, Lietuvoje yra daug netolerancijos ir yra maþai galvojanèiø, kad
tolerancija yra svarbi vertybë ðeimyniniuose santykiuose ir vaikø auklëjime. Netolerantiðkoje
visuomenëje yra þymiai didesnë smurto tikimybë. Vaikai, augdami aplinkoje, kurioje yra daug
neapykantos, mokosi neapkæsti – ið to kyla ávairios agresijos formos.
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Klaidingos visuomenës nuostatos apie patyèias
Visuomenëje gausu ávairiø ásitikinimø apie patyèias. Klaidingus ir paplitusius ásitikinimus galime
vadinti mitais. Patyèiø prevencijoje yra svarbu tuos mitus atpaþinti ir mëginti juos keisti.
Aptarkime svarbiausius ásitikinimus apie patyèias.
MITAS: Vaikai yra vaikai! Juk jie tik juokais
uþkabinëja vieni kitus.
REALYBË: Daþniausiai vaikui, ið kurio
tyèiojamasi, nëra juokinga, ir jis jauèiasi
blogai.

Ar tai panaðu á humorà?..

MITAS: Laikui bëgant vaikai iðaugs ir
tyèiojimasis liausis. Tyèiojimasis yra
natûralus reiðkinys vaikams bræstant. Todël
neverta kreipti ypatingo dëmesio á já.
REALYBË: Tyèiojasi tiek vaikai, tiek suaugæ,
patyèios vyksta mokykloje, darbe, ðeimoje.
Netiesa yra tai, kad tyèiojimasis baigiasi
pabaigus mokyklà. D.Olweus atliktas tyrimas
rodo, kad 60 proc. berniukø, kurie aktyviai
tyèiojosi ið savo bendraamþiø vidurinëje
mokykloje iki 24m. amþiaus padarë bent vienà
nusikaltimà, o 35–40 proc. – 3 ir daugiau
nusikaltimø [18]. Labai maþai tikëtina, kad
patyèios gali liautis savaime. Skirtingi tyrimai
rodo, kad patyèias galima sumaþinti tik vykdant
atitinkamas prevencines programas.
MITAS: Patyèiø aukos privalo paèios apsiginti.
REALYBË: Neretai yra galvojama, kad vaikas

pats vienas turi susitvarkyti su patyèiø problema.
Galima sutikti vaikø, kurie ið tiesø „puikiai”
tvarkosi su bendraamþiø patyèiomis, spræsdami
jas fizine agresija, muðdamiesi ir kitaip kovodami
su skriaudëjais. Taèiau toks sprendimo bûdas
neiðsprendþia problemos. Nors neretai tëvai gali
skatinti toká vaikø gynimosi bûdà, patardami
vaikams „duoti atgal“, kuomet kas nors prie jø
kabinëjasi. Patyèioms yra bûdingas nelygiavertis
jëgø santykis – patyèiø situacijose neretai bûna
keletas skriaudëjø, besityèiojantys vaikai yra
vyresni bei stipresni. Dël to apsigynimas tampa
sunkiai ámanomas. Todël vaikams be
suaugusiøjø pagalbos gali bûti sudëtinga
sustabdyti patyèias.
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MITAS: Tyèiojimasis palieèia tik nedidelá skaièiø moksleiviø.
REALYBË: Ðis teiginys gali bûti teisingas Ðvedijoje. Bet jis yra visiðkai neteisingas Lietuvoje. Ið
tiesø, tyèiojimasis palieèia visus vaikus: vieni tyèiojasi ið kitø, kiti – patiria patyèias, treti – stebi
tai, kas vyksta. Ið Pasaulinës sveikatos organizacijos (PSO) tyrimo [31] matyti, kad didelë dalis
vaikø Lietuvoje patiria patyèias – beveik 70proc. Didelë dalis vaikø ir tyèiojasi ið kitø – iki 79proc.
Visi vaikai turi tam tikrà vaidmená patyèiø situacijoje: vieni aktyviai ásitraukia á patyèias, kiti
stengiasi laikytis nuoðaliai, o kai kurie – mëgina apginti skriaudþiamà vaikà.
MITAS: Tyèiojimasis visada buvo ir bus mokyklose. Patyèiø masto neámanoma sumaþinti.
REALYBË: Tyèiojimasis nëra naujai atsiradæs elgesys. Taèiau jø mastas yra labai skirtingas
ávairiose ðalyse. Prevenciniø programø efektyvumo tyrimai rodo, kad patyèiø mastà ámanoma
þenkliai sumaþinti: D.Britanijoje vykdomø programø metu patyèiø mastas buvo sumaþintas
20–80 proc. [22], Norvegijoje – iki 50 proc. [17].
MITAS: Kiekvienas vaikas privalo iðmokti kovoti uþ save, todël tam tikra dozë patyèiø nekenkia, o
tik padeda sutvirtëti, uþsigrûdinti.
REALYBË: Tikrai svarbu, kad vaikas mokëtø save apginti. Bet ar patyèios gali to iðmokyti? Panaðu,
kad tai, ko vaikai tikrai iðmoksta ið patyèiø – tai bendravime naudoti agresijà. Agresyvø elgesá
pastiprina ir suaugusiøjø pamokymai: „Duok atgal!”, „Pirmas nepradëk, bet jei lás prie tavæs – tai

Gyvenimo
mokykla?..

Grûdinimasis?..

duok taip, kad kità kartà nelástø”, ir pan. Tokiu bûdu vaikai ið tiesø ginasi – pagrindiniu gynybos
bûdu tampa agresyvus elgesys. Taèiau galima mokinti vaikus neagresyviais bûdais reaguoti á
patyèias. Yra sukurta daug socialiniø ágûdþiø ugdymo programø, kurios mokina vaikus, kaip
tvarkytis su savo emocijomis, kaip bendrauti su kitais vaikais, kaip spræsti kylanèius konfliktus.
Patyèios nëra ta patirtis, kuri padeda vaikui sutvirtëti ir uþsigrûdinti. Galima sakyti prieðingai –
tyrimai atskleidþia, kad patyèios gali palikti daug ávairiø trumpalaikiø ir ilgalaikiø pasekmiø vaiko
elgesiui, emocinei bûsenai, bendravimui.
Jei visuomenëje yra paplitæs ðis mitas ir galvojama, kad vaikams yra sveika patirti patyèias,
tuomet maþai tikëtina, kad bus imamasi kokiø nors veiksmø patyèias sustabdyti. Ðis mitas turi
labai gilias ðaknis mûsø visuomenëje. Sovietinë armija buvo vadinama „gyvenimo”, „vyriðkumo”
mokykla. Joje patyèios buvo tapusios kasdienybe, o þiaurûs kankinimai, iðbandymai, vyresniøjø
paþeminimai jaunesniesiems buvo tapæ tradicija. Ði patyèiø kultûra turëjo ir specialø pavadinimà
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– „diedovðèina“. Buvo manoma, kad jaunuoliams
yra sveika turëti tokios patirties, po kurios jie
tampa tvirtesniais ir atsparesniais kitoms
gyvenimo negandoms.

MITAS: Skøstis, kad ið tavæs tyèiojasi, yra kvaila
ir vaikiðka.
REALYBË: Tai pakankamai daþna nuostata tiek
N
SKU
tarp vaikø, tiek tarp suaugusiø. Papasakoti
kitiems, kad tave skriaudþia yra blogai, nes tai
yra suvokiama, kaip silpnumo poþymis, rodantis,
jog nemoki pats spræsti sunkumø. Papasakoti
apie stebimas muðtynes, patyèias yra taip pat
laikoma nepriimtinu elgesiu ir vadinama
„skundimu”. Skundimasis ar skundimas yra suvokiami kaip netinkamas, netgi smerktinas elgesys.
Maþesni vaikai yra daugiau linkæ pasakoti apie tai, kad juos kas nors skriaudþia, taèiau ilgainiui
jie iðmoksta to vengti. Todël nevertëtø stebëtis, kuomet paauglys neávardina savo skriaudëjø ar
nebendradarbiauja su suaugusiais, mëginant iðsiaiðkinti tarp paaugliø ávykusias muðtynes, nes jis
jau yra iðmokæs, kad tokiose situacijose reikia tylëti. Neretai suaugæ ir patys vaikui pasako
„Nesiskøsk!”, „Tvarkykis pats”, „Kiek gali skøstis?”. Apie savo sunkumus vaikai vengia pasakoti ir
dël to, kad baiminasi, jog patyèios gali sustiprëti, bijo ûmiø tëvø ar mokytojø reakcijø, kurios gali
pabloginti situacijà. Jie gali galvoti, kad situacija ne pagerës, o tik pablogës.
Ë!..
DIK

Ði nuostata neleidþia vaikams pasakyti apie patiriamas patyèias, o suaugusiems – suþinoti, kas
vyksta tarp vaikø. Siekiant sumaþinti patyèiø mastà yra bûtina ðià nuostatà keisti. Galbût vertëtø
atsisakyti ir paties „skundimo” termino, mat pakeisti ðios sàvokos neigiamà prasmæ gali bûti
sudëtinga. Galima bûtø pradëti diegti naujà nuostatà: kreiptis pagalbos, papasakoti, kad tave
skriaudþia yra labai gerai – tokiu elgesiu vaikas rûpinasi savimi, savo saugumu.
Taip pat svarbu yra diegti nuostatà, kad papasakodami suaugusiems apie stebimas patyèias
vaikai elgiasi teisingai, nes toks elgesys rodo rûpinimàsi savo bendraamþiais, saugumu savo
klasëje ir mokykloje. Ðià nuostatà pradëti keisti reikëtø nuo suaugusiøjø – tikëtina, kad tuomet ir
vaikai pradës galvoti kitaip. Keièiant ðià nuostatà galima sukurti atmosferà, kur vaikai gali dràsiai
kreiptis pagalbos, nebijo informuoti suaugusiøjø apie vykstantá smurtà. Tai yra labai svarbi
sàlyga, maþinant patyèiø mastà.
MITAS: Skriaudëjus reikia grieþtai bausti.
REALYBË: ði nuostata yra labai daþna ne tik
patyèiø, bet ir kitokio netinkamo vaikø elgesio
atvejais. Tradiciðkai yra manoma, kad smurtà
áveikti galima tinkamai baudþiant skriaudëjus.
Ði itin paplitusi nuostata yra labai klaidinga.
Pagalbà reikia suteikti tiek aukai, tiek
skriaudëjui, kurá bûtina mokyti neagresyvaus
elgesio. Bûtø naivu tikëtis, kad iðbarus ar
nubaudus besityèiojantá vaikà jis pradëtø su
bendraamþiais bendrauti draugiðkai.
J. Gilligan [9] teigia, kad „þmonija pastaruosius
4 tûkstantmeèius bando sustabdyti smurtà ar
bent jau sumaþinti jo mastà ir intensyvumà,
priklijavus jam „blogio” ir „nusikaltimo”
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etiketes, uþdraudus þmonëms dalyvauti jame ir naudoti já, arba prieð ðio draudimo paþeidëjus
naudojant dar didesná smurtà, mûsø vadinamà „bausme” ar „teisingumu” [8, p. 7]. Ðá poþiûrá
autorius pavadino tradiciniu teisës ir moralës poþiûriu, kuris, jo nuomone, ne tiek sumaþino
smurto mastà, kiek smurtas ir agresija paplito tiek, kad XX a. tapo kruviniausiu amþiumi þmonijos
istorijoje.
MITAS: Fizinis smurtas yra skaudesnis nei ðaipymasis þodþiais. Þodis – ne kumðtis, juo mëlyniø
nepaliksi ir þmogaus neuþmuði.
REALYBË: Daþnai fizinis veiksmas yra suvokiamas kaip rimtesnis – toks, á kurá jau reikëtø
reaguoti. Labai tikëtina, kad mokytojas klasëje reaguos greièiau á smûgá kumðèiu, nei á garsiai
iðtartà pravardæ ar á vaiko paþeminimà. Suaugæ patys yra linkæ nuvertinti verbalinio áþeidinëjimo
sukeliamà poveiká: „Nekreipk dëmesio, juk tai tik þodþiai”. Taèiau labai sunku vertinti, kas
skaudþiau – smûgis kumðèiu ar daþnai girdimos patyèios. Neretai þodinës patyèios ásimenamos
ilgam ir suaugæ þmonës puikiai atsimena mokykloje turëtas pravardes ir patirtus paþeminimus.
Skirtumas tarp fizinio veiksmo ir þodþiø yra tas, kad fizinio suþeidimo metu skaudamà vietà yra
nesunku rasti ir galima tà skausmà numalðinti ávairiomis priemonëmis. Tuo tarpu þodiniø patyèiø
sukeltà skausmà apèiuopti neámanoma ir numalðinti já sunkiau.
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Patyèiø prieþastys
Yra ávairiø psichologiniø teorijø, aiðkinanèiø, kaip kyla smurtas individualiame lygyje. Sunkiau
atsakyti á klausimà, kodël yra labai daug smurto visuomenëje, kodël vienoje valstybëje yra þymiai
daugiau smurto nei kitoje.
J. Gilligan, pristatydamas savo smurto
sampratà, teigia, kad smurtas kyla dël gëdos ir
paþeminimo jausmo. Þmonës naudoja smurtà
siekdami sumaþinti ðiuos kankinanèius
jausmus. Pagal J. Gilligan, gëda apima visà
spektrà jausmø: jausmà, kad esi paþemintas,
ignoruojamas, negerbiamas, paniekintas,
uþgautas, iðjuoktas, atstumtas, pralaimëjæs,
suþlugdytas, silpnas. Visi ðie jausmai ið esmës
verèia þmogø jaustis menkaverèiu. O tai yra
galingas agresyvaus elgesio motyvas. Todël
vienas ið efektyviausiø bûdø paskatinti þmogø
elgtis agresyviai – tai já paþeminti ar áþeisti.
J. Douglas, dirbusio Federalinio tyrimø biuro psichoanalitiku (JAV) ir tyrinëjusio pavojingiausiø
nusikaltëliø elgesio motyvus, teigimu smurtas yra „giliai ásiðaknijusio nepilnavertiðkumo jausmo
rezultatas”. Þmonës, siekdami sumaþinti, kompensuoti savigarbos trûkumà, imasi „paprasèiausio
bûdo – smurto, agresijos, kuris padeda sulaukti pagarbos”. Daþnas uþ þmogþudystæ nuteistas
asmuo nuþudymo motyvà aiðkina tuo, kad nuþudytas asmuo jo negerbë ar já paþemino.
Þmonës, kurie vaikystëje patyrë daug paþeminimo ið tëvø, bendraamþiø, tampa labai jautrûs
gëdai. Kyla klausimas, kodël ne visi patyræ paþeminimà, puola smurtauti? J. Gilligan aiðkina, kad
gëda yra bûtina, bet nëra pakankama prieþastis smurtui atsirasti. Kaip ir gripo atveju – vos ne
kiekvienas susiduriam su gripo sukëlëjais, taèiau ne visi susergam.
Kaip teigia autorius, yra dvi bûtinos sàlygos smurto atsiradimui:
ªþmogus neturi tokiø jausmø kaip uþuojauta, baimë dël pasekmiø, kaltë – kurie já sulaikytø
nuo smurto;
ªþmogus neþino kitø, nesmurtiniø bûdø, kaip atstatyti savigarbà.
Ávairûs kiti veiksniai patys savaime nesukelia smurto ar agresijos. Tokio veiksnio pavyzdþiu gali
bûti skurdas – agresija kyla tik tada, kai skurdas yra tam tikras paþeminimas. Visuomenëje, kurioje
visi þmonës turi panaðias materialines galimybes ir nëra didelio skirtumo tarp turtingøjø ir
skurstanèiø, vargingiau gyvenantis þmogus nesijaus paþemintu ar priklausanèiu þemesnei kastai.
Tuo tarpu visuomenëje, kurioje darbas, pinigai yra milþiniðka vertybë, skurdþiau gyvenantis ar
neturintis darbo þmogus tikrai jausis menkaverèiu. Ir smurtas gali tapti „árankiu kovoje dël
pagarbos bei materialinës padëties” [8, p.34]
Á patyèiø reiðkiná mes taip pat galime þiûrëti per ðios smurto teorijos prizmæ. Didelë dalis vaikø,
kurie tyèiojasi ið kitø, yra patys patyræ ar iki ðiol patiria patyèias, paþeminimà – galbût ðeimoje ar
bendraamþiø tarpe. Todël labai suprantamas jø noras pasijausti vertingais, gerbiamais, stipriais.
Kito paþeminimas padeda vaikui pasijusti stipresniu, vertingesniu.
Kodël tiek daug vaikø nori árodyti, kad jie yra vertingi? Ið dalies tai yra susijæ su tëvø taikomu
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auklëjimu. Ðeimose vaikai neretai barami uþ netinkamà elgesá. Þymiai reèiau jie sulaukia
pagyrimø, pasidþiaugimø uþ gerus rezultatus. Daug paprasèiau yra pastebëti, kà vaikas blogai
daro, kuo nusikalto ar ko neiðmoko.
Vaikai, augdami aplinkoje, kurioje jie sulaukia per maþai meilës, ðilumos, gali pradëti naudoti
patyèias kaip bûdà árodyti sau ir kitiems, kad „esu kaþko vertas”. Vaikai, kurie turi aukðtesnæ
savivertæ þymiai reèiau ásitraukia á patyèias – tie vaikai daþniau þino kitus bûdus, kurie padeda
kelti jø savigarbà. Vaikams, kurie jauèiasi vertingi ir mylimi, nereikia to árodinëti sau ir kitiems.
Todël yra þymiai maþesnë tikimybë, kad jie ásitrauks á patyèias.
Ðeimos átaka vaiko agresyvumui ir polinkiui tyèiotis yra labai didelë. Galima iðskirti dar keletà
veiksniø, didinanèiø ðeimos poveiká vaiko agresyviam elgesiui:
ªnëra saugaus prieraiðumo prie vaikui svarbiø asmenø per pirmuosius 3 gyvenimo metus;
ªignoruojami vaiko poreikiai, trûksta suaugusiøjø prieþiûros;
ªðeima palankiai vertina agresyvø elgesá [28].

Fiziniø bausmiø átaka
1979m. Ðvedija tapo pirmàja valstybe, uþdraudusia suaugusiems vaikus bausti fizinëmis
bausmëmis. Per 20 metø dël tokio sprendimo ávyko dideli pokyèiai visuomenëje: þymiai sumaþëjo
vaikø, patirianèiø fizines bausmes – nuo 50 proc. 1980m. iki 10 proc. 2000m. Stipriai sumaþëjo
skaièius þmoniø, palankiai vertinanèiø fizines bausmes vaikø auklëjime – 2000m. tik 6 proc.
jaunesniø nei 35m. amþiaus asmenø palankiai vertino fizines bausmes [4].
2003m. Ðvedijos pavyzdþiu pasekë dar 6 valstybës: Austrija, Danija, Vokietija, Suomija, Norvegija
ir Islandija. Kitose ðalyse iki ðiol suaugusiems yra leidþiama vaikus auklëti, taikant fizines
bausmes: antausius, muðimà liniuote, dirþu, kitais daiktais. Toks pats fizinis veiksmas prieð
suaugusájá baudþiamajame kodekse yra traktuojamas kaip nusikaltimai þmogaus sveikatai ir gali
bûti baudþiami ástatymo numatyta tvarka.
Ðiuolaikinës psichologijos poþiûriu bûtø visiðkai klaidingas teiginys, kad vaikà galima iðmokinti
nesmurtauti, jam taikant fizines bausmes. Prieðingai, fiziniø bausmiø naudojimas vaikus mokina,
kad smurtinis, agresyvus elgesys yra priimtinas, siekiant gauti kitø pagarbà ir pelnyti autoritetà.
Pats bausmës taikymas jau yra paþeminimas, kuomet yra aiðkiai parodoma, kas yra virðesnis ir kas
turi paklusti.
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Odë rykðtei
Rykðtë. Ðventa Dvasia vaikelius muðti rodo (liepia)
Rykðtë në krislo nekenkia sveikatai
Rykðtë ávaro proto á galvà
Moko poteriø ir nuo piktos kalbos gina
Rykðtë tëvams paklusniais daro.
Oþá iðvaro, o raðto moko
Rykðtë jei muða, nesulauþys kaulø
Vaikelius sulaiko nuo visokio blogio
Rykðtë – jei vaikelá motina plaka –
Iðgelbës tikrai jo sielà nuo pragaro.
Rykðtë iðmoko uþdirbti duonà
Rykðtë vaikelius nukreipia á dangø
Rykðtë visokiø dorybiø yra mokytoja
Rykðtë piktus vaikus gerais daro
Motina jei rykðtës vaikams gailis,
Virvæ ant kaklo jiems tada ruoðia.
Laimink Dieve mokytojus ir tas motinas,
Kurios tvoja rykðte maþus vaikelius
Laimink Dieve ir tokius miðkus,
Kur rykðtës auga nuo seniausiø laikø
Maþiems gerai yra rykðtë berþinë,
o vyresniesiems botagas arba vytis àþuolinë
Þvaigþdë vaikams tà kalëdaitá duoda
Todël já uþ tai tegul niekas neaploja.
„Kalëdaitis dël maþø vaikeliø” ið 1763 m. elementoriaus
Alfredas Bumblauskas ,,Senosios Lietuvos istorija 1009–1795“ 2005, p.355

Vyriðkumas ir smurtas
Mûsø patriarchalinëje visuomenëje vyrai yra skatinami naudoti smurtà ávairiose situacijose:
kare, apginant savo garbæ, sporte ir t.t. Graikø ir lotynø kalbose þodþiai, reiðkiantys vyriðkumà,
taip pat reiðkia ir dràsà: lotyniðkai „virtus”, graikiðkai – „andreia”. Vienas gëdingiausiø áþeidimø
vyrui – suabejoti jo dràsa [9]. Galima labai áþeisti vyrà, pavadinus já „lepðiu”, „lepûnëliu”,
„mamyèiuku”, „bailiu”. Kalëjimuose vykstantis vyrø prievartavimas simboliðkai reiðkia jø
pavertimà moterimis – ir tai yra viena didþiausiø gëdø. Tam tikrose situacijose ir vietose,
pavyzdþiui, kariuomenëje, vyras bûtinai turi bûti agresyvus, kitaip jis gali bûti nubaustas – kartais
net mirtimi (pvz. dezertyrus nuðauna ar kitaip þiauriai nubaudþia kariuomenëje) [8].
Aptarkime dar vienà reiðkiná, kuris gali bûti smurto ðaltinis – homofobija. Homofobija – tai
terminas apibûdinantis homoseksualiø þmoniø ar homoseksualumo baimæ, neapykantà, paniekà
jiems. Vienas didþiausiø áþeidimø tikram vyrui – bûti pavadinti gëjumi, homoseksualu, pederastu.
Agresija prieð homoseksualius asmenis – tai vyriðkumo gynyba, tuo bandant iðsklaidyti bet koká
átarimà, kad gali bûti homoseksualus. Baimë gali bûti tokia didelë, kad pvz., kalëjime „dauguma
kaliniø þagintojø nuþudytø bet kà, kas vien pagalvotø, jog jie þagina kitus dël to, kad patys yra
gëjai” [8, p. 65].
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Individualûs ir mokyklos veiksniai
Individualiame lygyje galima iðskirti tam tikrus asmeninius bruoþus, kurie sudaro palankias
sàlygas tapti patyèiø auka ar skriaudëju. Pastebima, kad skriaudëjais daþniau bûna impulsyvûs
vaikai, reèiau jauèiantys kaltæ, pasiþymintys empatijos stoka, daþniau fiziðkai stipresni ar
agresyvesni, turintys didesná valdþios poreiká. Taèiau tai, kokiu mastu klasëje ar mokykloje
pasireikð patyèios, labiausiai priklauso nuo aplinkos veiksniø – mokyklos klimato, agresyvaus
elgesio valdymo bûdø.
Palankias sàlygas priekabiaujanèio elgesio formavimuisi sudaro ðie veiksniai:
ªdidesnis dëmesys neigiamam vaikø elgesiui, nei teigiamam;
ªsuaugusiøjø prieþiûros stoka;
ªmokytojø tyèiojimasis, gëdinimas, grasinimai, siekiant suvaldyti klasæ;
ªmokytojø nuostata, kad patyèiose nëra nieko blogo;
ªvyraujantys klaidingi ásitikinimai apie patyèias – tiek suaugusiø, tiek vaikø tarpe.

[

Absurdiðka yra kaltinti skriaudþiamà vaikà, kad jis yra kaltas dël
patyèiø ir netikæs, nes nemoka apsiginti.
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Patyèiø pasekmës
Yra daug ávairiø tyrimø apie tai, kokios yra patyèiø pasekmës. Galima iðskirti pasekmes aukai,
skriaudëjui ir mokyklos psichologiniam klimatui. Kaip jau minëjome anksèiau, yra paplitusi
klaidinga nuostata, kad patyèios gali padëti vaikui iðmokti tinkamø socialiniø ágûdþiø, nuo
patyèiø vaikas stiprëja, tampa tvirtesnis. Kaip rodo ávairûs tyrimai – patyèiø poveikis yra
neigiamas. Tai, kiek daug neigiamø pasekmiø sukels tyèiojimasis, labai priklauso nuo suaugusiøjø
reakcijos á ðá reiðkiná, nuo jø palaikymo ir pagalbos. Patyèios yra kaip rizikos veiksnys ávairiausioms
psichikos sveikatos ir elgesio problemoms atsirasti. Ir tik veikiant apsauginiams veiksniams – tai
gali bûti ðeimos palaikymas, geri socialiniai ágûdþiai, mokytojø parama – galime tikëtis, kad
patyèiø pasekmës nebus labai skaudþios. Tai, kad suaugæs þmogus nejauèia rimtø vaikystëje
patirtø patyèiø pasekmiø, visiðkai nereiðkia, kad patyèios neturi neigiamo poveikio – tai veikiau
reiðkia to þmogaus psichologiná atsparumà, kuris atsvërë patyèiø keliamus neigiamus efektus.

[

Patyèios neturi teigiamø pasekmiø.

KMËS
ASE
PATYÈIØ P

baimë

neviltis

-

bejëgiðkumas

+

mintys apie saviþdybæ

Pasekmës aukai
ª

ª

ª

34

Vaikai, kenèiantys nuo patyèiø, daþnai jauèiasi nesaugûs, iðgyvena nerimà, baimæ.
Ilgalaikis nerimas ir baimës bûsena yra labai didelis rizikos veiksnys atsirasti kitioms
psichikos sveikatos problemoms.
Vaikai, ið kuriø tyèiojamasi, daþniau jauèiasi liûdni, prislëgti, nepasitikintys savimi,
pasiþymi þemesne saviverte. Jie ima tikëti, kad tikrai turi trûkumø, yra blogi, juokingi,
negraþûs ir pan.
Kartais vaikams, kurie susiduria su nuolatinëmis bendraamþiø patyèiomis, kyla minèiø apie
saviþudybæ. Patyèios ir buvo pirmà kartà ávardintos kaip problema nusiþudþius 3
paaugliams Norvegijoje ir paaiðkëjus, kad viena galimø prieþasèiø buvo nuolatinës
bendraamþiø priekabës. Mintys apie saviþudybæ rodo vaikams kylantá beviltiðkumà,
negalëjimà iðspræsti patyèiø situacijø ir didelá pagalbos poreiká [16].

ª

ª

Viena ið galimø pasekmiø – tai ávairûs psichosomatiniai simptomai: galvos, pilvo,
skausmai, pykinimas, miego, apetito sutrikimai.
Tyèiojimasis gali bûti viena ið prieþasèiø, dël kurios vaikas gali vengti mokyklos, nelankyti
pamokø. Taip pat gali prastëti vaiko dëmesingumas mokykloje, jo mokykliniai pasiekimai,
vaikui gali bûti sunkiau mokytis.

Iðmoktas bejëgiðkumas – tai yra dar viena ið pasekmiø, kurias sukelia sistemingai
patiriamos priekabës. Vaikas, nuolatos patirdamas patyèias ir negalëdamas jø sustabdyti,
iðmoksta, kad jis yra bejëgis pakeisti situacijà ir dël to nuleidþia rankas ir nebesiima jokiø
veiksmø, kad save apgintø ar surastø sau pagalbos. Bûtent dël iðmokto bejëgiðkumo gali
bûti labai sunku padëti vaikui pasitikëti savimi ir kitais, patikëti tuo, kad ámanoma situacijà
pakeisti, kad ámanoma sumaþinti patyèias.

ª

Smurtinis reagavimas á skriaudëjus yra vienas ið bûdø, kurá renkasi patyèias patiriantys
vaikai, siekdami jas sustabdyti. JAV slaptøjø tarnybø Grësmiø ávertinimo centras nustatë,
kad 2/3 susiðaudymø mokyklose yra aukø kerðtas prieð jø skriaudëjus [25]. Atrodytø, kad
tokia nukentëjusiø vaikø reakcija yra neadekvati, bet tai yra elgesys, kylantis ið
beviltiðkumo ir neþinojimo, kaip reaguoti. Tai parodo vaikø, kenèianèiø nuo patyèiø
bejëgiðkumà – vaikai tarytum nebemato kitø bûdø, kaip sustabdyti patyèias.

ª

Ilgalaikës pasekmës – kartais net suaugusiojo amþiuje yra jauèiamos tam tikros vaikystëje
patirtø patyèiø pasekmës, pavyzdþiui, yra vengiama susitikti su klasiokais, bendrauti su
jais, skaudþiai prisimenamos vaikystëje turëtos pravardës.

ª

[

Agresyvi reakcija á patyèias rodo, kad vaikai neþino kitø bûdø, kaip
jas sustabdyti.

Pasekmës skriaudëjams
Patyèios ilgainiui gali peraugti á kitoká agresyvø ar socialiai nepageidautinà elgesá vyresniame
amþiuje. D.Olweus duomenimis, 60 proc. berniukø, kurie aktyviai tyèiojosi ið savo bendraamþiø
vidurinëje mokykloje, iki 24m. amþiaus padarë bent vienà nusikaltimà, o 35–40 proc. – 3 ir
daugiau nusikaltimø [17].

Pasekmës mokyklos psichologiniam klimatui
Patyèiø mastas mokykloje gali daryti átakà moksleiviø ir mokytojø saugumo jausmui. Mokykloje,
esant daþnoms patyèioms, mokiniai jausis maþiau saugûs, maþiau patenkinti mokyklos
gyvenimu. Be to patyèios veikia visus vaikus – ne tik tuos, kurie ásitraukia á patyèias ar patiria jas,
bet ir stebëtojus. Jei mokiniai mato, kad nereaguojama á tyèiojimàsi arba jam netgi pritariama,
tuomet formuojasi nuostata, kad toks elgesys yra tinkamas ir priimtinas. Ilgainiui tokia nuostata
gali didinti patyèiø mastà ir kurti maþiau saugià atmosferà.
Tokioje situacijoje vertybiø sistema tampa labai iðkreipta: tolerancija, pagalba kitam,
draugiðkumas, pagarba tampa nevertinamu elgesiu. Tuo tarpu tyèiojimasis tampa tokiu elgesiu,
kuris leidþia vaikams tapti lyderiais, uþimti aukðtà statusà klasëje, bûti vertinamu ir gerbiamu.
Tokia vertybiø transformacija turëtø mums kelti didelá susirûpinimà.
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Patyèios ir konfliktai
Konfliktas yra normali bendravimo dalis. Konfliktuoja ir vaikai, ir suaugæ. Gerà psichikos sveikatà
rodytø tai, kad þmogus moka konstruktyviai spræsti konfliktus.
Pavirðutiniðkai þvelgiant galima galvoti, kad ir patyèiø, ir konflikto atveju vaikai pykstasi. Taèiau
konfliktai ir patyèios yra skirtingi reiðkiniai.
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Konfliktas

Patyèios

Natûrali ir neiðvengiama bendravimo dalis

Socialiai nepageidaujamas reiðkinys.

Siekiama iðmokinti þmones valdyti ir
konstruktyviai spræsti konfliktus.

Siekiama, kad patyèiø neliktø ar jø bûtø kuo
maþiau. Sunku tikëtis, kad patyèios visai
iðnyktø, taèiau akivaizdu, kad reikia siekti, jog
jø bûtø kuo maþiau.

Sëkmingas konfliktø sprendimas didina vaikø
socialinæ kompetencijà.

Patyèios nemokina tinkamø socialiniø ágûdþiø.
Prieðingai – jos vyksta dël socialinës
kompetencijos stokos.

Konflikto esmë – skirtingi abiejø pusiø tikslai,
jø susikirtimas.

Patyèiø tikslas yra kito paþeminimas ir savæs
iðkëlimas.

Konfliktas gali bûti sprendþiamas derybomis,
ieðkant kompromiso
ar abiem pusëm
priimtino sprendimo.

Patyèiø situacijoje derybos neámanomos, nes
tai yra nelygiaverèiai partneriai.

Konfliktai yra atsitiktiniai: vyksta retsykiais,
atsirandant konflikto prieþasèiai.

Patyèios yra sistemingas, pasikartojantis ir
neatsitiktinis elgesys.

Konfliktas abiem pusëm yra nemalonus ir jo
iðsprendimas atneða palengvëjimà.

Patyèios yra nemalonios tik vienai pusei – jas
patirianèiam vaikui.

Konfliktinëje situacijoje jëgos gali bûti
apylygës.

Vienas esminiø patyèiø reiðkinio bruoþø yra
nelygiavertis jëgø santykis – priekabiaujantis
vaikas ar vaikai turi fizinæ ar psichologinæ jëgø
persvarà.

Konfliktuojanèios pusës vertina tarpusavio
santykius, pvz., konfliktuojantys neretai bûna
draugais. Maþai tikëtina, kad tarp maþai
bendraujanèiø vaikø ávyks konfliktas, nes jø
interesai reèiau susikerta.

Patyèiø situacijoje santykiai nëra vertinami.
Sunku ásivaizduoti, kad vaikas, patiriantis
patyèias norës draugauti su savo skriaudëjais.
Skriaudëjai paprastai stengiasi ieðkoti
situacijø, kuomet jie galës tyèiotis ið kito vaiko,
o nuskriaustieji stengiasi vengti bet kokio
kontakto.

Konfliktinëje situacijoje konfliktuojanèios
pusës daþniau gali prisiimti atsakomybæ uþ
savo veiksmus, pripaþinti savo kaltæ.

Priekabiaujantys vaikai retai prisipaþásta
suklydæ ar pasielgæ netinkamai daþnai jiems
bûna akivaizdu, kad auka prisipraðë tokio
elgesio.
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II. PATYÈIØ PREVENCIJA MOKYKLOJE
Poþiûrio á patyèias keitimas
Visuomenës poþiûris á agresyvø elgesá, tame tarpe ir á patyèias, lemia tai, kokius bûdus mes
pasirenkame agresyvumui maþinti. Jeigu vyraujanti nuostata yra apie tai, kad patyèios yra
normalus elgesys, tai nëra ko tikëtis, kad bus norima ar siekiama pakeisti ðá elgesá. Pakankamai
normaliu yra laikomas toks elgesys, kuriame dar nëra kraujo praliejimo ar didesnio fizinio smurto.
Bet visuomenë stebisi tokiu smurtu, kuriame atsiranda suþalojimai, naudojami ginklai. Didþioji
dali suaugusiø laiko tinkamu auklëjimo bûdu pliaukðtelëjimà per uþpakalá vaikui, kuomet ðis
neklauso suaugusiøjø.

Patyèios yra normalus reiðkinys

Ne
Taip
Taip

Ne

Panaðu, kad agresyvus elgesys vienose situacijose yra priimtinas, kitose – smerktinas. Taèiau tiek
vaikams, tiek suaugusiems nëra aiðki riba tarp socialiai priimtinos ir socialiai smerktinos
agresijos formø. Pavyzdþiui, vaikui sakoma „Duok atgal, jei tave skriaudþia”, o kai vaikas „duoda”
– jis gali bûti nubaudþiamas uþ tai, kad muða kitus vaikus. Visuomenëje, kurioje nëra
vienaprasmiðko poþiûrio á fizinæ agresijà, galima stebëti situacijas, kuomet panaðus veiksmas gali
bûti vertinamas prieðingai. Kuomet suaugæs auklëja vaikà, já muðdamas uþ netinkamà elgesá – jis
jauèiasi teisus, taèiau kai vaikas pradeda „auklëti“ savo bendraamþius panaðiu bûdu – tai kelia
suaugusiøjø nuostabà, kodël vaikas yra toks agresyvus.
Efektyviai smurto prevencijai yra reikalingos aiðkios vertybës. Tiktai vadovaujantis nuostata, kad
yra nepriimtinas bet koks agresyvus elgesys, galima sukurti pakankamà pagrindà efektyviai
smurto, tame tarpe ir patyèiø, prevencijai.
Kalbant apie patyèiø prevencijà, yra svarbu teisingai suprasti ðio reiðkinio esmæ. Tik atsiradus
aiðkiam supratimui, jog patyèios nëra normalus reiðkinys, kad galima sumaþinti ðio reiðkinio
mastà, galime pradëti ágyvendinti tam tikras priemones, galinèias padëti maþinti patyèiø
daþnumà.

[
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Ámanoma sumaþinti patyèiø mastà.

Ðios knygelës autoriams vedant seminarus mokyklø darbuotojams, tenka susidurti su seminaro
dalyviø praðymais pateikti konkreèius receptus, kà daryti su vaiku, terorizuojanèiu visà klasæ arba
kà daryti su uþguitu vaiku. Jau pats toks praðymas iðreiðkia nuostatà, kad problema yra vaikas ir
koreguoti reikia vaiko elgesá. Ið tiesø patyèios plinta dël palankios terpës, tad keisti reikia ne
vaikà, o aplinkà – kad joje neliktø patyèias skatinanèiø sàlygø. Pavyzdþiui, jeigu daug vaikø
suserga kaþkokia infekcija dël prasto maisto, yra savaime suprantama, kad vaikus reikia gydyti,
taèiau jei jie ir toliau valgys tà patá maistà, jie ir toliau sirgs ta paèia infekcine liga, o blogiausiu
atveju atsiras ir kitø sveikatos komplikacijø. Kol vyrauja klaidingi ásitikinimai suaugusiøjø tarpe,
jokie receptai nepadës iðspræsti patyèiø problemos.
Ar patyèiø ir smurto reiðkinys yra ávardinti kaip ypaè rimta visuomenës problema? Valstybëje yra
skiriamas didelis dëmesys narkomanijos prevencijai – yra daug veikianèiø ástaigø, teikianèiø
pagalbà sergantiems priklausomybëmis bei vykdanèiø narkomanijos prevencijà, iðleistø leidiniø,
surengtø seminarø ir konferencijø ðia tema. Akivaizdu, kad dëmesys smurto prevencijai yra
þymiai maþesnis.
Sprendþiant ið didelio susidomëjimo patyèiø prevencijos seminarais bei dalyviø atsiliepimø,
galime daryti iðvadà, kad nemaþa dalis su vaikais dirbanèiø specialistø turi nepakankamai þiniø
apie smurto prevencijà ir nëra dalyvavæ mokymuose apie tai. Taip pat pastebime, kad didesnis
dëmesys yra skiriamas bûdams, kaip tvarkytis su smurto pasekmëmis – kaip teikti pagalbà
patyrusiems fiziná ir seksualiná smurtà. Tie bûdai padeda sumaþinti neigiamas prievartos
pasekmes, bet nepadeda sumaþinti agresyvaus elgesio tikimybës.
Smurto tyrimø ir prevencijos centras (Kolorado valstija, JAV) 1996 m. ávertino 600 smurto
prevencijos programø efektyvumà ir nustatë vienuolika paèiø efektyviausiø programø. Ið jø
Lietuvoje ðiek tiek yra þinomos 2 programos – tai yra „Vyresnis brolis, vyresnë sesuo” („Big
Brothers, Big Sisters”) ir „Patyèiø prevencijos programa”. Visos kitos programos yra neþinomos ir
nëra diegiamos Lietuvoje. Kaip matome, ðiuo metu yra sukurta daug ávairiø smurto prevencijos
programø ir todël turëtø bûti keliamas ne klausimas „kà daryti su vaikø agresyvumu?“, bet
klausimas „kodël pas mus nëra taikomos þinomos ir efektyvios smurto prevencijos priemonës?“.
Norisi pasidþiaugti, kad ðiuo metu Lietuvoje yra adaptuota „Gyvenimo ágûdþiø ugdymo
programa”(LR ðvietimo ir mokslo ministerija, parengë L. Bulotaitë, V. Gudþinskienë ir kt.), kuri
galëtø bûti viena ið priemoniø, tinkanèiø efektyviai smurto prevencijai.

[

Jeigu niekas nëra daroma, problema pati neiðsisprendþia. Situacija
tik pamaþu blogëja.
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Patyèiø prevencijos programos ágyvendinimas skirtinguose lygiuose
Efektyvios programos, maþinanèios patyèiø mastà mokyklose, yra tos, kurios átraukia visà
mokyklos bendruomenæ. Programa turi bûti vykdoma 3 lygiais:
ªmokyklos lygiu;
ªklasës lygiu;
ªindividualiu lygiu.

STOP
Mokyklos lygis
Mokyklos strategijos parengimas
Mokykla, kuri norëtø sumaþinti patyèiø mastà mokykloje, turëtø sukurti patyèiø maþinimo
strategijà, kurioje bûtø aiðkiai ávardinama, kaip mokykla vertina tyèiojimàsi ir ko mokykla siekia.
Strategijoje galëtø atsispindëti tokie principai:
Patyèios – tai ávairus agresyvus elgesys, nukreiptas á silpnesná bendraamþá. Tai
prasivardþiavimas, apkalbinëjimas, stumdymas, kumðèiavimas, erzinimas, daiktø
atiminëjimas, vaikà skaudinanèiø þinuèiø raðinëjimas ir t.t.
ªMokykloje á patyèias yra reaguojama rimtai.
ªMokykla siekia sukurti draugiðkà ir saugià atmosferà.
ªVisi mokyklos bendruomenës nariai þino, koks elgesys laikomas patyèiomis.
ªVisi mokyklos bendruomenës nariai turi bûti informuoti apie mokykloje ágyvendinamà
patyèiø maþinimo strategijà.
ªMokykla kuria atvirumo atmosferà. Yra svarbu, kad kiekvienas, kuris patiria patyèias ar
mato jas vykstanèias, turëtø galimybæ papasakoti apie tai suaugusiems.
ªVykstanèios patyèios yra sustabdomos – tai yra visos mokyklos bendruomenës pareiga:
tëvø, mokytojø, mokiniø, administracijos.
ªPatyèios yra iðmoktas elgesys ir jis gali bûti pakeistas kitu, socialiai priimtinu elgesiu.
ªPozityvus suaugusiøjø elgesio pavyzdys ir pagarbûs santykiai tarp suaugusiøjø yra svarbus
veiksnys vykdant prevencijà.
Mokyklos strategija turi bûti apraðyta ir
pristatyta mokyklos bendruomenei. Yra
svarbu, kad kiekvienas mokyklos
bendruomenës narys þinotø, kur gali rasti ir
paskaityti mokyklos strategijà, maþinant
patyèias.
ª

Patyèiø prevencinës programos
koordinavimo grupës suformavimas
Rekomenduotina, kad komandà sudarytø
atstovai ið skirtingø mokyklos bendruomenës
grupiø: administracijos, mokytojø, mokiniø,
tëvø, taip pat dalyvautø psichologas, socialinis
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pedagogas. Komandos funkcijos bûtø koordinuoti veiksmø planà ir vertinti programos
rezultatus. Labai svarbu, kad ði komanda reguliariai susitiktø, pavyzdþiui, kartà per mënesá ir
aptartø programos ágyvendinimà, atliktas veiklas ir planuojamus veiksmus.
Patyèiø masto mokykloje ávertinimas
Ávertinimu siekiama suþinoti, kaip daþnai vaikai patiria patyèias, kokiais bûdais vaikai tyèiojasi
vieni ið kitø, kuriose mokyklos vietose patyèiø yra daugiausiai, kokios pagalbos vaikai sulaukia ið
suaugusiøjø. Toká ávertinimà labai naudinga atlikti prieð pradedant ágyvendinti programà ir
pakartotinai ávertinti situacijà praëjus tam tikram (1–2 metams) programos vykdymo
laikotarpiui.
Konferencija
Mokykla turi surengti konferencijà patyèiø problemai aptarti, kurios dalyviai bûtø visi mokyklos
bendruomenës nariai: administracija, mokytojai, moksleiviai, tëvai ir kiti su mokykla susijæ
suaugusieji. Ðioje konferencijoje galima bûtø pristatyti patyèiø reiðkiná, tarptautiniø ir mokykloje
atliktø tyrimø duomenis, mokyklos patyèiø strategijà.
Vietø, kuriose patyèios vyksta daþniausiai, stebëjimas
Yra pastebima tendencija, kad tyèiojamasi daugiausiai tuomet, kai sumaþëja suaugusiøjø
prieþiûra, pvz., klasëje ar koridoriuje pertraukø metu. Suaugusiøjø, kurie stebi vaikø bendravimà
ir gali sureaguoti á patyèiø situacijà, buvimas maþina ðio elgesio tikimybæ tarp vaikø.
Panaðus efektas stebimas ir gatvëse prie perëjø budint policininkams. Stovintys ir stebintys
vairuotojus policininkai skatina vairuotojus drausmingiau elgtis ir padeda pëstiesiems saugiau
jaustis. Vairuotojai, kurie ðiaip yra linkæ vaþiuoti nedrausmingai, nepraleisti pësèiøjø, matydami
policininkà, tampa mandagesni ir drausmingesni.
Mokytojai turi bûti jautrûs ir pastabûs tarp vaikø vykstanèioms patyèioms – tada jø buvimas
pertraukø metu drausmins vaikus. Taèiau mokytojo, kuris nemato patyèiø, kaip problemiðko
elgesio, buvimas gali neturëti jokio drausminanèio poveikio vaikams. Pavyzdþiui, jei mokytojas
nelaiko prasivardþiavimo netinkamu elgesiu ir galvoja, kad tai yra normalus dalykas, jis
nestabdys tarp vaikø vykstanèio prasivardþiavimo.
Suaugusiøjø informavimas apie vykstanèias patyèias
Mokykla turëtø ávardinti suaugusius asmenis, á kuriuos vaikai, tëvai, mokytojai tiesiogiai,
telefonu ar elektroniniu paðtu galëtø saugiai kreiptis, norëdami papasakoti apie jø patirtas ar
stebëtas patyèias. Tai padëtø mokykloje kurti atvirumo atmosferà, kurioje visi mokyklos
bendruomenës nariai gali kreiptis pagalbos ir papasakoti apie patyèias.
Dar viena galimybë paskatinti vaikus ir kitus mokyklos bendruomenës narius kalbëti apie
patyèias – pakabinti anonimines laiðkø dëþutes, kur vaikai galëtø informuoti suaugusius apie
patyèias.
Efektyvus reagavimas á patyèias
Visiems mokyklos bendruomenës nariams turi bûti aiðku, kaip reaguoti á vykstanèias patyèias.
Jeigu tinkamo ir greito reagavimo á patyèias nëra, gali susidaryti áspûdis, kad toks elgesys
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priimtinas. Vaikai, patiriantys patyèias, matydami, kad toks elgesys yra nestabdomas, gali imti
jaustis bejëgiai. Skriaudëjai gali pradëti vertinti patyèias kaip priimtinà saviraiðkos bûdà ar
tinkamà problemø sprendimo bûdà. O stebëtojai gali ir toliau vengti padëti aukai. Taigi
nereaguojant á patyèias bûtø stiprinama patyèiø kultûra ir „tylëjimo” atmosfera mokykloje.
Kiekvienas suaugæs ir mokiniai, pastebëjæ patyèias, galëtø jas sustabdyti, ávardindami kad toks
elgesys yra nepriimtinas mokykloje.
Efektyvus reagavimas turi apimti tokias veiklas:
ªReagavimà á „èia ir dabar“ vykstanèias patyèias;
ªUþsitæsusiø patyèiø atvejø sprendimà;
ªPagalbà skriaudþiamiems vaikams ir skriaudëjams;
ªPatyèiø atvejø aptarimà su visais situacijos dalyviais.

[

Patyèiø ignoravimas yra labai prasta reagavimo á patyèias strategija.

Moksleiviø átraukimas padedant nuskriaustiems vaikams
Moksleiviø pagalba bendraamþiams gali padëti jiems pasijusti saugiau. Kartais vaikams gali bûti
lengviau papasakoti apie kylanèius sunkumus bendraamþiams, nei kreiptis á suaugusiusiuosius.
Moksleiviø átraukimas, teikiant pagalbà kitiems vaikams ne tik padeda jiems gerinti bendravimo
ágûdþius, iðmokti palaikymo bûdø, bet ir gerina visà mokyklos klimatà.
Mokiniai gali padëti kurti saugias mokyklas!
Ásitrauk á patyèiø prevencijà ir prisidëk prie saugios ir draugiðkos mokyklos kûrimo
ªIðklausyk savo draugus, kai jie dalinasi mintimis ar jausmais apie jiems kylanèius
sunkumus.
ªKurk, tapk nariu ar palaikyk mokiniø organizacijas, kurios kovoja su smurtu.
ªDalyvauk smurto prevencijos programose, pvz., „Bendraamþiai bendraamþiams".
ªPasisiûlyk bûti jaunesniø mokiniø patarëju ir padëk savo bendraamþiams.
ªBendradarbiauk su mokytojais ir mokyklos administracija, kuriant saugaus suaugusiøjø
informavimo apie grasinimus, gàsdinimus, ginklø neðiojimà, narkotikø platinimà, gaujø
veiklà ir vandalizmà sistemà.
ªBûk pavyzdþiu kitiems.
ªPraðyk savo tëvø ar suaugusiøjø, kuriais pasitiki, pagalbos
ªBûk ásitraukæs á savo mokyklos smurto prevencijos ir reagavimo á já plano kûrimà,
ágyvendinimà ir vertinimà.

Klasës lygis
Klasës taisykliø sukûrimas
Rekomenduojama sukurti klasës taisykles apie pageidautinà ir nepageidautinà elgesá.
Kiekvienoje mokykloje yra mokiniø elgesio taisyklës. Dar siûloma susikurti kiekvienos konkreèios
klasës taisykles. Svarbu, kad taisyklës bûtø neprimestos suaugusiøjø, o kad vaikai turëtø
galimybæ patys jas kurti, koreguoti, siûlyti naujas.
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Klasës taisyklës
Tai mûsø klasë ir tai vieta, priklausanti mums visiems!
Mes norime turëti draugiðkà ir saugià klasæ, kurioje visi stengiasi pagelbëti vieni kitiems!
Mûsø teisës:
ªMes visi turime teisæ netrukdomi mokytis.
ªMes visi turime teisæ bûti saugûs.
ªMes turime teisæ, kad mûsø daiktai bûtø saugûs.
ªMes turime teisæ á saugià aplinkà.
ªMes turime teisæ praðyti pagalbos bei jà gauti.
ªMes turime teisæ dalyvauti visose klasës veikloje drauge su kitais mokiniais.
Mûsø pareigos:
ªMes netrukdysime kitiems mokytis.
ªMes pagarbiai bendrausime vieni su kitais (neprasivardþiuosime, nesistumdysime,
nesimuðime, negrasinsime kitiems).
ªMes saugosime savo ir kitø vaikø daiktus.
ªMes rûpinsimës savo klase ir jos saugumu.
ªMes padësime vieni kitiems ir elgsimës draugiðkai.
ªMes átrauksime á klasës veiklas kiekvienà klasës mokiná.
Klasës valandëlës
Ágyvendinant patyèiø prevencinæ programà labai svarbu klasëje skirti laiko, kurio metu mokiniai
diskutuotø apie mokiniø tarpusavio santykius. Klasës valandëles galima skirti patyèiø reiðkinio
aptarimui: kas tai yra, kodël patyèios vyksta, kaip jauèiasi vaikai, ið kuriø yra tyèiojamasi.
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Rekomenduojamos temos klasës valandëlëms
Mano saugumas mokykloje.
ªPatyèios: kas tai yra?
ªKaip jauèiasi vaikai, kuomet ið jø tyèiojamasi?
ªKodël vaikai tyèiojasi vieni ið kitø?
ªKaip reaguoti á patyèias: efektyvûs ir neefektyvûs reagavimo bûdai.
ªKaip galiu padëti vaikui, patirianèiam kitø patyèias?
ªKodël apie patyèias svarbu papasakoti suaugusiems?
ªSkundimas ir pagalbos ieðkojimas.
ªKaip að galiu prisidëti prie patyèiø maþinimo mokykloje? (labiau tinka vyresniø klasiø
mokiniams)
Greta ðiø temø su vaikais galima aptarti tokias susijusias temas:
ªPagarba sau ir kitam.
ªPagarba kito nuosavybei.
ªJausmø atpaþinimas ir raiðka.
ªDraugystë.
ªVieniðumas.
ªKonstruktyvus konfliktø sprendimas.

Pageidaujamo, draugiðko mokiniø elgesio atpaþinimas ir skatinimas
Jeigu norime, kad vaikai daþniau bendrautø draugiðkai, svarbus yra tinkamo elgesio
pastebëjimas ir paskatinimas. Reikëtø pagirti vaikà, kuris uþstojo skriaudþiamà vaikà, iðdráso ir
sustabdë skriaudëjus. Jeigu tokio teigiamo vaikø elgesio nepastebësime, tai vaikai maþiau
stengsis padëti skriaudþiamam vaikui. Taip pat labai svarbu atkreipti dëmesá ir pagirti vaikà uþ
tai, kad jis kreipiasi pagalbos ar praneða apie atvejus, kuomet yra tyèiojamasi ið kitø vaikø.
Mokytojo elgesio pavyzdys
Vienas ið svarbiø elgesio mokymosi bûdø yra kitø þmoniø elgesio stebëjimas, vadinamas
„mokymusi stebint”. Vaikai labai daug mokosi stebëdami suaugusiuosius – pirmiausia tëvus, o
vëliau ir kitus: darþelio auklëtojus, mokytojus. Todël mokytojo bendravimas yra vienas ið svarbiø
elgesio modeliø vaikams. Puiku, jei mokytojo bendravimas su kitais yra paremtas pagarba.
Problemos gali kilti tuomet, kai mokytojas pats þemina ar nepagarbiai elgiasi su vaikais ar kitais
suaugusiais. Pavyzdþiui, jei mokytojas atvirai þemina vaikus, vadindamas juos „nemokðomis”,
„þiopliais”, sunku tikëtis, kad tai girdëdami vaikai iðmoks pagarbaus elgesio su kitais.
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Mokytojas turëtø laikytis nuostatos, kad saugi klasës aplinka yra geriausia aplinka efektyviam
vaikø mokymuisi.
Geras mokytojas turëtø:
ªPamokø metu ne tik siekti moksleiviams perteikti þinias, bet ir stengtis kurti kuo saugesnæ
aplinkà klasëje.
ªManyti, kad tyèiojimasis nëra natûralus vaiko augimo etapas, ið kurio jis vienà dienà
iðaugs.
ªPastebëti ir reaguoti á moksleiviø netinkamà elgesá – toká kaip tyèiojimasis.
ªPastebëti vaikà,kuris yra atsiskyræs nuo grupës ar liûdnas.
ªPasiaiðkinti, kokios yra tokio vaiko elgesio ar emocijø prieþastys.
ªStengtis sustabdyti tyèiojimàsi ir suteikti palaikymà aukai.
ªPadëti vaikui rasti tinkamus reagavimo bûdus, kuomet kas nors já áskaudina.
ªPadëti priekabiaujantiems vaikams keisti savo elgesá.
ªRodyti tinkamo elgesio pavyzdá.
Bendradarbiavimo tarp mokiniø skatinimas
Yra gerai mokymosi metu skatinti vaikus bendradarbiauti. Tam gali padëti ávairios veiklos, kuriø
metu vaikai atlieka uþduotis ne individualiai, o poromis ar nedidelëmis grupelëmis. Tai padeda
mokyti vaikus priimti kitus, átraukti á veiklas maþiau populiarius ir maþiau ásitraukianèius vaikus.
Bendradarbiavimo tarp mokiniø skatinimas maþina atskirø mokiniø izoliacijos, atstûmimo
galimybæ.
Patyèiø situacijø aptarimas, naudojant nekaltinantá poþiûrá

[

Kaltø radimas patyèiø situacijoje nepadës iðspræsti ðios
problemos. Yra pavojus, kad kaltu gali tapti vaikas, kuris
agresyviai mëgino apsiginti nuo emocinio smurto.

Tai yra toks patyèiø situacijos aptarimo bûdas, kuriuo siekiama sumaþinti patyèiø padarytà þalà
nukentëjusiam vaikui ir kitiems á patyèias ásitraukusiems vaikams. Aptariant patyèiø situacijas
taip pat siekiama padëti vaikams pasimokyti ið ávykusios situacijos.
Nekaltinanèio poþiûrio esmë – aptarti vykstanèias patyèias su visais á jas vienokiu ar kitokiu bûdu
ásitraukusiais vaikais, nesiekiant surasti kaltininkus ir juos nubausti. Aptarimo metu daugiau
dëmesio skiriama supratimui, koks buvo kiekvieno vaiko vaidmuo ávykusiose patyèiose ir kà
galima daryti kitaip, jei patyèios kartosis.
Aptarimà organizuoti turëtø klasës auklëtojas, mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas.
Aptarime bûtinai turi dalyvauti skriaudëjas, stebëtojai, nuskriaustà vaikà palaikantys vaikai.
Skriaudþiamas vaikas gali pasirinkti, ar dalyvaus aptarime, ar ne.
6 þingsniai, kaip organizuojamas patyèiø situacijos aptarimas, naudojant nekaltinantá poþiûrá:
1.

Pokalbis su skriaudþiamu vaiku. Pokalbio metu nuo patyèiø nukentëjusá vaikà reikëtø
skatinti papasakoti, kas vyksta, ávardinti jam kylanèius jausmus. Labai svarbu, kad
vaikas jaustøsi saugus, bendraudamas su mokytoju ar auklëtoju. Ðio pokalbio metu
reikëtø iðsiaiðkinti, ar vaikas norëtø dalyvauti patyèiø situacijos aptarime.
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2.
3.

4.

5.

6.

Susitikimo su visais dalyvavusiais patyèiose organizavimas. Mokytojas ar kitas suaugæs
surengia mokiniø grupës ar klasës susitikimà, kuriame dalyvauja skriaudëjas bei visi
patyèias stebëjæ vaikai.
Situacijos iðsiaiðkinimas. Mokytojas suteikia galimybæ skirtingiems vaikams
papasakoti, kaip jie supranta, kas atsitiko – be kaltinimø, tik faktø lygmenyje. O taip pat
padeda jiems suprasti, koks jø vaidmuo buvo patyèiose. Aiðkinantis situacijà tiktø tokie
klausimai:
Kas atsitiko? (papraðyti, kad skirtingi vaikai papasakotø, kaip jie supranta
ávykusá incidentà)
Dël ko kilo tyèiojimasis? Kaip jis prasidëjo?
Koks buvo kitø, aktyviai patyèiose nedalyvavusiø, vaikø vaidmuo?
Kaip patyèiø stebëjimas galëjo átakoto skriaudëjo veiksmus? Kas galëjo
nutraukti vykstanèias patyèias?
Pasidalinimas jausmais. Aptariama, kaip jautësi visi patyèiø dalyviai: skriaudëjas,
nukentëjæs vaikas, stebëtojai. Klausimai galëtø bûti tokie:
Kaip jautësi vaikai, stebëdami tyèiojimàsi?
Kaip jautësi skriaudëjas? Skriaudþiamas vaikas?
Kaip vaikai jauèiasi dabar?
Galimi situacijos sprendimo bûdai. Su vaikais inicijuojama diskusija – kà dabar galime
daryti su ðia situacija, kaip gerinti situacijà klasëje, kaip padëti nukentëjusiam vaikui.
Galima surinkti aptarimo dalyviø idëjas apie problemos sprendimo bûdus, apie tai, kaip
padëti nuskriaustam vaikui jaustis geriau. Pvz. „að sëdësiu su X vaiku per pietø
pertraukà“.
Iðvados: ko galima pasimokyti ið ðios situacijos? Kà daryti, kad patyèios nesikartotø?
Baigiant aptarimà svarbu bûtø padëti vaikams suprasti, kad nuo kiekvieno jø priklauso
tai, kaip vyksta patyèios ir kada jos liausis. Taigi su vaikais galima padiskutuoti, keliant
klausimà, kaip galima kitaip elgtis, pasitaikius panaðiai situacijai, á kà galima kreiptis
pagalbos, kaip ið karto galima padëti skriaudþiamam vaikui.

Aptarimo metu labai svarbu pagirti, palaikyti ir paskatinti tuos stebëtojus, kurie stengësi
sustabdyti priekabiavimà ir padëti vaikui, ið kurio tyèiojamasi. Patyèias taikæ vaikai ið tokio
aptarimo mokosi geriau suprasti nukentëjusio vaiko jausmus.
Tyrimai rodo, kad ðis metodas yra sëkmingas ir daro didelæ átakà patyèiø masto atskirose klasëse
sumaþëjimui.

Individualus lygis
Pagalba skriaudþiamam vaikui
Kalbantis su patyèias patirianèiu vaiku yra svarbu:
Aptarti

ávykusá tyèiojimosi atvejá. Leisti vaikui
iðsakyti, kas jam nutiko, kaip jis jauèiasi. Iðreikðti
supratimà ir palaikymà. O drauge surinkti
informacijà apie tai, kas ávyko.
Drauge su vaiku sudaryti jo saugumo planà:
ªAptarti, kaip vaikas gali iðvengti panaðiø
situacijø.
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Numatyti, kaip vaikas galëtø elgtis, jei priekabiavimas vyktø toliau.
Susitarti, kam vaikas gali papasakoti, jei tyèiojimasis nesiliauja.
Átraukti nukentëjusá vaikà á veiklas, uþsiëmimus, kur jis turëtø progà daugiau bendrauti su kitais
bendraamþiais. To tikslas – padëti tyèiojimàsi patirianèiam vaikui gauti bendraamþiø paramà.
Áraukti á pagalbos teikimà vaikui svarbius, patikimus asmenis: bendraamþius, su kuriais jis
draugauja, mokytojus, kuriais jis pasitiki ar kitus asmenis.
Stebëti, kaip vaikui sekasi toliau.
Esant poreikiui susisiekti su tëvais ir jiems trumpai nupasakoti apie ávykusá incidentà ir
priemones, kuriø ëmësi mokykla.
ª
ª

Pagalba skriaudëjui
Pagrindinis tikslas, bendraujant su vaiku, kuris skriaudþia kitus yra padëti suprasti savo elgesio
prieþastis, pasekmes kitiems ir pakeisti savo elgesá, mokinant já kitokiø, neagresyviø bendravimo
bûdø. Bûtø naudinga, jei ðis vaikas galëtø dalyvauti bendravimo ágûdþiø, pykèio valdymo
programoje. Aptariant patyèiø situacijà su skriaudëju svarbu:
ªIðsiaiðkinti, kas nutiko (kaip bûtent ðis vaikas supranta, kas atsitiko).
ªRamiai ávardinti, atspindëti vaiko elgesá aiðkiais þodþiais, ávardinant, kaip vaikas tyèiojosi ið
kito.
ªRamiai paaiðkinti skriaudëjui, koká poveiká kitiems vaikams daro toks jo elgesys.
ªBûtinai pasakyti, kad toks elgesys yra nepriimtinas ir priminti, kokio elgesio ið jo tikimasi.
ªJei patyèios kartojasi, yra svarbu vaikui ávardinti tokio elgesio pasekmes, t.y., kad bus
susisiekiama su jo tëvais ar pan.

[

Kaip vaikai iðmoksta agresyvaus elgesio, taip galima juos iðmokyti ir
neagresyviø bendravimo bûdø.

Individualûs pokalbiai su vaikø tëvais
Svarbu, kad teikiant pagalbà nukentëjusiems ir skriaudþiantiems kitus vaikams, bûtø átraukiami
ir jø tëvai.
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Vaidybiniø veiklø pritaikymas patyèiø prevencijoje
Bendraujant su ávairaus amþiaus vaikais apie patyèias mokykloje, efektyvu naudoti ávairias
vaidybines veiklas. Jos padeda aktyviai átraukti vaikus á nagrinëjamà temà ir gali bûti naudojamos
klasës valandëliø ar tam tikrø bûreliø metu. Gali bûti keli skirtingi bûdai, kaip vaidybinës veiklos
naudojamos patyèiø prevencijoje:
ªKlasës valandëliø ar bûreliø metu vaikai gauna uþduotis pastatyti trumpus etiudus ar
vaidinimus apie patyèiø problemà. Vaidinimus vaikai rodo vieni kitiems, o po vaidinimø
aptariami ávairûs su patyèiomis susijæ klausimai: kodël vyksta patyèios, kaip jauèiasi
patyèiose dalyvaujantys vaikai, kas gali padëti skriaudþiamam vaikui, kokie yra tinkami ir
netinkami patyèiø sprendimo bûdai ir pan.
ªMokykloje suburiama speciali „teatro trupë“, kuri paruoðia vaidinimus patyèiø tema
(pavyzdþiui, keletà skirtingø vaidinimø, vaizduojanèiø skirtingas patyèiø formas: apkalbas,
reketà, erzinimà, ignoravimà ir pan.). Ði trupë gali dalyvauti klasës valandëlëse, skirtose
patyèiø temai ir jø metu vaikams parodyti paruoðtus vaidinimus. Siekiant átraukti ir
nevaidinanèius vaikus, galima bûtø vaidinimus stabdyti tam tikrose vietose ir spektaklá
stebintiems vaikams pasiûlyti patiems suvaidinti tæsiná (pavyzdþiui, laimingà tam tikros
patyèiø situacijos pabaigà) arba teikti pasiûlymus, kaip aktoriai turi vaidinti toliau. Po
vaidinimø diskutuojama ið anksto numatytais patyèiø problemos klausimais.
ªMokyklos teatro trupës paruoðtas spektaklis apie patyèias gali bûti pristatomas visai
mokyklos bendruomenei: mokiniams, mokytojams, tëvams. Vaidinimas padëtø
aktualizuoti patyèiø temà, pradëti diskutuoti ðia tema. Vëliau spektaklá su atskirø klasiø
mokiniais galëtø aptarti klasiø auklëtojai.
Vaidybiniø veiklø taikymo patyèiø prevencijoje nauda:
ªtai leidþia neasmeniðkai kalbëti apie ðià skaudþià temà;
ªvaidybinës veiklos padeda tyrinëti galimus elgesio modelius, iðeitis ið ávairiø patyèiø
situacijø, taip pat leidþia pamatyti, kiek efektyvûs yra pasirinkti reagavimo bûdai;
ªtai yra puikus bûdas parodyti, kaip patyèios veikia skriaudþiamus vaikus, patyèiø
stebëtojus;
ªmëgindami bûti kito vaiko vietoje, „kailyje“, vaikai mokosi ásijausti, geriau suprasti kito
þmogaus jausmus;
ªvaidinimai yra efektyvus bûdas iðmokinti vaikus tinkamø socialiniø ágûdþiø.
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Moksleiviø átraukimas á bendraamþiø palaikymo programas
Bendraamþiø palaikymo projektai – tai ávairios programos, kuriø metu moksleiviai teikia pagalbà
savo bendraamþiams: tarpininkaudami sprendþiant konfliktines situacijas, iðklausydami ar
mokydami kitus. Bendraamþiø palaikymo programos gali bûti taikomos ávairiose mokyklose kaip
prevencinës veiklos dalis. Ðios programos yra naudingos, siekiant ugdyti vaikø socialinius
ágûdþius, didinti saugumà mokykloje, stiprinti moksleiviø tarpusavio bendravimà.
Bendraamþiø palaikymo programø esminiai bruoþai:
ªðios programos pagrástos savanoriðkumo principu;
ªyra vykdomos tarp panaðaus amþiaus vaikø;
ªyra pagrástos tuo, kad vaikai neretai lengviau pasakoja apie kylanèius sunkumus
bendraamþiams, nei suaugusiems þmonëms;
ªmoksleiviai yra specialiai apmokomi ir paruoðiami dalyvavimui programoje;
ªmokiniai atlieka „klausytojø", „patikëtiniø" vaidmená.
Bendraamþiø palaikymo programose vaikai
nëra mokomi psichologinio konsultavimo. Ðios
programos yra orientuotos á pagalbos teikimà
kitiems vaikams, juos iðklausant, palaikant bei
padedant kreiptis pagalbos á suaugusius
asmenis ar atitinkamas organizacijas.
Patyèiø prevencinëje programoje moksleiviø
átraukimas á bendraamþiø palaikymo programà
gali bûti labai efektyvi prevencijos dalis.
Mokiniai, dalyvaujantys bendraamþiø
palaikymo programoje galëtø atlikti labai
svarbø vaidmená: teiktø pagalbà ir palaikymà
nuo patyèiø nukentëjusiems vaikams. Svarbu,
kad bendraamþiø palaikymo programa nebûtø
vienintelë patyèiø maþinimui skirta veikla –
moksleiviø átraukimas turi ásikomponuoti á kitas tuo pat metu vykdomas prevencines veiklas:
mokyklos bendruomenës ðvietimà, reagavimà á vykstanèias patyèias ir kitas.
Mokykla, apsisprendusi patyèiø prevencijos rëmuose suburti moksleivius, teikianèius pagalbà
kitiems mokiniams, turëtø atsiþvelgti á tokius aspektus:
ªMoksleiviø atranka. Yra svarbu, kad mokiniai, dalyvaujantys programoje, atstovautø kuo
ávairesnius mokinius, atspindëtø visà mokiniø bendruomenæ. Taigi yra labai svarbu, kad
moksleiviø palaikymo programoje dalyvautø ne vien mergaitës ar vien berniukai, ne tik
patys geriausi mokyklos mokiniai.
ªMoksleiviø parengimas dalyvavimui programoje. Moksleiviø paruoðimas veiklai yra labai
svarbi sëkmingos programos ágyvendinimo dalis. Vaikai, kurie planuoja teikti pagalbà ir
paramà savo bendraamþiams, turi bûti apmokomi tam bûtinø ágûdþiø: kaip iðklausyti ir
emociðkai palaikyti kità vaikà, kaip tinkamai iðsiaiðkinti problemà, dël kurios á juos kreipiasi
kiti vaikai, kaip ir kodël reikia laikytis konfidencialumo principo ir þinoti, kada
konfidencialumo taisyklë gali bûti sulauþyta, kur kità mokiná kreipti pagalbos, jei jam
neuþtenka tik bendraamþiø palaikymo. Kartu su besiruoðianèiais dalyvauti programoje
mokiniais reikëtø aptarti galimas kitø mokyklos mokiniø reakcijas á juos, taip pat galimas
patyèias jø paèiø, t.y. mokiniø-klausytojø atþvilgiu. Vaikai turi bûti pasiruoðæ ne tik padëti
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kitiems, bet ir padëti patys sau, iðkilus kitø vaikø agresijai ar prieðiðkumui.
Informavimas apie mokiniø patikëtinius. Mokyklos bendruomenë turi þinoti apie visas
mokyklos vykdomas prevencines veiklas. Kalbant apie bendraamþiø palaikymo programà,
yra svarbu, kad kiti mokyklos mokiniai gautø tikslià ir aiðkià informacijà apie tai, kokia
veikla uþsiima jø bendraamþiai, kokià pagalbà jie gali gauti ið mokiniø-klausytojø, kaip ir
kada mokiniai-klausytojai bus pasiekiami ir prieinami. Apie vykdomà programà turi þinoti
ir moksleiviø tëvai.
ªSuaugusiøjø dalyvimas bendraamþiø palaikymo programoje. Moksleiviø palaikymo
programose labai svarbus vaidmuo tenka ir suaugusiems. Suaugusiøjø parama,
palaikymas, paskatinimai yra labai svarbûs moksleiviams, dalyvaujantiems bendraamþiø
palaikymo programoje. Taigi mokykla turëtø apsvarstyti, kas ið mokyklos darbuotojø
priþiûrës moksleiviø grupæ, padës jiems pasiruoðti veiklai bei teiks vëlesná palaikymà.
ªParama ir palaikymas moksleiviø patikëtiniams. Turëtø bûti numatyta, kaip mokiniusklausytojus paremti ir palaikyti gali bet kuris ið mokyklos mokytojø, kaip mokytojai turi
bendrauti ir reaguoti á mokinius-klausytojus, jei ðie kreipiasi pagalbos dël kokio nors jø
klasës mokinio.
ªProgramos vykdymo eiga ir stebëjimas. Mokiniai, dalyvaujantys bendraamþiø palaikymo
programoje, turi turëti galimybæ reguliariai susitikti, aptarti jiems kylanèias sudëtingas
situacijas, pasidalinti emocijomis ir jausmais.
ª
ª

Vienas svarbiausiø principø, kurio turi bûti laikomasi bendraamþiø palaikymo programose –
konfidencialumo principas. Yra labai svarbu, kad mokyklos mokiniai galëtø pasitikëti mokiniaisklausytojais, antraip programa nebus efektyvi. Todël yra be galo svarbu laikytis konfidencialumo
tiek bendraujant su kitais mokiniais-klausytojais, tiek su mokiniais, neásitraukusiais á programà
ar kitais þmonëmis.
Bendraamþiø palaikymo programos ne tik padeda spræsti patyèiø situacijas, suteikia palaikymà
vaikams, kurie nukenèia nuo patyèiø, bet ir teigiamai veikia bendrà mokyklos klimatà, mokiniø
saugumo jausmà, mokiniø tarpusavio bendravimà. Vaikai, dalyvaujantys programoje iðmoksta
labai vertingø gyvenimiðkø ir bendravimo ágûdþiø bei rodo teigiamà pavyzdá kitiems mokiniams.
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Kodël vaikams sunku papasakoti apie patyèias?
Daþniausios vaikø ávardijamos prieþastys:
ªbaisu, kad skriaudëjai kerðtaus – 42*
ªnenoriu bûti skundiku – 41
ªnenoriu jaudinti tëvø – 34
ªgëda, kad pats negaliu apsiginti – 31
ªbaimë prarasti draugus – 29
ªsunku árodyti priekabiavimà, todël neverta sakyti – 29
ªbijau tëvø reakcijos – 25
ªjauèiuosi sutrikæs – 25
ªað negaliu pakeisti situacijos – 24
* ið 100 vaikø.

Kad ir koks bûtø vaiko vaidmuo – skriaudëjo, nukentëjusiojo ar stebëtojo – pagrindinë tëvø
funkcija, sprendþiant patyèiø situacijà – tai tinkamø mokyklos darbuotojø informavimas. Galima
kreiptis á mokytojà, jei patyèios vyksta to mokytojo klasëje, pvz. kreiptis á kûno kultûros mokytojà,
jei tai vyksta sporto salëje ar persirengimo kambariuose. Galima kreiptis á direktoriø, jei tai vyksta
drabuþinëje, koridoriuose, popamokiniø uþsiëmimø metu, pakeliui á ar ið mokyklos arba jei
problema yra nesiliaujanti klasëje. Galima kreiptis á aukðtesnio lygio valdþios institucijas,
priþiûrinèias mokyklas, pvz. ðvietimo skyrius, jei mokykla nereaguoja á patyèias tarp vaikø.
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Tëvai gali padëti kurti saugias mokyklas!
Aptarkite mokyklos disciplinos tvarkà su savo vaiku. Parodykite, kad gerbiate taisykles ir
padëkite savo vaikui suprasti, kodël jos yra bûtent tokios.
ªÁtraukite savo vaikà á tinkamo elgesio namie taisykliø kûrimà.
ªKalbëkite su savo vaiku apie prievartà, kurià jis mato per televizijà, video þaidimuose ir
galbût kaimynystëje.
ªPadëkite savo vaikui pamatyti prievartos padarinius.
ªIðmokykite savo vaikà spræsti problemas.
ªPadëkite savo vaikui rasti bûdø, kaip galima iðreikðti pyktá neþeidþiant kitø þmoniø nei
þodþiais, nei fiziðkai.
ªPastebëkite bet koká jûsø vaiko elgesá, keliantá nerimà.
ªBûkite atviras bendravimui.
ªIðklausykite savo vaikà, jei jis dalinasi susirûpinimu savo draugais.
ªBûkite ásitraukæs á savo vaiko mokyklos gyvenimà padëdami atlikti namø darbus ar juos
tikrindami, kalbëdami su jo mokytojais ir lankydami susirinkimus.
ªPaskatinkite savo mokyklà suteikti vaikams ikipamokiná ir popamokiná uþimtumà.
ªPasisiûlykite dirbti su mokyklinëmis grupelëmis, besirûpinanèiomis smurto problema.
ªBendradarbiaukite su kitø vaikø tëvais.
ª

Kartais tëvai vengia kreiptis á mokyklos darbuotojus dël vaiko sunkumø. Neretai tëvai á problemos
sprendimà átraukiami tuomet, kai patyèios jau yra ávykusios. Pavyzdþiui, skriaudëjo tëvai yra
kvieèiami pasikalbëti po incidento. Tokie pokalbiai bûna sunkûs ir ne visada produktyvûs, nes
tëvai á pokalbius ateina nusiteikæ bûti „pabarti“ ar pasijausti netikusiais tëvais dël to, kad
nesusitvarko su savo vaiku. Rekomenduojama tëvus á prevencines veiklas átraukti kuo anksèiau,
kol dar nëra incidentø – tada tëvai á pokalbá su mokyklos darbuotojais eis tikëdamiesi pasitarti, o
ne bûti iðbarti uþ netinkamà vaiko elgesá. Tinkami bûdai átraukti tëvus á patyèiø prevencijos
veiklas – tai tëvø informavimas apie patyèias, jø pasekmes susitikimø ir susirinkimø metu, o taip
pat plakatais ir lankstinukais; svarbus rekomendacijø tëvams teikimas (pvz., neduoti vaikams
daug pinigø ir brangiø daiktø á mokyklà).
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PRIEDAI
Tëvams apie patyèias
Ar Jûsø vaikas patiria bendraamþiø tyèiojimàsi?
Nëra specifiniø þenklø, rodanèiø, kad Jûsø vaikas patiria kitø bendraamþiø patyèias ar priekabes.
Taèiau gali bûti, jog Jûsø vaikas sunkiai bendrauja su vienmeèiais ir, galbût, patiria jø tyèiojimàsi.
Jei pastebëjote, kad vaikas:
ªgráþta ið mokyklos su sugadintais daiktais, praradæs daiktà ar pinigus,
ªturi mëlyniø, ádrëskimø ar panaðiø þymiø,
ªpradëjo eiti kitu keliu ið namø á mokyklà,
ªpradëjo nenorëti eiti á mokyklà be jokios aiðkios prieþasties,
ªgráþæs ið mokyklos bûna irzlus, nuliûdæs ar neáprastai emocingas.

Kuo galite padëti savo vaikui, jeigu jis patiria bendraamþiø patyèias?
Suþinojus apie tai, kad Jûsø vaikas patiria bendraamþiø patyèias, jums gali bûti pikta arba liûdna.
Kartais „Vaikø linijai” vaikai pasakoja, kad nedrásta tëvams sakyti apie patiriamas patyèias, nes
bijo nuliûdinti savo tëvus. O kartais vaikai nepasakoja tëvams apie patyèias, nes baiminasi, kad
tëvai jais nepatikës arba tiesiog pasakys „Nekreipk dëmesio!”.
Jei vaikas papasakoja Jums, kad patiria bendraamþiø patyèias, pirmiausiai iðklausykite já.
Leiskite vaikui iðpasakoti viskà, kas jam nutiko.
ªPasakodamas apie bendraamþiø patyèias vaikas gali laikyti save skundiku. Bûtinai
pasakykite savo vaikui, kad jis gerai padarë, papasakodamas Jums apie tai.
ªNepulkite sakyti „Nebûk skystablauzdis, juk tave tik erzina!”, „Visa tai praeis…”, „Tvarkykis
su tuo pats.” Negalvokite, kad vaikas pats vienas susitvarkys su patyèiomis. Jei vaikas
pasakoja Jums apie tai, kas vyksta, jis praðo Jûsø pagalbos.
ªNekaltinkite vaiko dël patiriamø patyèiø, sakydami: „Pats esi kaltas dël to…” Vaikai nëra
kalti dël to, kad ið jø tyèiojasi.
ªGalbût Jûs nujauèiate, kad Jûsø vaikas patiria patyèias, taèiau nedrásta Jums nieko
pasakoti. Tuomet galima paklausti apie tai savo vaiko draugø ar mokytojø.
ªLabai svarbu, kad Jûsø vaikas kam nors papasakotø apie patiriamas patyèias. Jeigu jis
atsisako apie tai kalbëti su Jumis, pasiûlykite jam pasikalbëti su kuo nors kitu – ðeimos
nariu, mokytoju arba paskambinti á „Vaikø linijà”.
ªKai Jûsø vaikas papasakoja apie patyèias, labai svarbu, kaip Jûs reaguojate ir elgiatës
toliau. Nevertëtø elgtis skubotai, pavyzdþiui, pulti susitikti ir pasikalbëti su besityèiojanèio
vaiko tëvais. Gali bûti, kad bûtent tokio elgesio Jûsø vaikas bijo. Jis gali baimintis, kad dël to
patyèios tik dar labiau sustiprës.
ªBûtinai kartu su vaiku aptarkite, kà ir kaip toliau daryti. Galbût Jûs galite vaikui pasiûlyti
uþraðyti, kaip ið jo tyèiojamasi.
ªAptarkite galimybæ drauge nueiti pasikalbëti su mokytojais. Gali bûti, kad vaikas norës
kalbëtis ne su savo auklëtoju, o su kitu mokytoju, su kuriuo kalbëdamas jis jausis saugiai.
ªLabai svarbu, kad Jûs kalbëtumëtës su mokytojais apie patyèias, kad jie þinotø, kas vyksta.
Gali bûti, kad ðaipomasi ne tik ið Jûsø vaiko, bet ir ið kitø vaikø. Negalvokite, kad Jûs keliate
nemalonumus mokytojams ar bereikalingai eikvojate jø laikà. Jûs galite pasikalbëti ir su
ª
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mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju ir su jais pasitarti, kaip reaguoti á
situacijà ir elgtis toliau.
ªPrisiminkite, kad sumaþinti ar sustabdyti patyèias – ne vieno þmogaus jëgoms. Efektyviam
ðios problemos sprendimui reikalingas aktyvus mokytojø, mokyklos administracijos, tëvø ir
moksleiviø ásitraukimas.
ªPatyèios nesiliauja ið karto. Tam reikia laiko. Padràsinkit savo vaikà ir toliau pasakoti Jums
apie tai, kas vyksta.
ªLabai svarbu, kad savo vaikui sakytumëte, jog já mylite ir stengiatës padaryti viskà, kas
ámanoma, kad jis jaustøsi saugus.
ª

Jeigu Jûsø vaikas tyèiojasi ið kito
Jûs galite nujausti, kad Jûsø vaikas tyèiojasi ið kitø vaikø, jei pastebëjote, kad jis yra linkæs su
bendraamþiais elgtis agresyviai, kilusius nesutarimus ar konfliktus spræsti jëga, arba netikëtai
ásigyja pinigø, namo parsineða Jums nematytø daiktø, kuriø jis pats negalëtø nusipirkti.
Suþinojæ, kad Jûsø vaikas skriaudþia kitus, Jûs galite labai nusivilti savo vaiku ar supykti ant jo.
Gali kilti mintis nubausti vaikà. Taèiau geriau susilaikyti ir pamëginti suprasti, kas skatina já taip
elgtis. Kas galëtø skatinti já tyèiotis ið kitø vaikø? Kartais vaikai pradeda tyèiotis reaguodami á
kaþkokius ávykius. Galbût buvo kokiø nors svarbiø pasikeitimø ar ávykiø ðeimoje ar mokykloje?
Galbût vaikas turi kaþkokiø sunkumø mokykloje, su kuriais jis pats nesusitvarko? Galbût ið Jûsø
vaiko taip pat kas nors tyèiojosi? O gal jûsø vaikas neþino, kad tai yra netinkamas ir kità
þeidþiantis elgesys?
Suþinojæ, kad jûsø vaikas tyèiojasi ið kitø:
ªPirmiausiai pamëginkite ramiai pasikalbëti su savo vaiku apie tai, kas vyksta. Paskatinkite já
kalbëti ir papasakoti, kas skatina já taip elgtis. Galbût Jûsø vaikui reikalinga Jûsø pagalba?
ªJei nepavyksta su vaiku pasikalbëti ið pirmo karto, turëkite kantrybës. Parodykite vaikui,
kad jums rûpi, kas vyksta ir esate sunerimæs dël jo.
ªSiekiant sumaþinti vaiko agresyvumà, gali prireikti ir kitø þmoniø pagalbos: kitø ðeimos
nariø, mokyklos psichologo, auklëtojo ar mokytojo.
ªNesitikëkite staigiø vaiko elgesio pokyèiø. Gali prireikti daug pastangø ir laiko, kad patyèios
sumaþëtø.

Jei Jûsø vaikas yra stebëtojas
Nemaþai moksleiviø vengia ásitraukti á stebimas patyèias ir padëti skriaudþiamam vaikui, nors ir
iðgyvena dël vykstanèiø patyèiø. Vaikai, stebintys patyèias, vengia aktyviai á jas reaguoti, nes
galvoja,kad:
ªpatyèios gali atsisukti prieð juos;
ªjie gali dar labiau pakenkti aukai;
ªnesulauks jokio palaikymo ið kitø moksleiviø ar mokytojø.
Nesvarbu kokiame vaidmenyje yra vaikas – patyèios veikia kiekvienà. Todël labai svarbu ugdyti
tokius vaikø ágûdþius, kurie padëtø vaikams iðdrásti kalbëti apie tai, kas vyksta ar aktyviai reaguoti
á vykstanèias patyèias. Jûs galite padëti vaikams suprasti, kad nuo kiekvieno vaiko priklauso
saugumas mokykloje ir kad tylëjimas tik gilina problemas, o ne padeda jas spræsti.
Suþinojæ, kad jûsø vaikui tenka stebëti patyèias, skatinkite vaikà pasakoti apie tai: kas vyksta,
kaip jûsø vaikas jauèiasi tame, kaip jis stengiasi reaguoti. O kartu aptarkite su vaiku jo baimes,
galimus reagavimo á patyèias bûdus. Kartais gali bûti labai svarbu, kad apie suþinotas patyèias
praneðtumëte klasës auklëtojui.
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Vaikams apie patyèias
Kas yra patyèios?
Patyèios – ávairus elgesys, kai vaikai tyèiojasi vieni ið kitø. Patyèios – tai:
ªKabinëjimasis
ªPravardþiavimas
ªErzinimas
ªStumdymas
ªMuðimas
ªPinigø atiminëjimas
ªAtiminëjimas kuprinës, sàsiuviniø ar kitø Tavo daiktø
ªApkalbinëjimas
ªIgnoravimas
ªGàsdinimas
Patyèios vyksta:
ªMokykloje: klasëje, tualetuose, sporto salëje ir pan.
ªPakeliui á mokyklà ar gráþtant ið jos
ªAutobuse
ªParke ir kitur, kur Tu leidi laikà
Kaip jauèiasi vaikai, kai jie patiria patyèias?
Labai skaudu, kai Tu patiri patyèias. Tuomet jauties iðgàsdintas ir nelaimingas. Tai gali bûti taip
skaudu ir nemalonu, kad trukdo susikaupti bei mokytis. Tai priverèia jaustis taip, lyg bûtum
kaþkuo blogas, lyg Tau bûtø kaþkas negerai. Priekabiautojai stengiasi, kad Tu pats pasijustum
kaltas dël to, kas vyksta.
Kodël priekabiaujama?
Vaikai ir paaugliai, kurie priekabiauja prie kitø vaikø, daþniausiai turi savø problemø. Jie gali
jaustis liûdni ar pikti. O gal jie turi problemø namie?
Galbût prie jø irgi kas nors priekabiauja, pavyzdþiui, jø ðeimoje ar kur kitur?
Bijodami, kad kaþkas gali prisikabinti prie jø, jie stengiasi pirmi tai padaryti.
Kaip elgtis, kai patiri patyèias?
Atmink, kai Tu patiri patyèias – TAI NE TAVO KALTË! JEI IÐ TAVÆS TYÈIOJASI – TU NETURI SU TUO
TAIKSTYTIS IR KOVOTI VIENAS!
NETYLËK, O PAPASAKOK. Pats svarbiausias dalykas, kurá gali padaryti, kai ið Tavæs
tyèiojamasi, – tai papasakoti apie tai kam nors. Pasakyk draugui, kas vyksta, –
priekabiautojui bus sunkiau uþsipulti Tave, kai turi draugà ir jis Tave palaiko. Arba gali
pakalbëti apie tai su suaugusiais: tëvais, mokytojais ar kuo kitu, kuo Tu pasitiki ir kas Tau
galëtø padëti. Nebijok pasakyti apie priekabiautojus, nes jie elgiasi neteisingai ir neturi
teisës skriausti nei Tavæs, nei kitø vaikø. Jei kam nors papasakojai, bet tai nepadëjo –
nenusimink! Tu gali pasakyti apie tai dar kam nors.
ªVENK tø vietø, kur, Tavo manymu, daþnai lankosi priekabiautojai. Tai gali reikðti, kad turësi
ª
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pakeisti savo kelià á mokyklà, vengti tam tikrø mokyklos ar þaidimø aikðtelës vietø, eiti á
rûbinæ ar tualetà tik tuomet, kai ten bus kitø þmoniø. Toks elgesys Tau gali padëti iðvengti
nemalonaus susidûrimo su priekabiautojais.
ªUÞSIRAÐYK viskà, kas Tau nutinka, visas ávykiø detales, o taip pat ir savo jausmus. Pirma, tai
padës Tau lengviau viskà ásisàmoninti, áprasminti. Antra, kai nuspræsi kam nors apie tai
viskà papasakoti, bus lengviau árodyti savo tiesà, kai turësi uþraðus.
ªNEPULK PRIEÐINTIS priekabiautojams, ypaè jei jauti, kad jëgos nelygios. Daþniausiai
priekabiautojai yra stipresni uþ Tave arba yra keliese, todël jauèiasi saugiai tyèiodamiesi ið
Tavæs. Jei pasiprieðinsi, gali bûti, kad situacija dar tik pablogës: Tave gali sumuðti arba gali
bûti apkaltintas tuo, kad pirmas pradëjai konfliktà arba muðtynes.
ªNEBÛK VIENAS. Daþniausiai priekabiautojai puola vaikus ir paauglius, kurie yra vieni. Labai
svarbu, kad Tu jaustumeis saugus. Stenkis kuo maþiau laiko bûti vienas. Pavyzdþiui, namo
eik su draugais arba, jei jautiesi nesaugus, papraðyk ko nors likti su Tavim.
ª

Kaip galima padëti kitam?
Galbût Tu pats nepatiri patyèiø, bet paþásti vaikà, prie kurio priekabiauja. Gal jis ir nëra Tavo
draugas, gal mokosi kartu su Tavimi ar yra tiesiog paþástamas. Gal kada matei, kaip kaþkas ið
mokiniø kabinëjosi prie vaiko, kurá tu paþásti? Ar pagalvojai, kà galima bûtø padaryti? Gal
pagalvojai, kad Tu vis tiek nieko negali pakeisti?
Tu gali padëti!
BÛK DRAUGIÐKAS su vaiku, kuris patiria patyèias. Parodyk jam, kad Tu matai, kas su juo
vyksta, ir kad tai Tau rûpi. Jei gali, pasistenk daþniau bûti su juo – priekabiautojams bus
sunkiau tyèiotis, kai jis bus ne vienas.
ªPARAGINK vaikà, kuris patiria patyèias, pasipasakoti kam nors: kokiam nors suaugusiam ar
kitam þmogui, kuriuo jis pasitikëtø.
ªPAPASAKOK kam nors apie tai, kà matei. Kartais vaikai, patiriantys patyèias, patys nedrásta
niekam pasakoti, bijo, kad jais nepatikës. Atmink, kad priekabiautojai taip pat daþnai bijo,
kad kas nors suþinos apie tai, kaip jie elgiasi. Todël labai svarbu, kad kas nors þinotø apie tai,
kas vyksta, ir Tu gali tai papasakoti!
ªNESITYÈIOK, nors taip elgiasi Tavo draugai. Lengva prisijungti prie kitø vaikø ir priekabiauti
prie ko nors, kas yra uþ kitus silpnesnis. Nesityèiodamas Tu parodysi priekabiautojams, kad
galima elgtis ir kitaip.
ª
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Anketa patyèiø masto ávertinimui mokykloje
Mielas (- a) moksleivi (- e), kvieèiu Tave dalyvauti tyrime apie vaikø patyèias. Patyèios pasireiðkia
ávairiais bûdais: muðimu, stumdymu, spardymu, pinigø ar daiktø atëmimu, pravardþiavimu ir pan.
Norëèiau papraðyti, kad nuoðirdþiai atsakytum á visus klausimus. Apklausa yra anoniminë, todël
neraðyk nei vardo, nei pavardës.
1. Tavo lytis (paþymëk varnele atsakymà atitinkantá langelá) :
vyr. £

mot. £

2. Kiek Tau metø? (áraðyk skaièiø) _____
3. Kurioje klasëje mokaisi? (áraðyk skaièiø) ____
4. Kaip saugiai Tu jautiesi savo mokykloje?
Labai saugiai £

Saugiai £

Kartais saugiai, kartais nesaugiai £

Nesaugiai £

Visiðkai nesaugiai £

5. Kaip daþnai kiti mokiniai tyèiojosi ið Tavæs (per paskutinius 2 mënesius)?
Niekada £

1-2 kartus £

2-3 kartus per mënesá £

1 kartà per savaitæ £

Keletà kartø per savaitæ £

6. Kokiu bûdu ið Tavæs tyèiojosi (per paskutinius 2 mënesius)? ( kiekvienoje eilutëje varnele
paþymëk atsakymà atitinkantá langelá)
Niekada

Muðdavo
Stumdydavo
Áspirdavo
Gadindavo Tavo daiktus
Atimdavo Tavo pinigus ar kitus daiktus
Ignoruodavo ar nebendraudavo su Tavimi
Apkalbinëdavo Tave
Prasivardþiuodavo, erzindavo Tave
Grasindavo Tau
Apspjaudydavo Tave
Raðydavo áþeidinëjanèius ir nemalonius
uþraðus apie Tave
Ið Tavæs tyèiojosi kitais bûdais ( áraðyk
savo variantà)…………………………………….
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1-2 kartus 2-3 kartus 1 kartà
Keletà kartø
per mënesá per savaitæ per savaitæ

7. Kuriose mokyklos vietose ið Tavæs tyèiojosi? (kiekvienoje eilutëje paþymëk atsakymà
varnele)
Niekada

Kartais

Daþnai

Koridoriuose
Kabinetuose
Valgykloje
Tualete
Mokyklos kieme ar teritorijoje
Kitoje vietoje ( áraðyk savo
variantà).....................................

8. Kaip Tu reaguoji, jeigu ið Tavæs tyèiojasi? (kiekvienoje eilutëje paþymëk atsakymà varnele)
Niekada

Kartais

Daþnai

Atsakau skriaudëjams tuo paèiu
Papasakoju tëvams
Papasakoju mokytojams
Papasakoju draugams
Nesiimu jokiø veiksmø
Stengiuosi parodyti, kad manæs
tai nejaudina
Tavo variantas (áraðyk)
………………………….....

9. Kaip daþnai mokytojai tyèiojasi ið kitø mokiniø?
Niekada £

Kartais £

Daþnai £

10. Kaip daþnai Tu tyèiojaisi ið kitø mokiniø (per paskutinius 2 mënesius ) ?
Niekada £

1-2 kartus £

1 kartà per savaitæ £

2-3 kartus per mënesá £
Keletà kartø per savaitæ £
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11. Jei tyèiojaisi ið kitø vaikø mokykloje, ar darei kà nors ið þemiau nurodytø dalykø
(per paskutinius 2 mënesius )? (kiekvienoje eilutëje paþymëk atsakymà varnele)
Niekada

1-2 kartus 2-3 kartus 1 kartà
Keletà kartø
per mënesá per savaitæ per savaitæ

Muðdavai
Stumdydavai
Áspirdavai
Gadindavai kitø daiktus
Atimdavai pinigus ar kitus daiktus
Ignoruodavai ar nebendraudavai
su kitais
Apkalbinëdavai kitus
Prasivardþiuodavai, erzindavai
kitus
Grasindavai kitiems
Apspjaudydavai kitus
Raðydavai áþeidinëjanèius ir
nemalonius uþraðus apie kitus
Tyèiojaisi kitais bûdais (áraðyk
savo variantà)......................................

12. Jei mokytojai mato, kad yra tyèiojamasi ið mokiniø, ar jie stabdo patyèias? (varnele
paþymëk atsakymà atitinkantá langelá)
Niekada £

Kartais £

Daþnai £

13. Ar yra buvæ, kad dël patyèiø per pastaruosius 2 mënesius elgeisi taip, kaip yra nurodyta
þemiau: (varnele paþymëk atsakymà atitinkantá langelá)
Niekada

Nenuëjai á mokyklà
Nenuëjai á kai kurias pamokas
Vengei vietø mokykloje, kur galima
sulaukti patyèiø
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1-2 kartus 2-3 kartus 1 kartà
Keletà kartø
per mënesá per savaitæ per savaitæ

Naudinga literatûra apie smurto ir patyèiø prevencijà
„Conflict resolution education. A guide to implenting in schools, youthserving organizations and community and juvenille justice settings.
Programme report.“, Ofiice of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department
of Justise; Safe and Drug-Free Schols Program, U.S. Department of Education
Knygos tikslas yra paskatinti konfliktø sprendimo
ugdymo programø taikymà mokyklose, jaunimo
organizacijose, bendruomenëse ir nepilnameèiø
pataisos ástaigose. Ðiame vadove galima rasti
svarbiausià informacijà konfliktø sprendimo tema, kur
profesionalûs specialistai dalijasi savo patirtimi ðiuo
klausimu. Visa tai gali padëti pedagogams ir jaunimo
organizacijø darbuotojams sukurti efektyvià konfliktø
sprendimo ugdymo programà. Konfliktø sprendimo
vadovas remiasi prielaida, kad ávairaus amþiaus
jaunimas gali rasti konstruktyvius bûdus iðspræsti
konfliktà ir draugiðkai susigyventi su aplinkiniais
þmonëmis. Naudojant ðià programà, siekiama ugdyti
ávairiø jaunimo ástaigø pedagogø gebëjimà suprasti ir
veikti, remiantis þinojimu, kad konfliktø sprendimo
ágûdþiai yra pagrindiniai dalykai, kuriant sëkmingus
santykius ávairiose gyvenimo srityse.

„World report on violence and health“, World Health Organization, 2002
1996m. 49–oje Pasaulio Sveikatos Asamblëjos rezoliucijoje buvo paskelbta, kad smurtas yra
didþiausia ir nuolat didëjanti visuomenës sveikatos problema visame pasaulyje. 2002m. Þenevoje
iðleistas praneðimas apie smurtà ir sveikatà yra Pasaulio Sveikatos Organizacijos atsakas á ðià
rezoliucijà. Jis skirtas daugiau tyrinëtojams ir
praktikams – sveikatos apsaugos darbuotojams,
socialiniams darbuotojams, pedagogams ir
teisëtvarkos pareigûnams.
Ðio praneðimo tikslas – atkreipti dëmesá á smurto
problemà visame pasaulyje, diegti nuostatà, kad
smurto galima iðvengti. Praneðime apraðomos ávairios
smurto rûðys, pasitaikanèios kasdieniame þmoniø
gyvenime: smurtas prieð jaunimà, smurtas prieð vaikus
ir vaikø neprieþiûra, smurtas ðeimoje, seksualinis
smurtas, á save nukreiptas smurtas. Taip pat èia galima
rasti rekomendacijø, kà reikia daryti ir kokius
intervencijos metodus naudoti smurtui áveikti,
internetiniø puslapiø sàraðà, kur galima rasti
papildomos informacijos apie organizacijas,
vykdanèias smurto prevencijà ir tyrinëjanèias smurto
reiðkiná.
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„Call it safe: A parent guide for dealing
with harassment and intimidation in
secondary schools“ , British Columbia
Confederation of Parent Advisory Councils, 2003
Leidinys yra skirtas vidurinës mokyklos moksleiviø
tëvams ir tëvø konsultavimo tarybos vadovams. Jame
galime rasti informacijos apie patyèias ir bûdus, kaip
galima padëti savo vaikui. Tëvø konsultavimo tarybos
darbuotojai gali rasti informacijos apie tai, kaip
uþtikrinti vaikø saugumà mokykloje. Ðis vadovas taip
pat yra naudingas visiems, kurie nori átraukti tëvus á
patyèiø prevencinæ veiklà.

„Focus on harassment and intimidation:
responding to bullying in secondary
school communities“, Ministry of Education
and Ministry of Public Safety and Solicitor General,
British Columbia, Canada, 2001
Vadovas buvo sukurtas remiantis ávairiø tyrimø
rezultatais, árodanèiais, kad iðsami, orientuota á
teigiamo mokyklos klimato sukûrimà programa gali
padëti sumaþinti patyèiø mastà mokykloje. Vadovas
yra skirtas viduriniø mokyklø darbuotojams. Èia yra
apraðyti prevenciniø programø modeliai ir bûdai,
kaip átraukiant visà mokyklos bendruomenæ, maþinti
patyèiø mastà.

„Focus on bullying: a prevention
programme for elementary school
communities“, Ministry of Education and Ministry
of Attorney General, British Columbia, Canada, 1999
Vadovas yra sukurtas siekiant padëti pradinëms
mokykloms sukurti veiksmø planà, kurio pagalba bus
stiprinamas fizinis, socialinis ir psichologinis
saugumas mokykloje ir maþinamas patyèiø mastas. Èia
yra pateikiama informacija apie patyèias, apraðoma,
kaip sukurti patyèiø prevencinæ programà, taip pat
siûlomi bûdai ir strategijos moksleiviams ir mokyklø
darbuotojams, kaip reaguoti á vykstanèias patyèias.
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„Bullying: don't suffer in silence. An anti-bullying pack
for schools“, Goldsmiths College, University of London

Pupil Support & Access

Bullying
Dont Suffer in Silence
- an anti-bullying pack for schools

Ðios metodinës rekomendacijos yra skirtos moksleiviams, jø tëvams,
mokyklø darbuotojams ir kitiems mokyklos bendruomenës nariams.
Èia galima rasti rekomendacijas apie mokyklos patyèiø maþinimo
politikà, rekomenduojamus darbo metodus su tëvais ir vaikais.

This pack is based on recent research, relevant
experience, and current legislation.
Co-ordinated by Professor Peter Smith
(Goldsmiths College, University of London).

Contact for further information:
Ashley Haworth-Roberts
Tel 020 7925 5637
E Mail ashley.haworth-roberts@dfee.gov.uk

„Responding to hate at school: a guide for teachers,
counselors and administrators“, Teaching Tolerance, The
Southern Poverty Law Center, USA, 1999
Leidinys yra sukurtas padëti mokytojams, mokyklos darbuotojams
ir konsultantams iðmokti greitai ir efektyviai reaguoti á
neapykantà, smurtà ir agresijà. Èia apraðomos patikrintos
strategijos ir konkreèios rekomendacijos apie tai, kaip uþkirsti
kelià ávairioms agresyvioms moksleiviø reakcijoms, átraukiant á
prevencinæ veiklà ne tik moksleivius, bet ir jø tëvus ir
bendruomeniø vadovus.

„Konfliktai ir bendravimas. Vadovas po konfliktø
valdymo labirintà“, Atviros Lietuvos fondas, Vilnius, 1996
Ðis vadovas skirtas mokytojams ir kitiems su vaikais dirbantiems
specialistams. Tai labai konkreti ir praktiðka moksleiviø
supaþindinimo su bendravimo ir konfliktø sprendimo procesais
priemonë. Joje struktûrizuotai ir aiðkiai pateikiamos bendravimo ir
konfliktø sprendimo ágûdþiø ugdymo pamokos, kurias galima
taikyti su ávairaus amþiaus vaikais ir paaugliais mokinant juos
geriau paþinti save ir kitus, bûti jautriems, pagarbiems ir
empatiðkiems, iðmokti konstruktyviai bendrauti ir spræsti
tarpusavyje kylanèius konfliktus.

„Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa”
LR Ðvietimo ir mokslo ministerija, Vilnius, 2004.
Parengë: doc. dr. L. Bulotaitë, doc. dr. V.
Gudþinskienë.
Ðià programà sudaro 6 knygeliø komplektas,
kuriame apraðoma gyvenimo ágûdþiø ugdymo
programa, jos ágyvendinimas ir vertinimas bei
pateikiamos rekomendacijos, kaip ugdyti gyvenimo
ágûdþius dirbant su skirtingo amþiaus vaikais.
Programa skirta ávairiems mokykloje su vaikais
dirbantiems specialistams, o visø pirma mokytojams. Joje struktûruotai apraðoma, kokiø ágûdþiø
vaikai turi iðmokti ávairiais amþiaus tarpsniais bei pateikiami praktiniø uþsiëmimø, pratimø
pavyzdþiai.
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Naudingos interneto svetainës apie patyèias ir jø prevencijà
http://www.bullying.co.uk/
Ðis internetinis puslapis buvo sukurtas 1999 metais balandþio mënesá Liz Carnell ir jos sûnaus
John dëka. Tiesiogiai patyræ, kas yra patyèios mokykloje, jie ëmësi aktyviø veiksmø. Norëdami
pasidalyti savo þiniomis ir patirtimi ðia tema su kitais tëvais ir mokiniais, jie pasirinko Internetà
kaip efektyviausià priemonæ tai padaryti. 2000m. geguþës mënesá Bullying Online tapo oficialiai
registruota Jungtinës Karalystës labdaros organizacija, kurioje dirba 4 darbuotojai. Per
pastaruosius ketverius metus jie atsakë á daugiau nei 21 700 elektroniniø laiðkø. Bullying Online
labdaros organizacija yra laimëjusi daugybæ apdovanojimø ir toliau sëkmingai tæsia darbà ðioje
srityje.
Bullying Online internetinis puslapis skirtas mokiniams, tëvams ir mokytojams. Èia galima
rasti:
ªPatarimus tëvams, kuriø vaikai patiria patyèias mokykloje: kaip atpaþinti, kad vaikas yra
uþgauliojamas ir kaip jam padëti;
ªPatarimus mokiniams, nuolat patiriantiems patyèias mokykloje: kaip reaguoti, kà daryti, jei
ið tavæs tyèiojamasi;
ªTeisininkø patarimus: informacijos apie tai, kas yra atsakingas uþ vaiko gerovæ mokykloje,
kokiais atvejais reikia kreiptis á policijà ir kitas teisines institucijas, pan., suteikimas;
ªInformacijà, rekomendacijas norintiems rengti projektus prieð patyèias ir priekabiavimà
savo mokykloje;
ªTëvø klausimus ir specialistø atsakymus, kà daryti, kai ið vaiko yra tyèiojamasi;
ªVaikø klausimus ir specialistø atsakymus, kà daryti, kai ið tavæs yra tyèiojamasi;
ªVaikø, patyrusiø patyèias ir sëkmingai su jomis susidorojusiø, patarimus;
ªNuorodas, kur dar galima rasti informacijos apie patyèias ir apie pagalbos bûdus;
ªInformacijà tëvams, kaip taisyklingai paraðyti skundà dël to, kad vaikas patiria patyèias
mokykloje, ir kokiø dokumentø reikia kreipiantis á teisines institucijas;
ªPagalbà ir patarimus mokytojams, kà daryti, jeigu klasëje pasitaiko patyèiø atvejø, kaip
ðiuos atvejus spræsti, kaip vykdyti patyèiø prevencines veiklas klasëje;
ªInformacijà tëvams, kokius metodus galima naudoti, kalbantis su vaiku, patirianèiu
patyèias mokykloje;
ªInformacijà apie patyèias, vykstanèias uþ mokyklos ribø;
ªPatarimus ir pagalbà vyresniems þmonëms, patyrusiems patyèias mokykloje ir iki ðiol nuo
to kenèiantiems;
ªVaikø, tëvø ir mokytojø konsultavimà elektroniniu paðtu;
ªInformacijà apie vykstanèias patyèias mobiliuoju telefonu, internete, sporte, dël rasiniø ir
tautiniø skirtumø bei kaip jas áveikti;
ªInformacijà ir nuorodas apie ávairias vykdomas prevencines programas.

http://stopbullyingnow.hrsa.gov/
Internetinis puslapis sukurtas JAV Sveikatos ir Socialiniø paslaugø ministerijos iniciatyva
2004m., vykdant nacionalinæ patyèiø prevencinæ programà. Èia pateikiama informacijà vaikams,
tëvams ir mokytojams apie tai, kas yra patyèios, kaip jas atpaþinti, kokias fizines bei
psichologines pasekmes patyèios gali turëti ir kaip su jomis susitvarkyti. Taip pat èia galima rasti
ávairias metodines priemones bei þaidimus, kaip dirbti su patyèias patyrusiais vaikais, kaip
organizuoti prevencines programas.
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http://www.antibullying.net/
Internetinis puslapis sukurtas 1999 metais gruodþio mënesá Ðkotijos vyriausybës ir Edinburgo
Universiteto Pedagogikos skyriaus iniciatyva. Jis yra skirtas mokiniams, jø tëvams ir mokytojams.
Èia galima rasti informacijos apie tai, kas yra patyèios, kaip jas atpaþinti, patarimus, kaip
susitvarkyti su patyèiomis, kokiu bûdu sustabdyti tyèiojimàsi, kaip dirbti su vaikais, patyrusiais
patyèias. Taip pat èia yra nuorodos, kur dar galima rasti informacijos, susijusios su ðia tema,
kokias knygas, straipsnius verta paskaityti, pateikiami kontaktai organizacijø ir asmenø, á kuriuos
galima kreiptis, jei vaikas patiria patyèias.

http://www.bullyonline.org/
Internetinis puslapis yra sukurtas Jungtinës Karalystës National Workplace Bullying Advice Line
iniciatyva 1996 metais. Jis skirtas kiekvienam, kas tiesiogiai ir netiesiogiai susiduria su
patyèiomis savo gyvenime (darbuotojai, darbdaviai, profesiniø sàjungø atstovai, ðeimos nariai,
konsultantai, tyrëjai, þurnalistai, t.t.) Èia galima rasti informacijos, kas yra patyèios, kur galima su
jomis susidurti, kas yra potenciali patyèiø auka ir kas potencialiai yra linkæs tyèiotis, kokias fizines
bei psichologines pasekmes gali sukelti patyèias, kokiais bûdais galima susitvarkyti ir sustabdyti
patyèias. Taip pat yra pateikta daugybë nuorodø, kur galima rasti daugiau informacijos ðia tema,
publikacijø ir knygø apie patyèias.

http://www.bullyingnoway.com.au/
„Bullying. No way!” projektas sukurtas Australijos ðvietimo skyriø specialistø dëka. Ðio projekto
tikslai yra:
ªsuteikti informacijà apie bûdus, kaip sumaþinti patyèiø ir þiaurumo apraiðkas mokyklose;
ªnaudojant ðiuolaikines technologijas, padaryti informacijà lengvai prieinamà mokyklø
bendruomenëms;
ªuþtikrinti, kad visi vaikai turëtø galimybæ mokytis saugioje ir palaikanèioje aplinkoje.
Ðiame puslapyje galima rasti informacijos apie patyèias, patarimø mokiniams, mokytojams ir
kitiems mokyklø darbotuojams, kaip sustabdyti patyèias, kaip sukurti saugià aplinkà mokykloje.
Taip pat yra taip vadinamas “atsipalaidavimo” skyrelis, kuriame mokiniai gali paraðyti, arba
nupieðti savo patyèiø patyrimà. Norint surasti daugiau publikacijø, straipsniø ir knygø apie
patyèias, galima pasinaudoti paeiðkos sistema.

http://www.bullybeware.com/
Svetainë sukurta 2003 metais Kanadoje ir yra skirta mokiniams, mokytojams ir mokyklos
darbuotojams. Èia galima rasti informacijos apie tai, kas yra patyèios, kaip jos gali pasireikðti, kas
gali tapti potencialia patyèiø auka ir kas yra linkæs tyèiotis ið kitø. Greta to yra apraðytos
strategijos ir bûdai, kaip sustabdyti patyèiø pasireiðkimà mokykloje ir kaip sukurti saugià aplinkà.
Norint sukurti kuo efektyvesnæ mokyklos strategijà, siûloma uþsisakyti ávairios metodinës
medþiagos.

http://www.police.govt.nz/service/yes/nobully/
Internetinis puslapis yra sukurtas Naujosios Zelandijos policijos Jaunimo Ðvietimo skyriaus
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iniciatyva. Jis skirtas mokiniams, tëvams ir mokytojams. Èia galima surasti informacijos apie tai,
kas yra patyèios, kaip jos gali pasireikðti, kas gali tapti potencialia patyèiø auka ir kas yra linkæs
tyèiotis ið kitø, kokias fizines bei psichologines pasekmes gali turëti patyèios. Svetainëje
pateikiamos nuorodos, kur galima rasti daugiau informacijos apie patyèias. Taip pat pateikiamos
rekomendacijos, kaip sustabdyti patyèias ir kur galima kreiptis, apraðytos strategijos, kaip keisti
vaikø elgesá. Ðiame puslapyje galima susipaþinti su Naujosios Zelandijos mokyklose taikoma KIA
KAHA prevencine programa, jos tikslais ir strategijomis.

http://www.cyberbullying.ca/
Ásigalëjus ðiuolaikinëms informacinëms technologijoms, atsirado ir naujø patyèiø formø, pvz.
patyèios elektroniniais laiðkais, trumposiomis þinutëmis, pokalbio svetainëse. Ðio puslapio tikslas
yra supaþindinti þmones, kas yra patyèios kibernetinëje erdvëje, kaip jos pasireiðkia, kaip jø
iðvengti. Taip pat yra pateikta statistika, nuorodos, publikacijø, susijusiø su ðia tema, sàraðas.

http://www.oecd-sbv.net/
2005-2006 tarptautinëje konferencijoje „Taking Fear out of Schools” buvo nutarta sukurti
tarptautinæ interneto svetainæ, kurios tikslas – skatinti naujø ir efektyviø patyèiø ir smurto
maþinimo mokyklose strategijø taikymà. Prie ðio projekto yra prisijungusios 20 ðaliø: Australija,
Austrija, Belgija, Kanada, Prancûzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Izraelis, Japonija, Pietø Korëja,
Meksika, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Slovënija, Ðvedija, Ðveicarija, Turkija, Didþioji Britanija.
Ðiame puslapyje galima rasti informacijos apie patyèias ir smurtà mokyklose, apie skirtingø ðaliø
patyrimà, maþinant smurto mastà. Á projektà ásitraukusios ðalys yra skatinamos bendradarbiauti,
dalintis patirtimi ir turima informacija.
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Filmai apie patyèias ir jø prevencijà
„Skriaudëjo ðokis“ („Bully Dance“)
National Film Board of Canada , UNICEF, 10min 14s
Ðiame trumpame nebyliajame filme akcentuojamas patyèiø atpaþinimas ir strategijos kaip á
patyèias gali reaguoti vaikai. Viso filmo metu rodomas ðokis atspindi nuolatinæ patyèiø grësmæ
vaikams: ðokis nesustoja, kol kas nors
nepatiria rimtø suþalojimø. Filmas
nesiûlo lengvø sprendimø, bet skatina
þiûrovus priimti atsakomybæ uþ savo
veiksmus ir ieðkoti bûdø, kaip
sustabdyti patyèias klasëje.
Nors ðá filmukà sudaro paprastai
nupieðti personaþai, tai, kà norima
praneðti þiûrovams, yra taip akivaizdu,
kad bet kas gali suprasti siuþetà.
Ádomus siuþetas ir lengvai ásimenama ir
ritmiðka muzika gali pagelbëti,
stimuliuojant diskusijas klasëse.

„Taikos ugdymas 21 amþiuje“ („Cultivating Peace in the 21st Century“)
National Film Board of Canada, 2002, 119min
Tai yra 4 filmø ciklas, kuriame mokytojams pateikiami bûdai, kaip paskatinti vyresniøjø klasiø
mokinius kurti taikos kultûrà savo namuose, mokyklose, kaimynystëje ir visoje visuomenëje.
Filme „Kaimynai” pasakojama apie du þmones, nepasidalijusius gëliø ir dël ðios prieþasties
mirtinai susimuðusius.

Animacinis filmukas „Balablok”, vaizduojantis konfliktà tarp kaladëliø ir rutuliukø, yra tarsi
parodija apie konfliktus, þiaurumà ir net karus, kuriø prieþastys yra sociokultûriniai skirtumai.
Animacinis filmukas „Kai dulkës nusëda” parodo, kad tokie konfliktø sprendimai, kaip kerðtas,
atsakymas agresija á agresijà, pan., tik padidima þiaurumà.
„Vaizdas ið aukðèiau” yra dokumentinis filmas apie Pietø ir Ðiaurës Amerikos valstybiø vadovø
susitikimà 2001 metais Kvebeke. Ðiø filmø ciklas yra taikos ugdymo priemonë ir skirtas 10–12
klasiø moksleiviø. Kartu yra apraðyta, kaip átraukti filmus á pamokas.
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„Pietûs dviems“ („Dinner for Two“)
Janet Perlan, The National Film Board of Canada, 1997, 8min
Tai nebylus animacinis filmukas, kuriame kûrëjas pateikia
humoristiná poþiûrá á konfliktø sprendimà. Paprastas ginèas
tarp dviejø maþø gyvûnëliø perauga á þiaurià kovà,
griaunanèià viskà aplinkui. Kovodami uþ savo teritorijà, ðie
gyvûnëliai suvokia, kad jø konfliktas paveikia ne tik juos
paèius, bet ir jø artimiausià aplinkà.
Tai yra puiki metodinë priemonë iðmokyti vaikus ir suaugusius konstruktyviai spræsti konfliktus
namuose, mokyklose, darbovietëje ir bendruomenëje.

„Kai dulkës nusëda” („When the Dust Settles“)
Louise Johnson, The National Film Board of Canada,
1997, 8min
Tai yra nebylus animacinis filmukas, kuriame
parodama, kad konfliktinëse situacijose, galima rasti
susitaikymo bûdø. Pagrindiniai veikëjai yra dvi þiurkës,
kuriø keiksmaþodþiais prasidëjæs konfliktas, baigësi
pykèiu, kerðtu ir namø sugriovimu. Filme analizuojama,
ar yra bûdø viskà sutvarkyti ir susitaikyti.

„Akiniai” („Glasses”)
Brian Duchscherer, 2001, 22min 32s
Tai yra ðirdá gniauþianti pasaka apie berniukà,
nematantá to, kà mato visi kiti vaikai.
Pagrindinis veikëjas yra berniukas Milo, kuris
nuolat pameta savo prieðpieèiø dëþutæ,
apsikvailina klasëje ir patiria patyèias þaidimø
aikðtelëje. Jis nori bûti nematomas, kaip savo
mëgstamos knygos herojus Kapitonas Kosmo,
nes drovus trumparegis vaikas nuolat patiria
patyèias klasëje ir kitose vietose. Jis jauèiasi
vieniðas savo miglotame pasaulyje ir nepastebi vienintelës tikros draugës Gwenny. Apsilankymas
pas akiø gydytojà atneðë teigiamus pokyèius á Milo gyvenimà. Gavæs naujus akinius vaikas
pasijauèia tvirèiau ir klasëje, ir þaidimo aikðtelëje.
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Ðis filmas atskleidþia, kà reiðkia bûti maþu berniuku, nematanèiu taip, kaip mato kiti vaikai, bet
labai trokðtanèiu pritapti prie jø. Vaikams tai yra nenuobodus uþsiëmimas. Mokytojams – gera
priemonë pradëti diskusijà su mokiniais apie juos lieèianèius dalykus: bendraamþiø spaudimà,
baimæ bûti paliktam, draugystæ ir priëmimà.

„Besimokant taikos: didelë
mokykla su didele ðirdim”
(„Learning Peace: A Big School with a
Big Heart”)
Teresa MacInnes, 2002, 57min 10s
Tai yra vienos pradinës mokyklos
vieneriø metø ávykiø kronikos,
pasakojanèios apie 1996 metais ádiegtà
prevencinæ programà, nukreiptà prieð
smurtà ir þiaurumà. Daugiau nei 700
mokyklos moksleiviai þaidþia, mokosi,
vaikðèioja á pasimatymus ir, kaip bet
kurie vaikai, kartais muðasi. Direktorei
ádiegus prevencinæ programà, nukreiptà prieð smurtà ir þiaurumà, patyèios ir muðtynës tapo labai
retas ávykis mokykloje. Taikos ugdymas buvo pilnai integruotas á mokymosi programà. Be to,
moksleiviø tarpininkavimo programa padeda jiems iðspræsti prieðtaravimus, geras elgesys
kiekvienà mënesá yra apdovanojamas, o dirbantis pilnu etatu konsultantas padeda vaikams
susitvarkyti su pykèiu. Ðiø vieneriø metø programos rezultatai parodë, kad taika yra sunkus, bet
vertas pastangø, jëgø ir energijos darbas.

„Þaidimas pagal taisykles” („Playing Fair Series”)
Selwyn Jakob, Sook-Yin Lee, Sugith Varighese, Alanis Obomsawin, 1992, 57min 31s
Tai 4 filmø ciklas, skirtas 7–12 metø moksleiviams ir skatinantis vaikus diskutuoti apie rasizmà,
pagarbà ir lygybæ. Svarbiausias dalykas kiekviename filme yra konfliktas, parodantis atmetimà,
nelygybæ, pravardþiavimà ir patyèias, kurias patiria tautiniø maþumø ir aborigenø vaikai.
Filme „Carol veidrodis” pasakojama apie juodaodæ moksleivæ Carol, norinèià vaidinti pagrindiná
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vaidmená mokyklos kasmet vykstanèiame vaidinime „Snieguolæ” ir apie tai, kaip ji kartu su
bendraamþiais sprendþia ðià problemà.
Filme „Labas, Kelly” Robertas vadina Kelly rasiste ir muðeika. Direktorius palieka juos po pamokø
ir duoda atlikti bendrà uþduoti kartu. Dirbdami kartu, Robertas ir Kelly iðmoksta bendradarbiauti
ir atranda, kà jie turi bendro.
Filme „Melos prieðprieèiai” pasakojama apie kà tik ið Indijos imigravusià mergaitæ, kuri bando

rasti draugø. Pradþioje klasiokai verèia Melà jaustis nepageidaujamà, kol jie nesuprato, kad odos
spalva ir kilmës ðalis nëra kliûtis draugystei.
Filme „Walker” pasakojama apie aborigenø berniukà Walker, kurio vienintelis draugas yra jo ðuo,
apie baltaodá vieniðà berniukà Jamie, kuris bijo ðunø ir bendrai apie aborigenø þmones. Walker
nekreipia dëmesio á vyresniø vaikinø rasizmà ir siûlo savo pagalbà Jamie.

„Lazdos ir akmenys“ („Sticks and Stones“)
Mary Ann Sweet, Boulden Publishing, 2001, 25min
Filmo paskirtis yra ugdyti vaikø ágûdþius, reikalingus
tvarkymuisi su patiriamomis patyèiomis. Kartu su filmu
yra parengta metodinë priemonë mokytojams, apraðytos
papildomos veiklos, informacija tëvams, dalinamoji
medþiaga. Ðià ugdymo priemonæ gali naudoti pradiniø
mokyklø konsultantai, mokytojai, jaunimo centrø
vadovai, socialiniai darbuotojai ir kiti asmenys, dirbantys
su vaikais Ji skirta 7–11 metø vaikams.
Filmà sudaro trys dalys: animacinis filmukas „Lazdos ir akmenys“, pratimas, kuriame þiûrovai
pasirenka jø manymu tinkamà elgesá ir tuoj pat gauna gráþtamàjá ryðá, ar tas elgesys yra teisingas,
ir viktorina. Viktorinos metu vaikams yra pateikiamos skirtingos situacijos, ið kuriø vaikai turi
pasirinkti tà, kurioje jø manymu pateikiamas geriausias sprendimas ir uþ tai gauna taðkus. Ðios
metodinë priemonë padeda ádomiai ir patraukliai su vaikais kalbëtis apie patyèias.
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„Saugokis skriaudëjo: imkis veiksmø prieð
patyèias!“ („Bully Beware: Take Action Against Bullying“)
Best Education and Training Video, 1997, 13min
Filmà sudaro 4 scenarijai, vaizduojantys realiai ávykusias
patyèiø situacijas tarp viduriniøjø klasiø moksleiviø. Èia
siûlomi praktiniai patarimai ir ágûdþiai mokiniams, kaip
reaguoti á patyèias ir rasti iðeitá ið keblios situacijos.

„Nekentëk tyloje“ („Don't Suffer in Silience“)
Ivan Lewis, Goldsmiths College, University of London, 2002, 60s
Ðio trumpo vaizdo klipo tikslas yra atkreipti þiûrovø dëmesá á tai, kad bet kokios patyèios yra
nepriimtinos ir kad labai svarbu yra skatinti vaikus papasakoti kam nors, jeigu ið jø yra
tyèiojamasi. Filmo herojai yra moksleiviai, bandantys kasdienëse situacijose kûrybiðkais bûdais
praneðti suaugusiems apie savo problemas. Tai gali bûti tëvai, seneliai, mokytojai, mokyklos
valgyklos darbuotojai, Vaikø linijos darbuotojai.

„Gali bûti kitaip: bendraamþiø palaikymas pradinëse
mokyklose“ („Making a Difference: Peer Support in Primary
Schools“ )
NSPCC, Valey and Vale, ChildLine, 2003
Ðá filmà gali naudoti mokyklø darbuotojai ir kiti su vaikais dirbantys
specialistai bendraamþiø palaikymo atmosferos kûrimui vaikø
grupëse. Filme akcentuojama, kad efektyvus bendravimas ir
þaidimai yra labai svarbûs, kuriant palaikymo atmosferà tarp vaikø.
Taip pat yra praktiniø patarimø vaikams, kaip sukurti tokià
atmosferà. Pabrëþiamas mokytojø vaidmuo, pradedant ir palaikant
draugiðkus santykius tarp vaikø.

„Rask laiko pasirûpinti” („Taking Time to
Care”) 2002, 30min
Ðiame dokumentiniame filme pasakojama apie
vienoje Velso mokyklø ágyvendintà patyèiø
prevencinæ programà, kurios metu specialiai
paruoðti mokiniai-patikëtiniai teikia paramà ir
pagalbà savo bendraamþiams. Filmo veikëjai –
tai pagalbà savo bendraamþiams teikiantys
moksleiviai, mokytojai, vaikai, kurie kreipësi
pagalbos dël vykstanèiø patyèiø. Jie pasakoja
apie jø mokykloje vykdomà patyèiø maþinimo programà, jos poveiká mokyklos bendruomenei,
patyèiø masto maþëjimui ir tuo parodo, kad programos, pagrástos bendraamþiø parama
bendraamþiams, gali bûti labai efektyvi patyèiø paþinimo priemonë.
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Filmas skirtas mokyklø bendruomenëms – mokiniams, mokytojams, administracijos
darbuotojams, tëvams. Jo tikslas – skatinti mokyklø bendruomenes atkreipti dëmesá á patyèias ir
diegti mokyklose prevencines programas.
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Knygoje analizuojamas patyèiø tarp vaikø reiðkinys: jo mastas, paplitimo prieþastys, pasekmës,
klaidingi ásitikinimai apie patyèias bei pateikiamos vertingos idëjos apie agresyvaus elgesio
prevencijos galimybes mokykloje, átraukiant visus mokyklos bendruomenës narius ir vykdant
prevencines veiklas skirtingais bendruomenës lygiais.
Tiraþas 1000 egz.
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