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Paskaitos tikslas:

Sudominti, užvesti ir ... pamesti



Paskaitos metodika:

1. Teorija? 

2. Patirties sklaida :/ 

3. Žmoniškumo 

pusvalandukas 

1

Vaikų, patiriančių socializacijos 
sunkumus, psichosocialiniai 
ypatumai. 

Socializacija – vaikystėje prasidedantis procesas: 
išmokimas visuomenės normų, dėsnių ir gyvenimo 
būdų, asmuo tampa visuomenės nariu. Didžiausią 

poveikį socializacijos procesui daro šeima, mokykla, 
bendraamžiai, darbas, religija ir visuomenės 

komunikacijos priemonės“ (Kvieskienė, 2005).



Tėvų įtraukimas į 

paskaitą





Kodėl to klausiau?

Mini tyrimukas

6 – 10 klasių mokiniai teigė, kad:

1. Aktualiausios, dažniausiai

pasitaikančios patyčios yra: 

facebook, twitter, SMS, skyp, 

natūrali socialinė aplinka (mokykla, 

pertraukos, pakeliui namo, po 

pamokų...).



2. Dažniausiai tyčiojamasi iš paties 

asmens, pažymint asmenines savybes 

(„ryžas”/a – vario spalvos plaukų 

savininkams; 

„storas/a”, „tukšlis”, „peniukšlis” ir 

t.t. – apvalių kūno formų 

turėtojams/oms;

„sliekas” – lieso sudėjimo

atstovams/ėms;



„ačkarikas/ė”– akinukų nešiotojams/oms;

2.1.Neaišku ką norint pabrėžti: „lopai”, 

„daunai”, „debilai” ir t.t.

2.2.Respondentai teigė, kad neaišku kaip reikia 

rengtis, atrodyti, kokius daiktus turėti ir kaip 

bendrauti, nes dažniausia tyčiojamasi „iš visko”.

2.3. Tyčiojantis vartojami necenzūriniai žodžiai 

(dažnai jie būna seksualinio tipo).



3. Apie pusė respondentų teigė, kad tai yra 

skaudu, žemina, liūdina, sukelia nesaugumo 

jausmą.

3.1. Kita pusė respondentų sakė, kad dabar 

taip bendraujama, kaip ir darosi „norma” –

natūralu. Nereikia kreipti dėmesio, 

nesiskaudinti ir „atsišaudyti” (atsakyti taip, 

kad suprastų, jog tie „bajeriai nelimpa”).



4. Patyčių išspręsti 

NEĮMANOMA. 

Pažymėjo 98 % mokinių. 





Požymiai, bylojantys, kad Jūsų vaikas 

patiria patyčias:

• grįžta iš mokyklos, praradęs daiktą ar pinigus;

• parsineša sugadintus mokyklinius reikmenis;

• turi mėlynių, įdrėskimų;

• į mokyklą pradėjo eiti kitu keliu;

• be aiškios priežasties pradėjo nenorėti eiti į 

mokyklą;

• grįžęs iš mokyklos, būna irzlus, nuliūdęs ar 

• neįprastai emocingas.



Kaip gyventi toliau?

Čia svarbu kokio „lygio” patyčios ir kaip toli 

yra jos nužengusios, įsisenėjusios.

Mokytoja, administracija, specialistai ir patys 

vaikai YRA BEJĖGIAI, jeigu nėra tėvų 

supratingumo, palaikymo pagalbos.

Nepertraukiamas ryšys su klasės mokytoja 

padėtų išsamiau pažinti esamą 

situaciją.



Labai svarbu yra kalbėtis apie tai, kas 

vyksta mokykloje. Vaikai dažniausia 

nutyli apie esamas patyčias. Todėl čia 

gali padėti klasės mokytoja, socialinis 

pedagogas, jei Jūs įtariate, kad kažkas 

yra negerai. Nelaukite tėvų 

susirinkimo, paskambinkite pasiteirauti 

patys.



Dažnai klaidingas tėvų 

(dažniausiai tėčių 

pamokymas – „duok atgal”).

Kas iš to? 



Vis dar pasitaiko vadinamų „Linčo”

teismų. 

„Ot nueisiu ir jau kad padarysiu, tai 

padarysiu...”

Už kiekvieno vaiko yra gynėjai: 

(tėvai/globėjai, mokytojai, kitos 

institucijos).



Padeda patyčių problemos analizė tėvų 

susirinkimo metu.

Čia subtilus dalykas yra tėvų tarpusavio 

bendravimas (vieni kitų nekaltinimas, 

neteisimas; nesusireikšminimas; problemos 

sprendimas, o ne savo vaikų gynimas, 

kuris/i teisesni: patyčias patiriantis ir

jas inicijuojantis).



Kraštutiniais atvejais 

pagalbininkais yra Vaiko teisių 

apsaugos skyrius, Vyriausias 

policijos komisariatas.



Efektyvios yra klasių valandėlės 

atskiroms grupėms: mergaitėms -

atskirai, berniukams – atskirai.

Galima išsiaiškinti daugiau faktų, nes 

tada vaikai nesijaučia, jog kažką 

„skundžia”.



Tėvams pravartu pasidomėti kokiuose 

socialiniuose tinklalapiuose jų vaikai 

dažniausiai lankosi. 

Kažką slepiantys vaikai, tik priėjus tėvams, 

nuleidžia tinklalapio užsklandas, jas 

uždaro. Paklausti kuo domėjosi,- vaikai 

pasimeta, bando meluoti.



Galima diskusija namie, kaip „gyventi” su 

patyčiomis: jas spręsti, nekreipti 

dėmesio...???

Dažniausi vaikų pareiškimai: tik nebandyk 

niekur eiti (aiškintis).

Čia rimtas signalas, kad nebe metas NIEKO 

NEDARYTI!!!

Būdami įžvalgiais pašnekovais, galite

„išpešti” naudingos informacijos 

patyčių sprendimui ne tik dėl savo 

vaiko...



Aplinkos keitimas (mokyklos 

pakeitimas). 

Daug debatų reikalaujanti pagalbos 

forma.

Kas iš to? Kas pasikeis?

Ar bėgti nuo problemos, ar ją 

spręsti?

Neveiksminga mažuose miesteliuose 

(vis tiek Tave susirasiu).



Gal tiks „į temą“

Šimtaprocentinių receptų, 

tinkančių visais gyvenimo 

atvejais ir kiekvienam – NĖRA. 

Nepabandę – nesužinosim.



Vaikų savivertės, motyvacijos 

palankaus mikroklimato kūrimui, 

skatinimas, 

BESĄLYGIŠKAS PAGARBOS 

VIENŲ KITIEMS UGDYMAS.



Gyvenimiški pavyzdžiai



„Nesulauki stebuklo 

– pats būk stebuklu”.

/Nikas Vujičičius/



Filmas 

„Patyčios turi baigtis”

YouTube tinklalapyje.



Pabaigai ...

Svarbiausia aprangos 

detalė – ŠYPSENA



PYKTIS  - lyg 

neišskalbta apykaklė...



Įskaudinimas, kito 

pažeminimas – Tau gal tik 

pokštas, o tam/tai, kurį 

įskaudinai – dar viena 

bemiegė naktis...



Nemokantys kritikuoti 

savo vidaus, kritikuoja 

kitų išvaizdą.



Moksliukas, iš kurio 

tyčiojaisi mokykloje, 

vieną dieną gali būti 

Tavo bosu



Juokiatės, kad aš 

išskirtinis, o aš – kad jūs 

visi vienodi.



Jūsų klausimai man 

Man galite parašyti:

socjolanta@gmail.com

AČIŪ UŽ BUVIMĄ KARTU

mailto:socjolanta@gmail.com

