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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 

Mokyklose naudojamas animacinis filmas, skirtas palengvinti tolimesnių projektų ir užsiėmimų pradžią. 
Šie užsiėmimai gali būti koreguojami atsižvelgiant į klasės kontekstą ar skirtingas situacijas. Užsiėmimai 
gali būti vykdomi individualiai, grupėse arba dalyvaujant visai klasei.  

Užsiėmimus ruošėme taip, kad vaikai, kartu su mokytoju, peržiūrėtų animacinį filmą, prieš tai reikalingas 
trumpas užsiėmimo temos įvadas. Peržiūrėjus filmą, mokytojas gali pristatyti tolimesnę užsiėmimo veiklą.  
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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 valanda. 

 

Mokymosi tikslai 
Pasibaigus užsiėmimui mokiniai gebės: 

● Atpažinti ir nurodyti kito žmogaus emocijas. 

 

Priemonės 
Popierius ir piešimo reikmenys (spalvoti pieštukai ir t.t.) pritaikant užsiėmimą jaunesniems vaikams. Nieko 
originaliam, tinkamos amžiaus grupės užsiėmimui. 

 

Užsiėmimo eiga 
1. Sukvieskite visus mokinius ir papasakokite jiems šią istoriją: 

Įsivaizduokite grupę vaikų, žaidžiančių slėpynes. Kampe sėdi berniukas, kuris yra visiškai vienas. 
Niekas su juo nežaidžia ir jis atrodo liūdnas. 
 

2. Papasakoję trumpą istoriją, užduokite mokiniams šiuos klausimus. Jie gali pagalvoti apie šiuos 
klausimus, užsirašyti atsakymus arba pasidalinti jais su klase. Jei mokiniai dar nepasiruošę, prie šių 
klausimų galite grįžti vėliau. Klausimai, apie kuriuos reikia pagalvoti: 

a. Kaip jaučiasi kartu žaidžiantys vaikai? 
b. Kaip jaučiasi berniukas, kuris žaidžia vienas? Kodėl jis taip jaučiasi? 

 
c. Ką darytumei, kad padėtum berniukui pasijausti geriau? 

3. Dabar paprašykite vaikų suvaidinti šią situaciją mažose grupėse. Jie gali apsimesti kartu 
žaidžiančiais vaikais, o vienas gali būti vaikas, kuris yra vienas ir liūdnas. Jie turi rasti būdą, kaip 
pagerinti situaciją. Kokie sprendimai* gali būti taikomi tokioje situacijoje? 
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4. Baigę žaisti, jie gali pasikalbėti su likusia klase apie tai, ką nusprendė daryti, ir šiek tiek 
padiskutuoti, ar svarstytų tokį patį sprendimo būdą. 

 

*Galimi sprendimo būdai: 

o Prieiti prie liūdinčio berniuko ir pasiūlyti žaisti kartu. 

o Prisėsti prie berniuko ir su juo pabendrauti. 

o Prieiti prie berniuko su visais draugais ir pasiūlyti žaisti kartu. 

o Paklausti, kodėl berniukas liūdi bei pasiūlyti pagalbos, jei jos jam reikia. 

 

Įsivertinimas 

● Ar dažnai atkreipi dėmesį į kitus, kai žaidi su draugais? 
● Ar manai, kad nuo šiol įsitikinsi, kad visi esantys aplinkui gerai leidžia laiką, kai žaidi pats? 

 

Amžiaus grupė 
Pritaikymas jaunesnio amžiaus vaikams (6-8 metų): galite paprašyti vaikų nupiešti vaikų veidus ir jų 
emocijas, vietoj vaidybinio užsiėmimo. Paprašykite vaikų nupiešti liūdnojo vaiko veido išraišką bei vaikų 
žaidžiančių aplink veido išraiškas. Jie taip pat gali ieškoti sprendimų, minėtų originaliame užsiėmime. 

Pavyzdys: 

  JIE JAUČIASI LIŪDNAI     JIE JAUČIASI LINKSMAI 
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2 užsiėmimas – pagarba ir atsiprašymas 
 

Nepaisant geriausių ketinimų, pasitaiko, kad žmonės sako vieni kitiems neapgalvotus žodžius, įžeidžia 
vienas kito jausmus, išlieja susikaupusį pyktį, pasako tai, ko vėliau gailisi. Tokios situacijos yra 
neišvengiamos, nors, žinoma, reikia dėti visas pastangas, kad jų būtų kuo mažiau. Tačiau svarbu mokėti 
jas suvaldyti, kad neprarastume pasitikėjimo net ir po didelio ginčo ar barnio. 

 

Trukmė 
1 valanda. 

 

Mokymosi tikslai 
Šių užsiėmimų tikslas – padėti vaikams suprasti, kad draugystė yra labai svarbi siekiant išvengti patyčių ir 
atskirties. Užsiėmimai padės jiems įgyti bendravimo, tolerancijos, sąmoningumo – tarpasmeninių 
gebėjimų. Pasibaigus užsiėmimui, mokiniai gebės: 

● Vaikai gebės užmegzti diskusiją ir išmokti priimti vienas kitą. 
● Vaikai išmoks patys kurti saugią aplinką mokykloje. 

 

Priemonės 
Multimedija arba interaktyvi lenta, kompiuteris, DIGIPRO animacinis filmas - 
https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14,  balionai, vanduo, lipnūs lapeliai. 

 

Užsiėmimo eiga 
1. Visi kartu peržiūrėkite DIGIPRO animacinį filmą; 

2. Mokytojas išdalina mokiniams du balionus ir du lipnius lapelius; 

3. Mokiniai turi parašyti mandagią frazę/sakinį ant pirmojo lapuko; 

4. Mokiniai turi parašyti nemandagią frazę/sakinį ant antrojo lapuko; 

5. Mokiniai turi pripūsti pirmąjį balioną (su mandagia fraze); 

6. Mokiniai turi pripilti vandens į antrąjį balioną su nemandagia fraze; 
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7. Kiekvienas vaikas meta pirmąjį balioną į orą (su mandagia fraze) ir stebi, kaip lėtai jis leidžiasi, 

nepatirdamas jokių pasekmių. 

8. Kiekvienas vaikas meta antrąjį balioną į orą (su nemandagia fraze) ir stebi, kaip balionas greitai 

nukrenta ant žemės ir visas vanduo ištykšta. 

9. Vaikai kartu su mokytoju aptaria pagarbaus elgesio pasekmes, mokiniai užrašo idėjas ant lapelių, 
kuriuos priklijuoja ant lentos. 

      

 

Įsivertinimas 

● Kokios pagarbaus elgesio pasekmės kitam žmogui? 
● Kokios gali būti nepagarbaus elgesio žmogaus pasekmės? 

 

Amžiaus grupė 
12-14 metų.  
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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 
Apie 1 valandą. 

 

Mokymosi tikslai 
Pasibaigus užsiėmimui mokiniai gebės: 

● Įsitraukti į prasmingą diskusiją apie incidentus, kurie gali įvykti mokykloje.  

 

Priemonės 

Trumpai aprašytų scenarijų serija. Kiekvienas scenarijus spausdinamas ant mažų laminuotų kortelių. Visi 
scenarijai yra medžiaginiame maišelyje, todėl mokiniai gali atsitiktinai pasirinkti vieną. Mokytojai gali 
naudoti incidentus, įvykusius mokykloje, tačiau patartina nekalbėti apie incidentus, kuriuose mokiniai 
buvo susiję asmeniškai. 

Užsiėmimo eiga 
1. Pirmiausia mokiniai susėda poromis, vienas priešais kitą. Jų prašoma pasirinkti vieną scenarijaus 

kortelę kiekvienai porai, aptarti ją 10 minučių ir užsirašyti šiuos dalykus: 

• Ar tikėtinas scenarijus, kur ir kada jis gali įvykti? 
• Kaip aš reaguočiau į incidentą? 
• Kaip aš išspręsčiau šią situaciją? 

2. Po diskusijos poromis mokinių prašoma sudaryti grupę ir kiekviena pora paeiliui pristato savo 
scenarijų ir sprendimo būdus visai grupei. Kiekvienas pristatymas turi trukti ne ilgiau kaip 3 minutes. 
Tada mokytojas paprašo mokinių pateikti atsiliepimų savo klasės draugams, ką nors pridėti arba 
pasiūlyti kitokį situacijos sprendimą. Rodoma kiekviena scenarijaus kortelė, o mokytojas po 
kiekviena kortele užrašo pagrindinius diskusijos punktus (akcentas turi būti sukeltas jausmas). 
Užbaigus veiklą visi scenarijai ir pasiūlytos idėjos turėtų būti laikomos tokioje vietoje, kur mokiniai 
galėtų lengvai juos peržiūrėti. 
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3. Mokytojas suteikia visiems mokiniams šiek tiek laiko (5-10 minučių) apžvelgti diskusijos rezultatus ir 
suformuluoti savo geranoriškumo/priėmimo elgesio modelio pagrindimą. Mokytojas gali padėti 
jiems sutelkti dėmesį į šiuos klausimus: Kokia nauda būtų asmenims, dalyvaujantiems incidente? 
Koks būtų poveikis kitiems mokyklos bendruomenės nariams? Ar galite numatyti ilgalaikius 
bendravimo ir santykių pokyčius, kurie susiformuos ateityje? Mokinių atsakymai gali būti surašomi 
ant lapelių ir laikomi vietoje, kur mokiniai galėtų lengvai juos peržiūrėti. 

 

Įsivertinimas 
• Ar stengiesi būti mandagus ir parodyti, kad priimi kitus žmones tokius, kokie jie yra? 
• Kokį įspūdį apie tave palieka kiti žmonės, pamatę tave taip besielgiantį? 
• Ką darytum, kad įtikintum aplinkinius elgtis panašiai? 

 

Amžiaus grupė 
Tą pačią veiklą galima atlikti bet kokio amžiaus žmonėms. Labai mažiems vaikams, kurie dar nemoka 
skaityti, laminuotas scenarijaus korteles galima pakeisti atitinkamų įvykių nuotraukomis.  

Pavyzdžiai:  

      

Vaizdai yra be autorinių teisių ir yra gauti iš www.pexels.com  
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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 
Pasibaigus užsiėmimams mokiniai gebės: 

 Apibūdinti jausmus, kuriuos patyrė skirtingose patyčių situacijose 
 Supras, kaip jaučiasi kiti vaikai, tapę patyčių aukomis 

 

Priemonės 
 Kompiuteris 
 DIGIPRO animacinis filmukas - https://www.youtube.com/watch?v=7Z7uHLr6N14 
 Vienas kartoninis lapas su užrašu „Kai iš tavęs tyčiojasi“ 
 Vienas kartoninis lapas su užrašu „Kai matai, kaip iš ko nors tyčiojamasi“  
 Vienas kartoninis lapas su užrašu „Kai iš ko nors tyčiojiesi“  
 Žymekliai 

 

Užsiėmimo eiga 
 Mokytojai ir vaikai susėda ratu ant grindų. 
 Mokytojas padeda tris tos pačios spalvos apverstus kartono lapus ant grindų, ant kurių yra užrašyti 

šie sakiniai: 
o Kai iš tavęs tyčiojasi 
o Kai matai, kaip iš ko nors tyčiojamasi 
o Kai iš ko nors tyčiojiesi 

 Mokytojas atverčia lapus, taip, kad matytų vaikai.  
 Pirmiausia yra paimamas lapas su užrašu „Kai iš tavęs tyčiojasi“. Mokytojas prašo vaikų apibūdinti, 

kaip jie jaustųsi, jei iš jų kas nors tyčiotųsi. Po to visi kartu ant popieriaus lapo užrašo pagrindinius 
jausmus.   

 Kai visi vaikai pasidalijo mintimis apie pirmąją situaciją, mokytojas atverčia antrą lapą su užrašu 
„Kai matai, kad iš ko nors tyčiojamasi“. Mokytojas paprašo vaikų apibūdinti, kaip jie jaustųsi 
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atsidūrę tokioje situacijoje. Mokytojas kartu su mokiniais užrašo keletą pagrindinių žodžių, kurie 
apibendrintų mokinių mintis. 

 Tuomet mokytojas atverčia trečią lapą su užrašu „Kai iš ko nors tyčiojiesi“.  Mokytojas paklausia 
mokinių, kokie jausmai jiems kiltų iš kažko tyčiojantis. Visi kartu užrašo pagrindines mintis 

 Aptarus šias tris situacijas, mokytojas padeda kartoninius lapus į rato vidurį.  
 Po to mokytojas veda diskusiją ir kalba apie tai, kad visi žmonės, patiriantys patyčias, išgyvena 

tuos pačius neigiamus jausmus ir yra įskaudinti. Šio užsiėmimo metu vaikai įsiklauso į kitų vaikų 
mintis, o tai padeda suvokti, kas yra empatija ir kantrybė ir skatina ginti asmenis, iš kurių yra 
tyčiojamasi.   

 

Įsivertinimas 
 Kaip jaučiasi žmonės, kenčiantys nuo patyčių? 
 Kuo yra panašūs jausmai, kuriuos patiria kitos patyčių aukos, ir jausmai, kuriuos patiri, kai tampi 

patyčių auka? 
 

 

Amžiaus grupė 
9-14 metų amžiaus. Atlikdamas šią veiklą su jaunesniais vaikais, mokytojas taip pat turėtų paruošti 
paveikslėlius, kuriuose vaizduojamos skirtingos emocijos (pvz., liūdnas veidas, piktas veidas ir pan.). Tai 
padės vaikams įsivaizduoti savo jausmus.  
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5 užsiėmimas – gerumas ir rūpestingumas 
 

Gerumo kultūros kūrimas mokyklos aplinkoje ir klasėse gali sušvelninti neigiamą patyčių poveikį vaikams. 
Kai kuriose iš pagrindinių gerumo ir rūpestingumo savybių yra parodyti supratingumą ir elgtis su kitais su 
užuojauta, dosnumu ir atlaidžia dvasia, taip pat būti švelniam, draugiškam ir norinčiam padėti. Yra 
bendra nuomonė, kad vaikai, kurie tyčiojasi, stokoja rūpestingumo, todėl svarbu sutelkti dėmesį į 
gerumo ir užuojautos skatinimą, be to, neigiamų patyčių veiksmų ir padarinių propagavimas gali sukelti 
nerimą vaikams.  

 

Trukmė 
1-2 valandos.  

 

Mokymosi tikslai 
Pasibaigus užsiėmimams, mokiniai gebės: 

● Suprasti gerumo ir rūpestingumo svarbą.  

● Apibūdinti savo patirtį, susijusią su gerumo veiksmais. 

 

Priemonės 
● Atspausdintas veiklos lapas. 
● Tušinukai, markeriai, pieštukai ir t.t. 

 

Užsiėmimo eiga 
1. Pirmiausia paklauskite mokinių: „Apibūdinkite atvejį, kai kažkas jums buvo malonus. Kaip tai 

privertė jus jaustis?“ – pasidalykite gerumu, kurį prisimenate. Duokite mokiniams 10 minučių apie 
tai pagalvoti. 

2. Pakabinkite atspausdintą „Gerumo bingo“ veiklos lapą ant lentos, kur visi galėtų jį pamatyti. 

3. Padalinkite klasę į grupes. Kiekvienas mokinys pasirenka klasės draugą, kuris sudarys 
grupę/komandą. 

4. Kiekviena grupė turi atlikti užduotis veiklos lape. Atlikę užduotį, jie turi pažymėti atitinkamą langelį 
rašikliu arba žymekliu (kiekviena grupė turi būti skirtingos spalvos). 

5. Pagrindinis tikslas – pasiekti „bingo“ (5 užpildyti langeliai iš eilės – iš viršaus į apačią, iš dešinės į 
kairę arba iš kampo į kampą). Pirmoji grupė, užpildžiusi bingo, laimi. 



 
 

Projektas finansuojamas Europos komisijos pagal Erasmus+ programą. Šis leidinys [pranešimas] 
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį informacijos 

panaudojimą.  
 
 

6. Nuspręskite dėl laimėjimo prizo! Kartokite užsiėmimą su skirtingais lapais tiek kartų, kiek norite. 

 

Įsivertinimas 
● Kaip jauteisi maloniai elgdamasis su kitais? 

● Kaip žmonės reagavo, kai buvai jiems malonus? 

● Kodėl svarbu būti maloniam kitiems? 

 

Amžiaus grupė 
Šios veiklos, nepaisant mokinių amžiaus, keisti nereikia. Jaunesniems vaikams gali prireikti šiek tiek padėti 
suprasti tam tikrų žodžių / emocijų reikšmę, ypač jei tekstas yra parašytas vyresnių žmonių. 


