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Įvadas 
 

Negalima paneigti, kad vaikai vis dažniau naudojasi skaitmeninėmis technologijomis, dėl kurių jie dažnai 
susiduria su patyčiomis ir neapykantos kalba. Svarbu, kad šiuos vaikus supantys suaugusieji žinotų, kaip 
reaguoti, jei vaikai atsidurtų tokioje situacijoje, taip pat žinotų, kaip tokių situacijų išvengti. 

 

Raktiniai žodžiai 

PATYČIOS – pasikartojantis agresyvus elgesys, kuris gali būti fizinis, žodinis ar santykinis. Skriaudėjai dažnai 
yra negailestingi ir tyčiojasi pakartotinai bei ilgą laiką. Patyčias patiriantis asmuo gali gyventi nuolat 
baimindamasis, kur ir kada skriaudėjas smogs, ką jis darys. 

ELEKTRONINĖS PATYČIOS – naudojant technologijas, patyčios nebevyksta tik mokyklų kiemuose ar viešose 
vietose. Elektroninės patyčios gali įvykti bet kur, net namuose, per išmaniuosius telefonus, el. laiškus, 
trumpąsias žinutes ir socialinius tinklus 24 valandas per parą. Vaikai, kurie tyčiojasi, naudoja skaitmenines 
technologijas, kad priekabiautų, grasintų ar žemintų kitus. Skirtingai nuo tradicinių patyčių, internetinės 
patyčios nereikalauja tiesioginio kontakto ir neapsiriboja tik saujele liudininkų vienu metu, tai pat jos 
nereikalauja fizinės jėgos. 

NEAPYKANTOS KALBA – vieša kalba, kurioje išreiškiama neapykanta arba skatinamas smurtas prieš asmenį 
ar grupę dėl jų rasės, religijos, lyties ar seksualinės orientacijos. 

 

Kaip užsiėmimus pritaikyti praktiškai 

Tai yra užsiėmimas šeimoms, skirtas padėti tėvams arba globėjams lengviau spręsti sudėtingas problemas, 
tokias kaip neapykantos kalba arba elektroninės patyčios. Gali būti labai sunku išspręsti problemą, kurios 
nesuprantame, todėl užrašėme keletą raktinių žodžių.  Rekomenduojame tėvams perskaityti šią medžiagą 
ir pažiūrėti filmukus su vaikais. Tuomet vaikai gali papasakoti, ką jie galvoja apie filmukus ir tėvai/globėjai, 
susipažinę su sąvokomis, gali paaiškinti vaikams patyčių, elektroninių patyčių, neapykantos kalbos 
terminus.  

Veiklos turėtų įtraukti vaikus ir suaugusius. Pasinaudokite galimybe emociškai atsiverti ir sužinoti ar jūsų 
vaikai kažką išgyvena.  
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1 užsiėmimas – užuojauta ir gailestis 

 

Užuojauta reiškia teigiamą kito asmens vertinimą, o empatija – ne. Į patyčias reikia žiūrėti iš atjautos pusės, 
o tai reiškia, kad prie to prisideda visi – ir mokiniai, ir tėvai, ir mokytojai, nes tai yra bendruomenės 
problema. Toliau nurodytas užsiėmimas padės įveikti patyčių situaciją per užuojautą ir gailestį. 

 

Trukmė 
1 valandos pokalbis. Vaikai daugiau laiko praleis klausinėdami kitų šeimos narių, draugų ir pažįstamų apie 
savo piešinį 

 

Mokymosi uždaviniai 
Šio užsiėmimo pabaigoje mokiniai gebės: 

● Suprasti, kad ne visi mato realybę vienodai. 

● Nebijoti paklausti, kuomet jie kažko nesupranta. 

 

Priemonės 
Popieriaus lapai ir piešimo priemonės (pieštukai, spalvoti pieštukai…) pritaikytos jaunesniems vaikams. 
Nieko pagrindiniai veiklai 

 

Užsiėmimo eiga 
● Paprašykite vaiko (arba vaikų), kad jis nupieštų ant popieriaus lapo piešinį, kuris simbolizuoja 

emociją, kurią jis dabar jaučia ar jautė kažkuriuo metu (džiaugsmas, liūdesys, baimė, gėda, pyktis). 
Paprašykite, kad jis emociją pavaizduotų ne žodžiais, o pačiu piešiniu. 

● Paprašykite, kad vaikas parodytų savo piešinį skirtingiems žmonėms, kuo daugiau, tuo geriau. 
Jums, broliams ir seserims, pusbroliams ir pusseserėms, kaimynams, draugams… 

● Kiekvieną kart, kai vaikas parodo piešinį, nurodykite, kad jis paprašytų žmonių užrašyti, kokia, jų 
nuomone, yra pagrindinė piešinio mintis. Pabrėžkite vaikui, kad kiekvienas žmogus turi savo 
nuomonę. 

● Paprašykite vaiko perskaityti, kas parašyta ir užduokite šiuos klausimus: ar tai ką žmonės parašė 
atitinka tai, ką tu norėjai perteikti? Ar yra žodžių, kurių nesupranti? Jeigu taip, ką galėtum padaryti, 
kad juos suprastum. Ar pavyko išsiaiškinti? Ką nors išmokai iš šios veiklos? 
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Žinutė suaugusiems: yra tikimybė, kad kai kurie žodžiai atitiks tai, ką vaikas norėjo perteikti piešiniu, tačiau 
kai kurie žodžiai gali nustebinti vaikus. Jeigu vaikai paprašys žmonių paaiškinti, kodėl jie suprato piešinį 
kitaip, tai padės jiems suvokti, kad žmonės mato pasaulį kitaip. Kiekvienas žmogus tą pačią situaciją gali 
matyti visiškai kitaip ir norėdami suprasti, kodėl žmonės mato kitaip, galime jų tiesiog paklausti.   

 

EMOCIJŲ ŽODYNĖLIS: 

PYKTIS – stiprus supykimo arba susierzinimo jausmas dėl kažko neteisingo ar blogo. 

JAUDULYS – baimė arba nervingumas dėl to, kas gali įvykti. 

SUMIŠIMAS – jausmas, kurį jauti kuomet nesupranti, kas vyksta, ko tikėtis ir t.t.  

DRĄSA – sugebėjimas atlikti kažką, kas gali pasirodyti sunku arba pavojinga. 

MALONUMAS – stiprus laimės jausmas; didėlė laimė ir pasitenkinimas. 

NEMĖGIMAS – jausmas, kuomet kažkas nepatinka, nesutinkame su kažkokiu dalyku. 

KANČIA – nelaimė arba skausmas; kankintis dėl neigiamos įtakos mintims ar kūnui dėl sudėtingos 
situacijos. 

SUSIGĖDIJIMAS – būsena, kai jautiesi kvailai kitų akivaizdoje. 

ENTUZIAZMAS – stiprus susijaudinimas dėl kažko. Stiprus susidomėjimas tuo, kas jums patinka. 

PAVYDAS – noras turėti kažką, ką turi kitas. 

BAIMĖ – nemaloni emocija, kurią sukelia pavojaus suvokimas: baimės jausmas. 

NUSIVYLIMAS – jausmas, kurį sukelia pyktis ar susierzinimas dėl negalėjimo kažko padaryti. 

ĮNIRŠIS – didelis pyktis. 

VILTIS – noras, kad kažkas atsitiktų arba būtų tiesa, ir manyti, kad tai gali atsitikti arba būti tiesa. 

MEILĖ – jausmas, kylantis dėl stipraus ir nuolatinio prisirišimo prie žmogaus.   

IŠDIDUMAS – jausmas, kurį sukelia savigarba ir minties, kad tu turėtum būti gerbiamas. Taip pat laimės 
jausmas atlikus kažką gero, sudėtingo ir t.t. 

PALENGVĖJIMAS – malonus ir atpalaiduojantis jausmas, kurį patiriiame, kai kažkas nemalonaus sustoja 
arba neįvyksta.  

LIUDESYS – sielvarto arba nelaimingumo jausmas arba rodymas 

GĖDA – kaltės, apgailestavimo arba liūdesio jausmas, kurį patiri, nes žinai, kad kažką ne taip padarei. 
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Įsivertinimas 
Kaip jauteisi, kuomet kai kurie žmonės nesuprato, ką nori pasakyti? 

Ar pusės, kurios mato situaciją skirtingai, yra abi teisios? 

 

Amžiaus grupė 
Šio užsiėmimo nereikia keisti, nepaisant amžiaus. Jaunesniems vaikams gali prireikti pagalbos suprasti kai 
kurių žodžių/ emocijų reikšmę. 
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2 užsiėmimas – pagarba ir atsiprašymas 

 

Vaikai labiau pasitikės savo tėvais jeigu jie su vaikais elgsis sąžiningai. Vaiko pasitikėjimas savimi didės, kai 
jis supras, kad ir tėtis ir mama gali klysti, kai matys, kad jo tėvai yra emociškai subrendę, pripažįsta savo 
klaidas ir geba atsiprašyti. Tai yra labai svarbu siekiant tinkamai auklėti vaikus. Atsiprašydami vaikų, jūs 
palaikysite sveikus santykius šeimoje ir išmokysite oriai elgtis situacijose, kuriose jie yra neteisūs. Juk vaikai 
ima pavyzdį iš mūsų elgesio, o ne iš to, ką mes jiems sakome. 

 

Trukmė 
Viena valanda. 

 

Mokymosi tikslai 
Šio užsiėmimo pabaigoje mokiniai gebės: 

● Atskleisti jausmus ir empatiją, suprasti nuoširdaus atsiprašymo prasmę. 
● Diskusijos ir veiklos tikslas yra padėti vaikams suprasti tai, kad atsiprašymas yra labai svarbus 

santykiams ir, kad atsiprašymas yra vienas iš būdų atskleisti savo jausmus ir suprasti kitus. 

 

Priemonės 

Projektorius arba  interaktyvi lenta, kompiuteris, DIGIPRO animacinis filmukas -
https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14 , balti popieriaus lapai, pieštukai, vokai. 

 

Užsiėmimo eiga 
1. Kiekvienas šeimos narys pasiima tiek baltų popieriaus lapų, kiek narių yra šeimoje. 
2. Visi užrašo nuoširdų atsiprašymo laišką kiekvienam šeimos nariui. Galite rašyti atsiprašymą dėl bet 

kokios situacijos. Laiško apačioje nereikia parašyti, kas parašė tą laišką.  
3. Laiškai tuomet sudedami į atskirus vokus, užklijuojami ir užrašoma, kam jie skirti. 
4. Kiekvienas šeimos narys paima jam skirtus laiškus ir juos perskaito. 
5. Tuo pačiu metu, diskutuokite apie tai, kaip svarbu atsiprašyti rašant laiškus. 
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Įsivertinimas 
1. Ar lengviau atsiprašyti šeimos nario negu draugų arba pažįstamų? 
2. Ar lengviau atsiprašyti tiesiogiai ar lengviau užrašyti mintis ant popieriaus lapo? 

 

Amžiaus grupė 
Visos amžiaus grupės. 
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3 užsiėmimas – geranoriškumas ir priėmimas 
 

Geranoriškumas ir priėmimas yra dvi glaudžiai susijusios žmogaus savybės, kurias galima priskirti 
žmonėms, kurie suvokia ir puoselėja pasaulio įvairovę. Dėl savo supratimo apie kitus, šie žmonės 
nusprendė parodyti meilės ir gerumo jausmus, kurie yra siūlomi besąlygiškai, sąžiningai, ir priešingai nei 
patyčios, kad perteiktų ramybės ir taikaus sambūvio jausmą.  

 

Trukmė 
Viena arba daugiau valandų bendravimo tarp tėvų arba kitų šeimos narių ir vaikų. 

 

Mokymosi tikslai 
Šio užsiėmimo pabaigoje mokiniai gebės: 

● Suprasti, kad suaugę taip pat susiduria su panašiomis situacijomis ir turi priimti sprendimus, kurie 
turi įtakos jų gerovei ir santykiams su kitais. 

● Išdrįsti paklausti šeimos narių dėl patarimo ir pagalbos aktualiais klausimais. 
 

Priemonės 
Nieko 

 

Užsiėmimo eiga 
● Pradėkite veiklą informuodami visus, kad pasidalinsite asmenine patirtimi, susijusia su 

geranoriškumu ir priėmimu. Pradėkite pasakoti įvykį, kurio metu, jūsų nuomone, jūs turėjote 
pasielgti kitaip negu pasielgėte. Apibūdinkite įvykį, su įvykiu susijusius žmones, jūsų reakciją ir 
pasekmes. Paaiškinkite, kodėl jūsų nuomone turėjote pasielgti kitaip? Tada papasakokite apie 
įvykį, kurio metu jūs likote patenkinti savo mandagumu ir tolerancija. Paaiškinkite, kodėl taip 
manote.  

● Tada paprašykite vaiko(ų) papasakoti apie situaciją, kurioje jie galėjo pasielgti  kitaip. Užduokite 
klausimų, kurie padėtų suprasti, kodėl jie taip mano ir padėkite jiems suprasti kitokio atsakymo 
naudą. Tada leiskite jiems papasakoti apie incidentą, kurio metu jie pasielgė tinkamai. Pabrėžkite 
ir pagirkite tinkamą elgesį, siūlydami konkrečių atsakymų alternatyvas. Nepamirškite, kad šios 
veiklos tikslas yra ne kritikuoti kitus, o skatinti bendravimą ir pateikti pavyzdžius maloniam ir 
atviram bendravimui su visais žmonėmis. 
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Įsivertinimas 
• Kaip gali atpažinti, kad tinkamai elgiesi situacijoje? 
• Kaip jauteisi tu ir tave supantys žmonės? 

 

Amžiaus grupė 
Šis užsiėmimas yra paremtas nuoširdžiu ir jaukiu dialogu tarp šeimos narių. Jis neturi būti keičiamas, tačiau 
jį gali palengvinti knygos, animaciniai filmukai ir vaizdo įrašai vaikams, kuriose nagrinėjamos jus 
dominančios temos. 

Pasiūlymai: 

Mr. Men and Little Miss series By Roger Hargreaves (liet: „Rodžerio Hargrifso knygų serija: Ponas ir 
panelė“) 

Erste Christmas video “What would Cristmas be without love?” (liet: “Kokios būtų Kalėdos be meilės?”) 
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM  
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4 užsiėmimas – empatija ir kantrybė 
 

Empatija ir kantrybė – tai esminiai socialiniai įgūdžiai, kurių reikia norint užkirsti kelią elektroninėms 
patyčioms ir neapykantos kalbai. Šie įgūdžiai daugiausia reiškia gebėjimą suprasti kitų jausmus, dalytis jais 
ir atsargiai į juos reaguoti. Empatiški vaikai rečiau įsitraukia į elektronines patyčias ir vartoja neapykantos 
kalbą. Pradinių klasių mokytojai atlieka svarbų vaidmenį padėdami vaikams ugdyti empatijos įgūdžius ir 
susilaikyti nuo patyčių.    

 

Trukmė 
Viena valanda. 

 

Mokymosi tikslai 

Šio užsiėmimo pabaigoje mokiniai gebės: 

 Taikyti „auksinę taisyklę“. 
 Nustatyti ir aptarti su patyčiomis susijusias veiklas. 
 Nustatyti ir paaiškinti malonų elgesį kaip patyčių priešingybę. 

 

Priemonės 
 Skaitmeninis įrenginys (pvz., kompiuteris, planšetinis kompiuteris, išmanusis telefonas, išmanusis 

televizorius) 
 DIGIPRO animacinis filmukas - https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14 
 Raudonas žymeklis 
 Spalvoti žymekliai 
 Du A3 formato popieriaus lapai 

 

Užsiėmimo eiga 
1. Visa šeima susėda prie stalo ratu.  
2. Tėvai supažindina vaikus su „auksine taisykle“. Auksinė taisyklė yra tokia: „elkis su kitais taip, kaip 

norėtum, kad kiti elgtųsi su tavimi“. 
3. Tada vaikai kartu su tėvais pabando pritaikyti „auksinę taisyklę“. Įvardykite situacijas, kuriose kiti 

elgėsi su jumis taip, kaip jums nepatiko, todėl ir jūs turėtumėte su kitais taip nesielgti.  Pavyzdžiui: 
a) Nenorėčiau, kad mane pravardžiuotų, todėl aš kitų nepravardžiuoju. 
b) Nenorėčiau, kad mane kas nors muštų, todėl aš kitų nemušu. 

4. Naudodami raudoną žymeklį vaikai ir jų tėvai ant A3 formato lapo užrašo (arba nupiešia) patyčių 
situacijas, kurios atitinka jų nustatytą „auksinę taisyklę“. 
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5. Atlikus šią užduotį, tėvai supažindina likusius šeimos narius su gerumo sąvoka. Vaikams 
užduodamas klausimas: kaip norėtumėte, kad kiti elgtųsi su jumis ir jūs taip pat elgtumėtės su 
kitais? Pavyzdžiui:   

a) Man patinka, kai kiti mane pakviečia žaisti, todėl ir aš kviečiu kitus pažaisti. 
b) Man patinka, kai kiti mane pagiria, todėl ir aš giriu kitus.  

6. Vaikai ir jų tėvai spalvotais rašikliais ant A3 formato lapo užrašo (arba nupiešia), koks elgesys jiems 
yra malonus. 

7. Padiskutuokite su vaikais, koks elgesys jiems nepatinka ir pasakykite, kad norėdami išvengti 
patyčių jei turi elgtis gražiai su kitais.   
 

Įsivertinimas 
1. Kokia „auksinės taisyklės“ esmė? 
2. Kodėl man svarbu būti maloniam? 

 

Amžiaus grupė 
9-14 metų amžiaus.  
  

 
  



 
 

Šis projektas yra finansuojamas Europos komisijos pagal Erasmus+ programą. Šis leidinys 
[pranešimas] pažymi autoriaus požiūrį ir Europos komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 

informacijos panaudojimą. 
 

5 užsiėmimas – gerumas ir rūpestingumas 
 

Gerumas, rūpestingumas ir gailestingumas, savybės kurios yra tarpusavyje susijusios. Tai taip pat yra 
savybės, kurias tėvai nori įdiegti savo vaikams. Norint pasiekti ši tikslą neužtenka paprašyti vaiko daryti 
gerus darbus aplinkiniams. Reikia vaikus išmokyti pažvelgti į situaciją iš kito žmogaus perspektyvos. 

 

Trukmė 
30 minutės - 1 valanda 

 

Mokymosi tikslai 
Šio užsiėmimo pabaigoje mokiniai gebės: 

● Suprasti gerumo ir rūpestingumo svarbą. 
● Apibūdinti jų pačių patirtis, susijusias su gerumu. 

 

Priemonės 
● Paruoštos žaidimo situacijos. 
● Rašikliai/ žymekliai/ pieštukai. 

 

Užsiėmimo eiga 
Pirmiausia, užrašykite kelias situacijas, kuriuose vaikai gali maloniai elgtis su kitais, tokias kaip: 

● Vaikas, kuris pietauja vienas. 
● Vaikas, kuris verkia arba yra liūdnas. 
● Mama arba tėtis, kuriam buvo sunki diena. 
● Serganti mama/tėtis/sesė/brolis. 
● Vaikas, kuris neturi su kuo žaisti žaidimų aikštelėje. 
● Du vaikai, kurie erzina kitą vaiką. 
● Tu esi maisto parduotuvėje su tėvais ir matai žmogų, kuriam iš rankų iškrito daiktai. 
● Kitos situacijos – jeigu yra specifinės situacijos, kurios atsitinka jūsų namuose, būtinai jas įrašykite. 

Sudėkite popieriukus su situacijomis į kepurę arba pintinę. Tada vaikas išsitraukia popieriuką. 

Vaikas garsiai perskaito situaciją ir suvaidina, kaip jis galėtų parodyti gerumą konkrečioje situacijoje. Jeigu 
vaikas nieko nesugalvoja, padėkite jam. Pateikite pavyzdžių ir žaiskite kartu su juo.  
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Kitą kart susidūrę su šiomis situacijomis realiame gyvenime, vaikai žinos kaip maloniai elgtis su savo 
bendraamžiais, tėvais ir artimaisiais!  

 

Įsivertinimas 
● Ar esi susidūręs su šiomis situacijomis? Jeigu taip, ar yra kažkas, ką darytum kitaip kitą kartą? 
● Kaip gali parodyti rūpestį, pagarbą, gerumą kitiems? 

 

Amžiaus grupė 
Šio užsiėmimo nereikia keisti, nepaisant amžiaus. Jaunesniems vaikams gali prireikti pagalbos suprasti kai 
kurių žodžių/ emocijų reikšmę. 

 
 

 

 


