


1

EVALDAS KARMAZA
NERINGA GRIGUTYTË

ELENA GAUDA KARMAZË

Vilnius 2007

SMURSMURSMURSMURSMURTTTTTAAAAAS MOKS MOKS MOKS MOKS MOKYKLYKLYKLYKLYKLOJE:OJE:OJE:OJE:OJE:

PREVENCIJPREVENCIJPREVENCIJPREVENCIJPREVENCIJA IR PA IR PA IR PA IR PA IR PAAAAAGAGAGAGAGALBALBALBALBALBA

Metodinës rekomendacijos

Secialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija



2

UDK 371.5
          Ka442

Recenzavo: doc. dr. Roma Jusienë

ISBN 978-9986-03-609-8



3

Turinys

Ávadas / .......................................................................................................

I. Smurto mokykloje apibrëþimas / ...........................................................

II. Smurto formos ir paplitimas mokykloje / ...........................................

III. Saugios mokyklos koncepcija / ...........................................................

IV. Smurto atvejø mokykloje sprendimas / ...............................................

Smurto atvejø sprendimas / ................................................................

Komandinio darbo mokykloje principai / ........................................

Ávairiø srièiø specialistø atsakomybë / ..............................................

Mokyklos administracijos atsakomybë / ...................................

Socialinio pedagogo atsakomybë ir
darbo metodai / ............................................................................

Mokyklos psichologo atsakomybë ir
darbo metodai / ............................................................................

Mokytojø ir klasës auklëtojø
atsakomybë ir darbo metodai / ..................................................

Tëvø atsakomybë ir átraukimas / ................................................

Mokiniø átraukimas á smurto atvejø
sprendimà / ...................................................................................

Bendradarbiavimas su kitø institucijø
specialistais / ................................................................................

V. Smurto mokykloje prevencijos organizavimas / ...................................

Pavyzdinë smurto paplitimo mokykloje
ávertinimo anketa / .....................................................................................

Institucijø ir tarnybø sàraðas / .................................................................

Literatûra / .................................................................................................

4

5

11

17

25

29

58

63

63

66

71

81

85

87

90

93

116

118

119



4

Ávadas

Jûsø mokykloje, globos namuose ar darþelyje ávyko muðtynës. Galbût atva-
þiavo greitoji, policijos pareigûnai apklausia dalyvavusius ir kà nors maèiu-
sius. Kà daryti toliau?
O gal tëvai per susirinkimà pagrasino, kad atsiims savo vaikus, nes „pedago-
gai nieko nedaro?“
O gal skambino ið savivaldybës ðvietimo skyriaus ir praneðë, kad jo atstovai
apsilankys jûsø mokykloje, nes skyrius gavo anoniminá skundà, kad mokyk-
loje darosi baisûs dalykai, ne vienas vaikas bijo eiti á mokyklà.
Kas dar turëjo atsitikti, kad susidomëtumëte smurto problema mokykloje?
Ði knygutë skirta darbuotojams, kuriems jau ðiandien reikia patarimo, kà
daryti, kaip pagerinti padëtá mokykloje, globos namuose, darþelyje ar kito
tipo vaikø institucijoje.

Ðioje knygutëje vartosime terminà smurtas mokykloje. Ðiuo terminu apibrë-
þiame ir visus smurtinius veiksmus, kurie vyksta ne tik mokykloje, gimnazi-
joje, bet ir darþeliuose, globos namuose, dienos centruose, profesinio ugdy-
mo centruose, popamokinës veiklos institucijose.

Smurtas mokykloje – tai bendrosios psichinës visuomenës sveikatos poþy-
mis. Viena mokykla negalës ið esmës iðspræsti problemos, su kuria kasdien
susiduria vaikai. Deja, bûtent mokykla ðiomis dienomis turi neatidëliotinai
spræsti, kà daryti tais atvejais, kai smurtaujama jos teritorijoje.

Ðiose metodinëse rekomendacijose pabandëme pateikti patarimø, kaip kon-
kreèiai bûtø galima spræsti iðkilusius nesusipratimus. Knygutëje nemaþai dë-
mesio skyrëme tokioms temoms kaip pirmieji þingsniai ávykus smurtui, ben-
drasis pagalbos planas. Norintiesiems maþinti smurto paplitimà mokyklose
pateikiame rekomendacijø, kaip organizuoti smurto mokyklose prevencijà.

Tikimës, kad ðios rekomendacijos padës jums rasti idëjø, kurias galësite ágy-
vendinti savo ástaigoje jau nuo kitos dienos. Sakome „nuo kitos dienos“ dël
to, kad dabartinë smurto plitimo tendencija yra daugiau nei pavojinga. Ji
pavojinga galø gale ne tik vaikams, bet ir patiems pedagogams.
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Smurto mokykloje

apibrëþimasI.
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Kai pasakoma „smurtas mokykloje“, tarsi visai aiðku, kas tai yra. Taèiau
mokiniai, tëvai, pedagogai ðiuos þodþius supranta nevienodai. Pavyzdþiui,
mokiniai smurtà aiðkina taip: „kaulø lûþimas, dantø iðmuðimas, nuo suþalo-
jimø teka kraujas“. Lengvi apsistumdymai, gàsdinimai, privertimas kà nors
daryti ne visada priskiriami prie smurtiniø nusikaltimø. Tëvai kartais prie
smurto nepriskiria fiziniø bausmiø. Dël netinkamo vaikø elgesio mokykloje
tëvai kartais patiems pedagogams siûlo taikyti fizines bausmes. Taikomos uþ
netinkamà elgesá jos jau nevadinamos smurtinëmis. Pedagogai pastaraisiais
metais neretai kalba apie „mokiniø smurtà prieð pedagogus“. Prie ðios kate-
gorijos mokyklos darbuotojai kartais priskiria toká vaikø elgesá kaip nepa-
klusimas pedagogø nurodymams.
Apibrëþti terminà yra svarbu, nes taip yra aiðkiai apibrëþiama, su kokia pro-
blema bus dirbama. Yra toks posakis: apibrëþti problemà – tai iðspræsti pusæ
problemos. Mokyklos administracija, aiðkiai apibrëþusi, kas yra smurtas mo-
kykloje, gali nustatyti labai konkreèias veiklos sritis, geriau paskirstyti atsa-
komybæ pedagogams.

Apibrëþimo problema. Kartais apibrëþiama taip: smurtas mokyklose – tai sun-
kiø nusikaltimø padarymas þmogaus fizinei sveikatai (kûno þalojimas). To-
kiu atveju trûkstama dalis yra nusikaltimai psichinei sveikatai. VðÁ „Vaiko
namas“ atliktos mokiniø apklausos parodë, kad mokiniai nevengia su savi-
mi neðiotis ðaltuosius ginklus (pavyzdþiui, peilius). Peilio neðiojimas taip pat
turëtø bûti priskiriamas prie smurtinio elgesio, nes tai gali gàsdinti netiesiogiai.
Beveik kas antras mokinys yra matæs, kad kas nors buvo atsineðæs peilá á
mokyklà. Jeigu mokykla imasi priemoniø smurtiniams veiksmams iðvengti,
turi bûti imamasi priemoniø ir prieð tokius veiksmus kaip ðaltojo ginklo neðio-
jimasis. Norint tai pasiekti, svarbu, kad mokykla aiðkiai ávardintø, kokie veiks-
mai priskiriami prie smurtiniø. Jeigu peilio neðiojimasis nebus priskiriamas
prie smurto mokykloje, mokiniai galës prieðtarauti sakydami, kad jie „nedaro
nieko blogo, tik nori apsisaugoti iðkilus reikalui“.

Mokykla, globos institucija, imdamasi veiksmø prieð joje plintantá smurtà,
turi aiðkiai suformuluoti, kas yra smurtas mokykloje. Tai turi atsispindëti
institucijos vidaus dokumentuose. Administracija turi organizuoti savo dar-
buotojø pasitarimà ar posëdá, kurio metu turi bûti priimtas mokyklos terito-
rijoje galiojantis apibrëþimas, áformintas dokumentu. Èia nepateikiame vie-
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no apibrëþimo, kurá siûlytume taikyti visose vaikø institucijose. Prieþastis –
vieno tikslaus apibrëþimo nëra. Antra prieþastis – paèios vaikø institucijos
yra nevienodos. Treèia prieþastis – „smurtas mokykloje“ yra plati sàvoka,
nurodanti smurtiniø nusikaltimø geografinæ vietà. Tai panaðus terminas kaip
ir „smurtas ðeimoje“. Analogiðkai turëtø bûti terminas „smurtas gatvëje“ ar
pan. Viena mokykla gali apsibrëþti, kad tai yra smurtiniai nusikaltimai, kurie
vyksta mokyklos teritorijoje. Kita mokykla gali suformuluoti apibrëþimà,
kad tai yra mokyklos bendruomenës atstovø daromi nusikaltimai vienas ki-
tam, neatsiþvelgiant á teritorijà. Jeigu vienas mokinys sumuða kità tos paèios
mokyklos mokiná kieme prie namø, tai ávykis pagal ðá apibrëþimà bus priski-
riamas prie smurto mokykloje, á kurá mokyklos darbuotojai turës reaguoti.
Mokykla turi priimti tinkamiausià sau apibrëþimà, taip pat turi tai áforminti
dokumentais bei supaþindinti su tuo mokyklos bendruomenæ. Toliau patei-
kiame keletà pavyzdþiø, kaip galima apibrëþti „smurto mokykloje“ sàvokà.

Pats paprasèiausias apibrëþimas yra toks: smurtas mokykloje – tai smurtiniai
ir nusikalstami veiksmai ugdymo institucijos teritorijoje. Taikant toká apibrë-
þimà reikëtø átraukti tokius nusikaltimus kaip turto naikinimas, vagystës.

Kitas apibrëþimas: smurtas mokykloje – tai elgesys, kuris paþeidþia mokyk-
los edukacinius tikslus ir pagarbaus poþiûrio á vienas kità nuostatà ugdymo
institucijoje1. Toks apibrëþimas yra abstraktus, reikia papildomai iðaiðkinti,
kas yra pagarbaus poþiûrio nuostata, kokie veiksmai paþeidþia taisykles.

Mûsø rekomenduojamas apibrëþimas: smurtas mokykloje – tai prievartos
pasireiðkimas vaikø institucijos teritorijoje ar tarp jos bendruomenës nariø.
Tokiam apibrëþimui reikia papildomai apibrëþti, kas yra prievarta. Þodþiai
„prievarta“ ir „smurtas“ neretai yra vartojami kaip sinonimai. Pasaulinë svei-
katos organizacija siûlo prievartà apibrëþti taip:

Prievarta (smurtas) prieð vaikus ir neprieþiûra – visos fizinio ir (arba) emoci-
nio blogo elgimosi, seksualinës prievartos, apleidimo ar aplaidþios prieþiûros,
komercinio ar kitokio pobûdþio iðnaudojimo naudojantis atsakomybe uþ vaikà,
jo pasitikëjimu ar valdþia jo atþvilgiu formos, kelianèios faktinæ ar potencia-
lià þalà vaiko sveikatai, iðlikimui, raidai ar orumui.

Ðiuo apibrëþimu prie smurtiniø veiksmø priskiriamas ir vaiko apleidimas bei
neprieþiûra. Tai gali bûti sàmoningas ar nesàmoningas elgesys, bet jis taip
pat daro þalà vaiko raidai.

1 http://www.ncdjjdp.org/cpsv/Acrobatfiles/newsbrief5_02.pdf
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Apibrëþiant smurtà mokykloje negalima uþdrausti tokiø reiðkiniø kaip pyk-
tis ar agresija. Agresija – tai natûrali þmogaus reakcija á frustracijà kelian-
èias situacijas. Mes negalime uþdrausti jausti jausmø. Mokykla turi sudaryti
sàlygas, kad negatyvûs jausmai bûtø iðreiðkiami sau ir kitiems neþalingu bû-
du.

Vaikø institucijoms rekomenduojame bûtinai turëti labai detalø apraðymà,
kokie konkretûs veiksmai priskiriami prie smurtinio elgesio. Mokiniai þodþius
„smurtas mokykloje“ supranta labai ávairiai, o jaunesniems mokiniams tai
yra tiesiog abstrakti sàvoka. Todël detalus smurtiniø veiksmø ávardijimas
reikalingas visø klasiø mokiniams. Toliau nurodyta, kokios elgesio formos
yra netinkamos ir priskiriamos prie smurto mokykloje. Mokyklos darbuoto-
jai ðá smurtiniø veiksmø sàraðà gali dar papildyti.
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• Kito þmogaus muðimas per veidà,
rankas, kojas, pilvà, nugarà, uþpa-
kalá.

• Nuþudymas ar kësinimasis nuþu-
dyti.

• Pistoletø, ðautuvø, automatø atsi-
neðimas ar panaudojimas mokyk-
loje ar uþ jos teritorijos ribø.

• Peiliø, lazdø, kitø ðaltøjø ginklø
neðiojimasis ar panaudojimas.

• Petardø, kitø sprogstamøjø me-
dþiagø neðiojimasis ar panaudoji-
mas.

• Pastûmimas.

• Kojos pakiðimas, kad kitas nugriû-
tø ar susiþalotø.

• Daiktø mëtymas á kità þmogø.

• Kito þmogaus daiktø naikinimas.

• Rankos uþlauþimas.

• Spjaudymas.

• Kandþiojimas.

• Sprigtai, skausmingi odos tryni-
mai.

• Tempimai prieð kito þmogaus va-
lià.

• Apipylimas vandeniu ar kitais
skysèiais.

• Drabuþiø plëðymas.

• Dûrimas peiliu, tuðinuku ar kitu
daiktu.

• Draskymas nagais.

• Tampymas uþ plaukø.

• Gàsdinimas.

• Grasinimas susidoroti.

• Daiktø ar pinigø atëmimas ar vo-
gimas.

• Priverstinis skolos „auginimas“.

• Vertimas neatskleisti smurtiniø
veiksmø pedagogams.

• Iðjuokimas, siekiant paþeminti.

• Áþeidus pravardþiavimas.

• Necenzûrinës kalbos vartojimas.

• Privertimas bëgti ið pamokø.

• Garsus rëkavimas pamokos metu.

• Riksmai pertraukø metu ar kieme
sukeliant kitiems nemalonius jaus-
mus.

• Ðmeiþtas.

• Apkalbinëjimas uþ akiø, siekiant
paþeminti.

• Demonstratyvus piktybinis izolia-
vimas.

• Áþeidþiø raðteliø, þinuèiø mobiliuo-
ju telefonu ar elektroniniu paðtu
raðymas.

• Privaèios informacijos atskleidi-
mas siekiant paþeminti.

• Kitø þmoniø ignoravimas dël ly-
ties, amþiaus, iðvaizdos, gebëjimø.

• Privertimas atlikti veiksmus, ku-
rie yra naudingi tik iðnaudotojui.

• Vertimas turëti tam tikrus ásitiki-
nimus.

• Vertimas meluoti.

Smurtas mokykloje – tai:
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• Smaugimas.

• Kito þmogaus daiktø ar kûno te-
pliojimas tuðinuku, raðalu, flomas-
teriais ar kitais daiktais.

• Bet koks kitoks skausmo sukëli-
mas.

• Intymiø kûno daliø lietimas prieð
þmogaus valià.

• Seksualinis priekabiavimas
þodþiais ar raðtu.

• Prievartiniai seksualiniai santykiai
mokyklos teritorijoje.

• Vaikø iki 14 m. seksualinio nelie-
èiamumo paþeidimas.

• Neleidimas drabuþinëje persireng-
ti, kitiems nestebint.

• Nusikaltimo planavimas.

• Nepraneðimas apie þinomà nusi-
kaltimà.

• Smurtiniø bausmiø taikymas.

• Naudojimasis socialiniu statusu ar
einamomis pareigomis, siekiant
paþeminti kità þmogø ar jam pa-
kenkti.

• Kitø þmoniø judëjimo laisvës ap-
ribojimas, siekiant asmeninës nau-
dos.

• Vertimas rinktis, su kuo bendrau-
ti ar nebendrauti.

• Mokyklos drausmës taisykliø
paþeidimas.

• Vieðas kito asmens iðjuokimas.

• Tyèinis kito þmogaus áskaudini-
mas.

• Privertimas skolinti.

• Demonstratyvus atsisakymas vyk-
dyti administracijos, pedagogø nu-
rodymus, susijusius su ugdymo
procesu.

• Piktybinis dominavimas, priimant
sprendimus.

• Kiti netiesioginiai veiksmai, ku-
riais sàmoningai siekiama pakenk-
ti kitam þmogui.

• Nusikalstamos grupuotës kûrimas
ir dalyvavimas joje.

• Demonstratyvus ar piktybinis ven-
gimas spræsti smurto atvejus.

Tai nëra iðsamus sàraðas. Ðalia tokio sàraðo turi bûti ne maþesnis sàraðas,
koks elgesys yra pageidaujamas. Toks smurtiniø veiksmø apibrëþimas turi
bûti iðaiðkintas vaikams papildomu laiku. Nepakanka toká sàraðà pakabinti
skelbimø lentoje. Mokiniai turi aptarti kiekvienà veiksmà, kad aiðkiai su-
prastø, koks elgesys yra netoleruotinas. Pavyzdþiui, mokiniams reikia papil-
domai iðaiðkinti, kokie þodþiai yra keiksmaþodþiai. Kitos sàvokos jiems taip
pat yra neaiðkios. Mokiniai, tëvai ir pedagogai savo ruoþtu á ðá sàraðà gali
átraukti ir kitø elgesio formø.
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Smurto formos ir

paplitimas mokyklojeII.
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Mokykloje pasitaiko paèiø ávairiausiø smurto formø. Daþniausiai jos yra
skirstomos á tris didesnes kategorijas:

• fizinis smurtas;
• seksualinis smurtas;
• emocinis smurtas.

Emocinis smurtas dar kartais vadinamas psichologiniu smurtu. Terminà
„seksualinis smurtas“ kalbininkai dar rekomenduoja vadinti lytiniu smurtu.
Toliau pateikiame Pasaulinës sveikatos organizacijos apibrëþimus, kà reiðkia
kiekviena kategorija.

Fizinis smurtas prieð vaikus

Tai tø asmenø, kurie yra atsakingi uþ vaikà, turi jo pasitikëjimà ar santykinæ
valdþià jam ir galimybæ já kontroliuoti, faktinæ ar potencialià fizinæ þalà vaikui
keliantys veiksmai sàveikaujant (arba nesàveikaujant) su juo.

Emocinis smurtas prieð vaikus

Tai judëjimo laisvæ apribojantys veiksmai, nuvertinimo, menkinimo,
þeminimo, ðmeiþto, padarymo atpirkimo oþiu, grasinimo, gàsdinimo,
atskyrimo, kvailinimo ar kitokie ne fizinio kontakto prieðiðki elgsenos
modeliai, keliantys ar sudarantys sàlygas sukelti þalà vaiko fizinei, emocinei,
psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei sveikatai ir vystymuisi. Ðie veiksmai
yra sàmoningai atliekami asmens, turinèio tiesioginæ valdþià, galià vaiko
atþvilgiu ar vaiko pasitikëjimà.

Seksualinis smurtas prieð vaikus

Tai priklausomø raidos poþiûriu vaikø ir paaugliø átraukimas á seksualinæ veiklà,
kuriai jie nëra pakankamai subrendæ, kurià ne visai suvokia, á kurià nesugeba
tinkamai reaguoti, kuri paþeidþia socialinius tabu ir kuria tvirkintojas siekia
patenkinti savo seksualinius poreikius ar gauti su ðia sritimi susijusá pelnà.

Patyèios

Kitas daþnas Lietuvos mokyklose atvejis yra patyèios (ar priekabiavimas).
Patyèios apima labai platø smurtinio elgesio spektrà. Daþnai patyèiø terminas
apibrëþia lengvesnio fizinio ar psichologinio smurto formas. Patyèios gali bûti
ne maþiau þalingos nei sunkios smurto formos, kaip sumuðimas, iðþaginimas,
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grasinimai nuþudyti ar pan. Kaip ir smurtà mokykloje, patyèias apibrëþti yra
gana keblu. Pavyzdþiui, vienas ið galimø apibrëþimø „Patyèios – tai valingas,
sàmoningas noras sukelti kitam þmogui stresà ar nemalonius jausmus“1

neapima atvejø, kai, tarkime, mokinys pravardþiuoja bendraklasá sàmoningai,
bet nepagalvodamas, kad kitam tai sukelia negatyvius jausmus. Patyèiø
fenomenas yra labai daþnas Lietuvos mokyklose, nuolatinës nedidelës
priekabës, pravardþiavimai, þeminimai yra daug daþnesni nei sunkios ar þiaurios
smurto formos. Todël patyèioms pastaraisiais metais skiriama daugiau dëmesio.

Institucinis smurtas

Tai dar retai vartojama sàvoka. Institucinis smurtas – tai organizacijos
prievarta asmens atþvilgiu, siekiant naudos institucijai, bet kartu darant þalà
individui. Ðá terminà gali paaiðkinti toks pavyzdys: mokykloje trûkstant
pedagogo etatø, kai kurios klasës formuojamos perkeliant mokinius ið vienos
klasës á kità priverstinai, neatsiþvelgiant á jø interesus. Þala ypaè akivaizdi
tais atvejais, kai formuojama specialiøjø poreikiø turinèiø vaikø klasë. Norint
sudaryti reikiamà mokiniø skaièiø kai kurie mokiniai gali bûti sàmoningai
nuvertinami, kad atitiktø tokios klasës kriterijus.

Smurto paplitimas mokykloje

Ar smurtas mokykloje yra didelë problema? Kiekviena mokykla atsakytø
skirtingai. Geriausiai tai atskleistø mokykloje atliekami tyrimai. Lietuvoje
nëra iðsamiø smurto paplitimo mokykloje tyrimø. Kai kurios mokyklos tai
daro savarankiðkai. Susipaþinus su ávairiais mokyklø iniciatyva atliktais
tyrimais, tenka konstatuoti, kad smurtas mokykloje – daþna problema. VðÁ
„Vaiko namas“ kartkartëmis atlieka apklausas mokyklose. Mûsø organizacijos
rezultatai taip pat verèia sunerimti dël esamos padëties mokyklose.
Pateikiame dviejø mokyklø apklausø rezultatus.

1 http://www.education.unisa.edu.au/bullying/define.html

X mokyklos rezultatai                                          Apklaustas 141 mokinys

• Emocinis smurtas
Ar mokytojas yra tave paþeminæs prieð visà klasæ? Taip – 29 proc.
Ar jautiesi saugus mokykloje? Ne – 21 proc.
41 proc. vaikø matë, kad kas nors á mokyklà buvo atsineðæs peilá.
Ar mokykloje yra vaikø gaujø? Taip – 40 proc.
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• Fizinis smurtas
Ar teko ðá rudená ásivelti á muðtynes? Taip – 33 proc.
Ar mokytojas yra tau sukëlæs fiziná skausmà? Taip – 22 proc.
Ar teko matyti, kaip kiti mokiniai muðasi? Taip – 91 proc.

Seksualinis smurtas
Ar kas nors yra lietæs intymias tavo kûno dalis prieð tavo valià? Taip – 17 proc.

Pagalba mokykloje
Ar yra mokykloje mokytojø, á kuriuos galëtum kreiptis pagalbos prievartos
atveju? Taip – 53 proc.

Y mokyklos rezultatai         Apklausti 336 mokiniai

Emocinis smurtas
Ar mokytojas yra tave paþeminæs prieð visà klasæ? Taip – 20 proc.
Ar jautiesi saugus mokykloje? Ne – 13 proc.
Ar darbuotojai jauèiasi saugûs mokykloje? Ne – 35 proc.

Fizinis smurtas
Ar teko ðá rudená ásivelti á muðtynes? Taip – 33 proc.
Ar mokytojas yra tau sukëlæs fiziná skausmà? Taip – 12 proc.
Ar teko matyti, kaip kiti mokiniai muðasi? Taip – 97 proc.

Seksualinis smurtas
Ar kas nors yra lietæs intymias tavo kûno dalis prieð tavo valià? Taip – 7
proc.

Pagalba mokykloje
Ar yra mokykloje darbuotojø, á kuriuos galëtum kreiptis pagalbos prievar-
tos atveju? Taip – 80 proc.

Èia pateikti tik kai kurie ið gautø apklausos rezultatø. Apklausos buvo atlik-
tos mokyklose, kurios neiðsiskyrë ið kitø mokyklø. Mokyklø administracijos
darbuotojai prieð apklausas teigë, kad jø ugdymo ástaigos yra iðskirtinës, kad
smurtas yra labai didelë problema. Gavus tyrimø rezultatus, buvo keliamas
klausimas, ar tikrai smurtas gali bûti taip paplitæs, gal tik anketos nëra pa-
kankamai patikimos ar tinkamos. Panaðios anketos pavyzdá rasite ðioje kny-
gutëje. Bendri rezultatai yra ðiek tiek ðokiruojantys. Susidaro áspûdis, kad
vaikai ir pedagogai gyvena þiaurioje smurtinëje aplinkoje.
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  Fizinio 
smurto 

Seksualinės
prievartos 

Psichologinės
prievartos 

Nepriežiūros 

2004 m. 1417 158 157 21 

2005 m.  1644 174 209 15 

2006 m.  1499 183 235 14 

(Ið viso Lietuvoje vaikø – apie 720 000)

Taèiau patys pareigûnai teigia, kad uþfiksuota yra tik labai maþa smurtiniø
nusikaltimø dalis. Didþioji dalis yra nematoma.

Deja, tai, kad smurtas mokyklose labai paplitæs, patvirtina ir kiti ðaltiniai.
Þiniasklaidoje daugëja straipsniø apie þiaurius smurtinius ávykius ugdymo
ástaigose. Per pedagogø mokymus daþnai tenka iðgirsti nuomonæ, kad smur-
tas Lietuvos mokyklose – nuolatinë kasdienybë. Tik keletas mokyklø teigë,
kad joms smurtas yra nedidelë problema. Daþniausiai tai gimnazijos, kurios
grieþèiau atrenka mokinius, o smurtaujanèius mokinius neretai ðalina. Ðios
gimnazijos taip pat pritarë nuomonei, kad kitose mokyklose yra „karo padë-
tis“.

2002 metais Pasaulinës sveikatos organizacijos atliktas tyrimas atskleidë,
kad patyèios Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos ðalimis, yra labiausiai
paplitusios. Pavyzdþiui, Ðvedijoje patyèias patiria tik maþdaug kas deðimtas
mokinys. Tuo tarpu Lietuvoje patyèias (ir gana reguliariai) patiria apie pusæ
Lietuvos mokiniø1.

Tai yra tik kai kurie duomenys, atskleidþiantys smurto mokyklose paplitimà.
Daþniausios smurto formos – smurtas tarp mokiniø. Vis daþniau pedagogai
mini atvejus, kai mokiniø smurtà patiria pedagogai. Mokiniai tiesiogiai ar
per apklausas atskleidþia atvejø, kai jie nukentëjo nuo pedagogø. Mokymø
metu pedagogai atskleidþia smurto tarp paèiø pedagogø atvejø. Padëtis da-
rosi jokiu bûdu nebetoleruotina.

Oficiali statistika rodo, kad smurto prieð vaikus atvejø skaièius palyginti
nëra didelis. Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos duomenimis,
yra nukentëjæ nuo:

1 R. Povilaitis, J. Valiukevièiûtë. Patyèiø prevencija mokyklose. 2006.
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Tai suvokiant paèiai vaikø institucijai bûtina spræsti, ar imtis kokiø nors veiks-
mø. Ástatymø tobulinimas tik neþymiai pagerins padëtá ðalyje. Didþioji dar-
bo dalis turi bûti atlikta vaikø institucijose. Mokyklos, globos namai, darþeliai
gali ir nieko nedaryti, atsakomybæ palikdami teisësaugos pareigûnams, të-
vams, kaltindami dabartinæ politinæ, socialinæ ir ekonominæ situacijà Lietu-
voje. Jie bus teisûs, bet padëtis ir toliau blogës. Smurtas nieko nedarant
nedings. Mokyklos turi imtis priemoniø, kad smurtas nebûtø vaikø ir peda-
gogø gyvenimo kasdienybë.
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Saugios mokyklos

koncepcijaIII.
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Saugumo jausmas mokykloje

Labiausiai pastebima smurto pasekmë – tai saugumo jausmo sumaþëjimas.
Mokyklos jau nebegalima vertinti kaip ramybës ir saugumo salos. Saugumo
jausmà ið mokyklø iðstumia atëjæs smurtas.

„Darbas su vaikais man patinka, bet psichologinis klimatas mokykloje mane
baigia iðvesti ið kantrybës. Klasës vedimas á sporto salæ ar ekskursija á muzie-
jø, tëvø susirinkimas, ataskaitos prieð trimestro pabaigà – apie viskà mano
kolegos kalba taip lengvai, lyg visai neturëtø jokiø sunkumø. Mokytojø kam-
baryje kartais atrodo, kad mokytojai susirenka pajuokauti. Ir niekaip negaliu
aptarti aktualiø klausimø, kaip darbas su sunkia klase, tëvø priekaiðtai, muð-
tynës koridoriuje. Lyg jiems tai nëra problema. Man kartais atrodo, kad mo-
kykloje yra balaganas, tik niekas per daug dël to galvos nesuka. Jeigu að keliu
problemà, tai galiausiai susidaro áspûdis, kad tai mano asmeninë problema.“

Tai mokytojos, paklaustos, kaip jauèiasi savo mokykloje, iðsakyta nuomonë.
Mokytoja paminëjo, kad jauèiasi labai nesaugiai. Tokioje mokykloje dauge-
lis socialiniø problemø yra paliktos savieigai. Jeigu kils problema, tuomet ir
bus sprendþiama. Vëliau toks poþiûris ágyja naujà aspektà: jeigu tik viena
mokytoja kelia problemà, tai èia jos asmeninë problema. Galiausiai, kai ne-
spræstø problemø susidaro daug, mokytojai praranda saugumo jausmà. Dar-
buotojai nuo sunkiø emociniø iðgyvenimø pradeda save saugoti ávairiausio-
mis formomis. Viena ið jø – á viskà þiûrëti su humoru. Padaþnëjæs pedagogø
humoras, kai á problemà reikia reaguoti rimtai – tai aiðkus simptomas, kad
mokykla prarado saugumo atmosferà.

Saugumo jausmas yra vienas pagrindiniø reikalavimø, siekiant uþtikrinti nuo-
seklø asmenybës ugdymà. Mokykloje ásigalintis smurtas verèia mokinius sa-
vaip kurti saugumo regimybæ. Mokiniai saugumà uþtikrinti bando tokiais
bûdais:

• Ðaipydamiesi ið kitø. „Jeigu nesiðaipysi, tai gali ðaipytis ið tavæs.“
• Bûdami pikti ar agresyvûs. Kuriamas agresyvaus, kaip maþiau

paþeidþiamo, vaiko ávaizdis.
• Burdamiesi á grupuotes. Priklausymas grupuotei vaikams ir jauni-

mui sukuria saugumo jausmà.
• Vengdami nesaugiø santykiø. Mokinys, mokykloje jausdamasis ne-

saugiai, pradeda apskritai vengti bendrauti, imtis kokios nors veik-
los, izoliuoja save nuo mokyklos bendruomenës.

Tai tik keletas bûdø, kaip mokiniai kuria saugumo jausmà. Padaþnëjæs smur-
tas – tai reakcija á neiðspræstus smurtinius atvejus mokykloje. Aiðkiai paste-
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bimas vaikø nenoras dalyvauti popamokinëje veikloje – kitas poþymis, kad
mokiniai save saugo nuo neigiamos patirties mokykloje.

A. Maslow, humanistinës psichologijos atstovas, sukûrë garsiàjà poreikiø
hierarchijos sampratà. Jis nurodë, kad saugumo poreikis yra vienas ið svar-
biausiø, norint uþtikrinti asmenybës vystymàsi. Patys pirmieji ir stipriausi
yra fiziologiniai poreikiai. Po jø eina saugumo poreikis. Tik patenkinus ðiuos
poreikius, darosi svarbûs aukðtesnieji poreikiai: meilës ir priklausymo, pasi-
tenkinimo savimi, galiausiai saviraiðkos poreikiai.
Pritaikant A. Maslow sampratà mokykloms, galima padaryti tokià iðvadà:

Kol mokykloje nëra sukurta saugi atmosfera, mokiniui nëra labai svarbu siekti
ðiltø tarpasmeniniø santykiø, kurti juos, formuoti aukðtus akademinius tiks-
lus, siekti bûti asmenybe, kuria galëtø didþiuotis jis pats ar aplinkiniai þmo-
nës.

Saugios mokyklos koncepcija ir ávertinimas

Norint pakeisti dabar mokyklose paplitusià smurto kultûrà, labai svarbu ið
pat pradþiø nepadaryti vienos esminës klaidos: nepradëti su smurtu kovoti
smurtu. Jeigu mokykla paskelbs metø programà „Smurtui – ne“ arba „Mûsø
mokykla kovos prieð smurtà“, laimëjimai po metø gali bûti nedideli. Gal tai
bus labai retorinis palyginimas, bet jis tinka kalbant apie smurto mokyklose
problemos sprendimà: „Jeigu kambaryje tamsu, tai su kita tamsa kambaryje
nepasidarys ðviesiau“ . Pritaikant mokyklai: „Jeigu bus grieþtai baudþiami
smurtaujantys vaikai ir pedagogai, saugumo mokykloje nepadaugës, smurto
atvejø sumaþës neþymiai“. Mokyklos bûtinai turi turëti vizijà, kaip turëtø
atrodyti mokykla. Mûsø siûloma vizija – ne mokykla be smurto, o saugi
mokykla. Saugi mokykla – tai labai konkretus tikslas, kurá bendromis pa-
stangomis galima pasiekti.

Vienoje Vilniaus mokykloje atlikome apklausà. Mokiniai, tëvai ir pedagogai
buvo klausiami, kaip jie ásivaizduoja, kas yra saugi mokykla. Toliau pateikia-
me keletà atsakymø. Ðie atsakymai – galimi konkretûs mokyklos tikslai.

Saugi mokykla – tai mokykla:
• kurioje turi tikrø draugø;
• kurioje tave priima su visomis tavo gerosiomis ypatybëmis ir

trûkumais;
• kurioje prie tavæs niekas nesikabinëja;
• á kurià tau norisi eiti ir kurioje malonu bûti;
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• kurioje gali laisvai reikðti savo nuomonæ;
• kurioje gali pasitikëti mokytojais;
• kurioje yra psichologas ir gydytojas;
• kurioje yra socialinë pedagogë;
• kurioje rengiami klasës pokalbiai apie smurtà ir prievartà;
• kurios viduje ir teritorijoje budi apsaugos pareigûnai;
• kurioje rengiamos saugos pamokos 5–8 klasëms;
• kurioje visada gali tikëtis bendraamþiø pagalbos;
• kurioje mokomi ir mokytojai;
• kurioje ávestos identifikacijos kortelës;
• ir kt.

Tai tik keletas pavyzdþiø, kas didintø saugumo mokykloje jausmà. Kad
mokykla bûtø saugi, ji turi atitikti keletà saugios mokyklos kriterijø.

Pagrindiniai saugios mokyklos  kriterijai:
1. Rûpestinga mokyklos bendruomenë, kurioje visi nariai jauèiasi

saugûs, remiami, palaikomi, priklausantys bendruomenei.
2. Mokykloje vaikai yra mokomi tinkamo elgesio ágûdþiø.
3. Mokykloje sistemingai skatinamas pozityvus elgesys.
4. Mokymosi struktûra yra pritaikyta vaiko gebëjimams.

Ávertinti, ar mokykla atitinka ðiuos keturis kriterijus, galima pagal toliau
pateikiamus klausimus. Jeigu mokykloje ávyko smurto atvejis, jeigu norime
suþinoti, ar mokykla siekia sukurti saugià aplinkà, jeigu norima ranguoti
mokyklas pagal saugià aplinkà, galima taikyti pateikiamà klausimynà. Mo-
kykla yra saugi, jeigu á visus pateiktus klausimus gaunami teigiami atsaky-
mai.

Saugios mokyklos klausimynas

I kriterijus. Rûpestinga mokyklos bendruomenë, kurioje visi nariai jauèiasi
saugûs, remiami, palaikomi, priklausantys bendruomenei.

1. Ar mokykloje pedagogai nuolat rodo teigiamo elgesio pavyzdá ir tai-
ko veiksmingus konfliktø sprendimo modelius? Ar pedagogai pagar-
biai bendrauja su mokiniais?

2. Ar vaikai þino, kad pedagogai juos vertina kaip asmenybes? Ar pe-
dagogai ir kiti darbuotojai þino visø vaikø vardus?

3. Ar pedagogai ir vaikai gerbia mokiniø ir pedagogø skirtumus? Ar
gerbiami kitaip besirengiantys, kalbantys, besimokantys mokiniai?
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4. Ar vaikai gali saugiai iðreikðti savo nuomonæ, bendrauti su visais pe-
dagogais smurto mokykloje tema?

5. Jeigu mokykla yra didelë, ar ji yra suskirstyta á maþesnes bendruo-
menes, kad vaikai galëtø jaustis maþosios bendruomenës dalimi?

6. Ar mokykloje yra su visais aptartos programos, instrukcijos ir kiti
mokyklos dokumentai, kuriuose aiðkiai pasakyta, kaip dirbama pa-
tyèiø, uþpuolimø, tarpasmeniniø konfliktø atvejais?

II kriterijus. Mokykloje vaikai yra mokomi tinkamo elgesio ágûdþiø.
1. Ar mokykloje ir namuose yra nuolat mokoma savitarpio supratimo,

empatijos ir tolerancijos?
2. Ar mokiniai mokykloje yra nuolat mokomi efektyviø bendravimo

ágûdþiø?
3. Ar mokykloje mokiniai yra mokomi apibûdinti ir iðreikðti savo jaus-

mus, apibûdinti þodþiais keblias ar konfliktines situacijas bei galimà
elgesá tokiose situacijose?

4. Ar mokykloje yra pamokos, skirtos pozityviø socialiniø santykiø ir
pageidaujamos emocijø raiðkos formoms ugdyti? Ar pedagogai nuo-
lat mokosi pozityviai bendrauti su mokiniais kasdieniame darbe, kon-
fliktinëse situacijose? Ar vaikai, ypaè pradiniø klasiø, sulaukia tei-
giamo ávertinimo ar paskatinimø, jeigu elgiasi korektiðkai? Ar su të-
vais reguliariai aptariamos socialiniø ágûdþiø pamokos?

III kriterijus. Mokykloje sistemingai skatinamas pozityvus elgesys.
1. Ar mokykloje yra aiðkiai suformuluota, koks elgesys pageidaujamas?

Ar tai yra apraðyta mokyklos dokumentuose?
2. Ar mokiniai per pamokas supaþindinami su pageidaujamu elgesiu

pamokø metu? Ar ðios pamokos yra reguliarios?
3. Ar mokiniø elgesio taisyklëse yra aiðkiai ir trumpai iðdëstyta, koks

elgesys yra pageidaujamas?
4. Ar vaikai gauna teigiamà ávertinimà (þodþiu, raðtu, smulkiais apdo-

vanojimais), jeigu laikosi pozityviø elgesio taisykliø?
5. Ar pedagogai laikosi tø paèiø elgesio taisykliø, kurios yra taikomos

mokiniams?
6. Ar yra papildomø pamokø ir mokomøjø pratybø vaikams, kuriems

sunkiau sekasi laikytis pageidaujamø elgesio taisykliø?
7. Ar teikiamos papildomos konsultacijos ir mokomosios pratybos vai-

kø, kuriems sunkiau sekasi laikytis pageidaujamø elgesio taisykliø,
tëvams, su jais dirbantiems pedagogams?
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IV kriterijus. Mokymosi struktûra yra pritaikyta vaiko gebëjimams.
1. Ar visiems mokiniams yra sudarytos sàlygos patirti sëkmæ pamokø

ar popamokinës veiklos metu?
2. Ar kooperacinis mokymasis (arba mokymasis komandos principu)

yra reguliarus mokymosi bûdas?
3. Ar mokiniams keliami uþdaviniai atitinka jø galimybes ir pasirengi-

mo lygá?
4. Ar mokymosi uþduotys yra patrauklios, ar mokiniai atsiliepia apie

jas teigiamai?
5. Ar per pamokas atsiþvelgiama á mokinio intelektinius gebëjimus, iðsi-

vystymo lygá?

Turbût pastebëjote, kad saugios mokyklos klausimyne tik dviem atvejais tie-
siogiai kalbama apie tai, kaip dirbama su smurtu. Saugi mokykla – tai tikslai,
kuriuos mokykla nori pasiekti, o ne tai, ko jai reikia iðvengti. Daug dëmesio
reikia skirti mokiniø motyvavimui, pedagogø kvalifikacijai ir atsakomybei,
tëvø átraukimui. Ðá klausimynà turëtø uþpildyti sudaryta vertinimo komisija.
Á komisijà turi áeiti administracijos atstovas, keletas pedagogø, keletas mo-
kiniø, psichologas, nepriklausomas atstovas, kuris yra susipaþinæs su padëti-
mi mokykloje, kiti suinteresuoti asmenys. Turëtø bûti vertinama visiems da-
lyvaujant kartu. Vertinamàjá  posëdá pravartu protokoluoti. Posëdþio rezul-
tatas greièiausiai bus ne tik ávertinimas, kas mokykloje yra padaryta, ko trûks-
ta, bet ir aiðkesnis tikslø – to, kà svarbu pasiekti, – suformulavimas.

Toliau pateikiamos rekomendacijos, nuo ko pradëti kurti saugià mokyklà:
• pirmiausia saugios mokyklos koncepcija turi susidomëti admi-

nistracija, mokyklos vadovybë. Iniciatyva turi kilti ið mokyklà
administruojanèiø vadovø.

• Saugios mokyklos kûrimas neturi bûti pavestas vienam ar dviem
darbuotojams. Jiems atlikus darbus, vëliau saugios mokyklos kû-
rimas nebus tæsiamas.

• Kuriant saugios mokyklos koncepcijà privalo dalyvauti mokiniai.
Jeigu jà kurs tik mokyklos administracija ar pedagogai, bus pa-
siekti labai nedideli rezultatai.

• Pristatant (ar net kuriant) saugios mokyklos koncepcijà, turi bû-
ti átraukta bendruomenë. Tai yra rajono seniûnija, Vaiko teisiø
apsaugos tarnyba, arti mokyklos esanèios organizacijos, polici-
jos nuovados, ligoninë ar poliklinika, kompiuterinës, kavinës (net
kioskai, parduotuvës) ir pan. Jø administracijos atstovai, dar-
buotojai turi bûti supaþindinti su mokyklos iniciatyva, nurodyti
bûdai, kaip bendruomenës atstovai gali prisidëti.
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• Visi mokyklos bendruomenës atstovai (darbuotojai, mokiniai, të-
vai) turi bûti supaþindinti su saugios mokyklos koncepcija, turi
bûti iðgirsta jø nuomonë ir pasiûlymai. Tai geriausia padaryti,
atliekant apklausas, organizuojant posëdþius ar susirinkimus.

• Pirma þinia pedagogams – jie yra lygiaverèiai bendruomenës na-
riai. Pedagogai nëra niekuo geresni ar blogesni uþ mokinius, jiems
galioja tos paèios taisyklës, privilegijos ir normos, kaip ir moki-
niams. Tarp pedagogø yra taip pat daug konfliktø ir nesantaikos.
Bûtina, kad bûtø aiðkiai ávertinta, kà reiðkia saugi mokykla peda-
gogams, kokios mokyklos jie nori. Mûsø apklausos rodo, kad
labiausiai nesaugûs mokykloje jauèiasi pedagogai.

• Prieð priimant mokinius á mokyklà, rekomenduojama aptarti të-
vø atsakomybæ, kuriant saugià mokyklà. Rekomenduojama pasi-
raðyti bendradarbiavimo sutartis.

• Rekomenduojama detaliai ávertinti esamà padëtá mokykloje. Áver-
tinimà rekomenduojama reguliariai kartoti. Reikëtø vertinti ke-
letà parametrø:
ο Smurto paplitimas mokykloje.
ο Pagalbos veiksmingumas smurto atveju.
ο Kaip esama padëtis atitinka saugios mokyklos tikslus.
ο Kiti siauresni dalykai, kaip saugumas, pasitenkinimas

mokyklos gyvenimu aplinka ir pan.
•     Nesustoti. Numatyti reguliarius privalomus atsakingosios koman-

dos susirinkimus.
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Smurto atvejø

mokykloje sprendimasIV.
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Kaip norite spræsti – labai greitai, greitai ar ilgai?

Ðiø metodiniø rekomendacijø tikslas – padëti spræsti smurto atvejus jûsø
mokykloje, darþelyje, globos namuose. Galbût ðiandien ar vakar institucijo-
je ávyko muðtynës, buvo suþalotas mokinys, gal þiniasklaida jau laukia uþ
durø ir praðys jûsø komentaro, kà mokykla padarë, ávykus smurtiniam nusi-
kaltimui. Tad greièiausiai jûs neturite daug laiko nuosekliai susipaþinti su
visomis rekomendacijomis. Gal tai, kas nurodyta toliau, padës jums þengti
pirmuosius konkreèius þingsnius smurtinio nusikaltimo atveju.

Ðiø rekomendacijø tikslas – ágalinti efektyviai spræsti ne tik sunkius atvejus.
Mokyklos gyvenime turbût kasdien ávyksta daug smulkiø nusikaltimø, patyèiø,
apsistumdymø, kurie ið pirmo þvilgsnio gali pasirodyti nereikðmingi. Pavyzdþiui,
einant pietauti, prie valgyklos antros klasës mokinys pastûmë savo bendraklasá.
Pastumtasis parkrito, bet nesusiþeidë. Mokytoja nepastebëjo, bet priëjusi prie
savo auklëjamosios klasës atkreipë dëmesá á tai, kad vienas vaikas stovi liûdnas,
suirzæs. Paklaustas, kas atsitiko, atrëþia, kad nenori eiti valgyti. Mokytoja turi
nuspræsti, kaip elgtis. Pirmas variantas: garsiai pasakyti, kad „nesioþiuotø“, kad
paklustø ir ramiai eitø á valgyklà. O gal mokytoja ir visai nekreipia dëmesio,
manydama, kad vienà akimirkà mokiniai nuliûsta, kità – jau vël geros nuotaikos.
Kitas variantas – ilgasis kelias. Mokytoja bandys iðsiaiðkinti, kas atsitiko, suþino-
jusi apie pastûmimà, mëgins tai iðspræsti. Þodis „iðspræsti“ tik skamba papras-
tai. Norint iðspræsti smulkius konfliktus, kur nëra akivaizdþios þalos, gali pri-
reikti savaitës, gal net mënesio. Kurá kelià pasirinks mokytoja?

Ði knygutë skirta tiems, kurie, spræsdami smurto atvejus, nebijo eiti ilguoju
keliu. Þinant dabartiná pedagogø uþimtumà atrodo, kad ðios rekomendaci-
jos greièiausiai nebus pritaikytos. Bet tokiu atveju mes keliame klausimà: ar
reikalingos tokios rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis smurto atvejai
bûtø tik uþglaistomi? Tai panaðiai kaip, nuvirtus namo sienai, vietoj jos bûtø
daroma greitai sukonstruojama popierinë uþtvara. Ði uþtvara galëtø bet ka-
da greitai griûti. Norint sutvarkyti sienà, reikia jà atstatyti ið pagrindø.

Tas pat ir su smurto atvejø sprendimu. Vaikai iki konfliktiniø situacijø nepri-
eina per vienà dienà. Bet koks smurtinis ávykis turi ilgà prieðistoræ, gilesnes
prieþastis. „Kosmetinio“ atvejø sprendimo efektas yra labai laikinas ir trum-
pas. Susidaro áspûdis, kad jis skirtas kam nors parodyti, jog smurto atvejai
mokykloje yra sprendþiami.

Viena pedagogë seminaro metu pasakë: „Gerai bûtø, jeigu smurtas bûtø spren-
dþiamas bent jau „kosmetiniu“ bûdu. Mûsø mokykloje neretai jis net taip
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„Kosmetinë pagalba“ – tai pa-
èios maþiausios ir trumpalaikës
pastangos sprendþiant smurtiná
atvejá. Jeigu rinksitës tarp visiðko
nereagavimo ir minimalios reak-
cijos, mes patariame þengti bent
vienà þingsná: iðsiaiðkinti ávyká ir
já apraðyti dokumentuose. Smur-
tautojas turi paraðyti pasiaiðkini-
mà.

nëra sprendþiamas. Pedagogai mokyk-
loje net „nemato“, kad mokiniai pa-
kelia rankà prieð kità, kad uþgaulioja
vieni kitus, nuolatos stumdosi.“ Esant
tokiai padëèiai, galima pagrástai kelti
klausimà, ar pedagogas turi teisæ va-
dintis pedagogu ir dirbti mokykloje.
Tai yra tas pat, kai gatvëje jaunuoliø
kompanija spardo praeivá matant po-
licijos pareigûnams, kurie, nieko ne-
daræ, ima ir nuvaþiuoja.

Kadangi smurto atvejø mokyklose yra daug, administracija ir pedagogai yra
suinteresuoti iðspræsti ávykius per kuo trumpesná laikà. Mûsø organizacijos
psichologai ir socialiniai darbuotojai gauna praðymø pateikti „greitøjø re-
ceptø“, kaip vienu trumpu pokalbiu viskà iðspræsti. Smurto atvejams spræsti
nëra tokiø receptø. Tai bûtø „vietoj nugriuvusios mûrinës sienos atstatyti po-
pierinæ“. Bet paþiûrëkime, kà galima padaryti per patá trumpiausià laikà,
norint iðspræsti mokykloje ávykusá smurtiná ávyká.

Rekomendacijos, kaip minimaliomis pastangomis iðspræsti smurtiná ávyká (pa-
staba: tai yra maþai efektyvu):

• Papraðyti tiek nukentëjusájá, tiek smurtautojà paraðyti ávykio pa-
aiðkinimà.

• Raðtiðki paaiðkinimai reikalingi mokyklai, nes vëliau, papraðius
mokyklà audituojanèioms organizacijoms, „bus bent kas nors pa-
rodyti“. Taip pat ðie dokumentai gali bûti vëliau daug atidþiau
iðanalizuoti.

• Pavesti su smurtinio nusikaltimo dalyviais pasikalbëti socialiniam
pedagogui.

• Raðtu praneðti tëvams.
• Liepti ávykio dalyviams nueiti pas psichologà.
• Klasës auklëtoja smurtautojo tëvams per klasës tëvø susirinkimà

turi pasakyti, jog tëvai turi imtis priemoniø, kad toks ávykis mo-
kykloje nepasikartotø.

Viskas. Ir tai jau atims laiko. Visoms kitoms rekomendacijoms ágyvendinti
laiko reikës daugiau. Gal ðios rekomendacijos skamba sarkastiðkai, bet visa-
da bus atvejø, kai tokios minimalios pastangos duos ilgalaikiø rezultatø. De-
ja, tokie atvejai bus reti. Tai bus efektyvu tiems mokiniams, kurie yra moty-
vuoti mokytis, kuriø akademiniai pasiekimai geri, kuriø tëvai yra motyvuoti
visapusiðkai talkininkauti mokyklos darbuotojams.



28

Toliau kalbësime apie tai, kas padëtø realiai iðspræsti smurtiná ávyká. Toms
rekomendacijoms ágyvendinti reikia daug daugiau laiko ir pastangø. Bet tai
verta daryti. Nes tinkamai iðsprendus konfliktà, smurtinis ávykis greièiausiai
nebepasikartos. Tik neiðspræsti atvejai kartojasi. Gal dël to mokyklose ir yra
tiek daug smurtiniø ávykiø.
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Pedagogas budëjimo per pertraukas
metu:

• padeda organizuoti vaikams
saugià veiklà, padedanèià at-
sipalaiduoti;

• stengiasi, kad nekiltø smur-
tiniø incidentø;

• bendraudamas su vienu ar
keliais mokiniais, nuolat ste-
bi ir kitus vaikus;

• nekalba apie pamokas ar dar-
bus. Pertrauka yra pertrauka.

Pedagogas budëjimo metu neturi bû-
ti „kalëjimo kameros priþiûrëtojas“.
Jis turi organizuoti papildomà uþim-
tumà, kaip smurtiniø ávykiø preven-
cijà.

Smurto atvejø sprendimas

Norint tinkamai reaguoti á smurtinius atvejus, reikia nusiteikti ilgesniam dar-
bui. Toliau nurodome svarbiausius þingsnius, kuriuos turi þengti pagalbà tei-
kiantis mokyklos darbuotojas. Vienas darbuotojas bus beveik nepajëgus su-
sidoroti su visomis uþduotimis. Geriausius rezultatus pasieks mokykloje vei-
kianti komanda. Apie komandos subûrimà, jos veiklos organizavimà suþi-
nosite kitame skyriuje.

Reakcija smurto metu

Ðioje dalyje apraðoma, ko bûtinai reikia imtis, vykstant smurtiniam ávykiui.
Kà daryti pedagogui, sargui, valytojai, pavaduotojai, jeigu jie, eidami korido-
riumi ar þiûrëdami pro langà, pamato vykstantá smurtiná ávyká? Yra dvi skir-
tingos reikiamo reagavimo formos. Kurià ið jø rinktis, priklauso nuo to, ar
suaugusysis gali saugiai ásikiðti ir nutraukti smurtà, pats nenukentëdamas.

I. Ávykiai, kai mokyklos darbuoto-
jui nëra rizikos (arba yra maþa ri-
zika) patirti fizinæ ar kitokià þalà

Mokyklose neretai galima tiesio-
giai pamatyti smurtiniø situacijø,
kai tarpusavyje konfliktuoja vaikai.
Tai þemesniøjø klasiø mokiniø pra-
sivardþiavimai, lengvi apsistumdy-
mai, áþeidinëjimai, tampymai uþ
plaukø, muðtynës. Daugeliu atve-
jø toks smurtas nekelia tiesioginio
pavojaus pedagogui. Tokiu atveju
pedagogas turi imtis ryþtingø
veiksmø, kad smurtinis ávykis ne-
sitæstø. Kai kuriose mokyklose yra
áprasta organizuoti budëjimà per-
traukø metu. Administracija turi
pateikti aiðkias instrukcijas, kà tu-
rëtø daryti pedagogai budëjimo
metu.
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Iðankstinis personalo parengimas

Mokyklos (ar kitos vaikø institucijos) administracija turi organizuoti perso-
nalo mokymus, kaip reikëtø elgtis krizinës situacijos mokykloje metu. Viena
ið mokymø temø – darbuotojo elgesys smurtinio nusikaltimo atveju. Moky-
muose turi dalyvauti ne tik pedagogai, auklëtojai, bet ir kitas ástaigos perso-
nalas (sargai, valytojai, kiti ûkio dalies darbuotojai ir t. t.). Mokymø metu
turi bûti suteiktos þinios, kaip elgtis krizinëse situacijose. Pagrindinës krizi-
nës situacijos:

• gaisras;
• þemës drebëjimas;
• ákaitø paëmimas;
• nuodingøjø medþiagø nutekëjimas;
• sunkûs kriminaliniai nusikaltimai (nuþudymai, sprogdinimai);
• saviþudybës;
• smurtiniai konfliktai.

Be to, darbuotojai turi bûti mokomi elgtis tokiose konfliktinëse situacijose,
kai mato besistumdanèius, áþeidinëjanèius vienas kità ar kitaip smurtaujan-
èius mokinius. Tik po mokymø administracija gali reikalauti atitinkamo ir
adekvataus situacijai pedagogø elgesio. Mokymus organizuoti galima paves-
ti mokyklos specialistø grupei (kurià sudaro mokyklos psichologas, sociali-
nis pedagogas, gydytoja). Taip pat tokius mokymus galima uþsakyti ið kitø
organizacijø.

Pagrindiniai darbuotojo elgesio, matant smurto ar konflikto scenà, principai:
1. Smurtas (ar kitoks konfliktas) turi bûti nutrauktas.
2. Turi bûti ávertinta fizinë þala, esant reikalui, nukentëjusiam vaikui

turi bûti suteikta medicinos pagalba.

Reakcija á stebimà ávyká gali bûti teigiama arba neigiama.

Teigiama reakcija Neigiama reakcija 
Nutraukti nedelsiant Ignoruoti manant, kad ne jūsų

atsakomybė
Nevartoti prievartos Įsikišti apibarant 
Ieškoti priežasčių Iškviesti tėvus ir pasakyti, kad 

tvarkytųsi su savo vaikais 
Ieškoti sprendimų Pažeminti prieš visą klasę
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II. Smurtiniai ávykiai, turintys sunkiø fiziniø ir psichologiniø pasekmiø, mo-
kyklos darbuotojui yra rizikos patirti fizinæ ar psichinæ þalà

Në viena mokykla nëra apsaugota nuo sukreèianèiø sunkiø smurtiniø ávykiø
jos teritorijoje. Tai gali bûti ðaunamojo ginklo, peilio panaudojimas, smar-
kûs sumuðimai, turintys nemenkø fiziniø pasekmiø, muðtynës, gaujø kon-
fliktas, uþpuolimai ir pan.

Mokyklos darbuotojai turi bûti iðklausæ pagrindines instrukcijas, kaip rea-
guoti tokiais atvejais, pasirengæ ið karto imtis labai konkreèiø veiksmø. Kiek-
vienas profesionaliai atliktas þingsnis gali ne tik apsaugoti mokinius nuo sun-
kiø suþalojimø, bet gal ir iðgelbëti gyvybæ. Neprofesionalus pedagogo elge-
sys sunkiose situacijose gali kelti grësmæ ir jo paties sveikatai ar gyvybei.

Mirtys mokyklose (JAV patirtis1 ):
• ðeðis kartus daþniau þûva 9–12 klasiø  mokiniai;
• 81 proc. mokiniø yra nuþudomi. Kiti atvejai – saviþudybës arba ne-

laimingi atsitikimai;
• 77 proc. mokiniø þûva, panaudojus ðaunamàjá ginklà, 17 proc. – nuo

peiliø;
• mokiniø mirtys yra 9 kartus daþnesnës miesto mokyklose;
• 83 proc. aukø ir 96 proc. uþpuolikø yra vyriðkosios giminës;
• masiniai þudymai mokyklose – paskutinio deðimtmeèio problema;
• tikimybæ þûti mokykloje turi 1 ið 107 000 JAV mokiniø.
Kokios prieþastys lëmë þudymus? Shawnas Johnstonas, teisës psicholo-
gas, apklausæs daugiau nei 5000 nepilnameèiø, taip apibûdina þiaurius
nusikaltimus mokyklose daranèius mokinius:
• orientuoti tik á save;
• paskendæ savo mintyse;
• jauèia malonumà, imdamiesi þiauriø kerðto aktø;
• neretai susierzinæ, nusivylæ, pikti, skaudþiai iðgyvena, kai nepasiekia

pageidautø tikslø;
• jauèiasi, lyg bûtø nukentëjæ;
• negalvojantys apie kitus.
„Vaikai, kurie gali padaryti labai þiaurius nusikaltimus, daþnai jauèia vi-
diná skausmà. Tiek gyvûnai, tiek vaikai, patiriantys nuolatinæ prievartà ir
skausmà, neretai turi patologiná polinká á agresyvius veiksmus“, – teigia
psichiatrë D. Lewis.

1 http://whyfiles.org/065school_violence/1.html
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Vaikai pasidaro agresyvûs, jei auga smurtinëje aplinkoje, nemoka spræsti pro-
blemø ir konfliktø pokalbiais, diskusijomis.
Ginklai yra pasidaræ jëgos ir pagarbos uþkariavimo simboliu. Net maþi vai-
kai neretai mano, kad nuðauti „blogieèius“ – tai tas pat, kas atlikti þygdarbá.
Mokyklose „kumðèio“ jëga pradeda nublankti, kai mokiniai pradeda neðtis á
mokyklà ginklus.

Kodël vaikai gali taip lengvai nuþudyti vienas kità? Tai lemia keletas prieþas-
èiø:

• tëvø auklëjimas „mano garbë – svarbiausia“. Neretai tëvai auklëja
sûnø ar dukrà „kovos dvasia“. Jie pateikia vaikams nekorektiðkas
instrukcijas: „Jeigu tave paþemino ar pastûmë – duok gerai atgal“;

• smurtiniø kompiuteriniø þaidimø átaka. Þaisdami daugelá kompiute-
riniø þaidimø vaikai atlieka daug virtualiø smurtiniø veiksmø. Kom-
piuteriniai þaidimai pastaruoju deðimtmeèiu labai tobulëja, darosi
vis tikroviðkesni. Kà nors nuðauti, papjauti – pagrindinis ne vieno
kompiuterinio þaidimo tikslas;

• iðkreiptas nemirtingumo suvokimas. Tai suformuoja televizija. Maty-
dami, kad animaciniø, meniniø filmø herojai tai þûva, tai vël prisike-
lia, vaikai ásivaizduoja, kad smurtas – tai tiesiog þaidimas, kad tai
nieko rimta, kad „galbût suþeistieji ir nuðautieji gyvens toliau, kaip
gyveno iki ðiol“.

Veiksmai smurtinio ávykio metu

Mokyklos darbuotojas krizinëse situacijose turi vadovautis keliais principais:
• Ávykis turi bûti nutrauktas. Jeigu pedagogas nusprendþia, kad ásikiðti

gali bûti pavojinga jo sveikatai ar gyvybei, jis turi pasiðalinti ir priva-
lo nedelsdamas praneðti policijai. Ávyká jis turi stebëti tik per saugø
atstumà.

• Bûtina apsaugoti vaikø sveikatà ir gyvybæ. Jeigu mokinys turi ginklà,
darbuotojas turi siekti, kad kuo daugiau mokiniø bûtø evakuota ið
pavojingos zonos.

• Nukentëjusiesiems reikia suteikti bûtinàjà pagalbà. Jeigu vaikai yra
suþaloti, pedagogas turi suteikti pirmàjà medicinos pagalbà arba pa-
kviesti medicinos darbuotojus.

• Neprovokuoti dar didesnës uþpuoliko agresijos. Bet kokia kritika, rë-
kimas, moralizavimas, net paniðkas elgesys gali netiesiogiai iðprovo-
kuoti dar sunkesniø pasekmiø. Jeigu pedagogas negali profesionaliai
elgtis krizinëje situacijoje, jis turi pasiðalinti.
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• Ramiai elgtis ir teikti aiðkias instrukcijas. Kilus panikai, uþpuolimo
atveju vaikams, mokyklos darbuotojams labai svarbu pateikti papras-
tas, aiðkias instrukcijas (pavyzdþiui, „Dabar greitesniu þingsniu iðei-
kite ið mokyklos, su niekuo nebendraudami“, „Dabar eik tiesiai á
mokytojø kambará, surink numerá 112 ir praneðk, kad mokykloje
panaudotas ðaunamasis ginklas, yra suþeistøjø, eik dabar“ ir pan.).

Rekomendacijos:
• Kai mokykloje ávyksta nusikaltimas, bûtina paðalinti stebëtojus. Mo-

kiniai yra smalsûs, jie gali eiti pasiþiûrëti, kol ávykis dar nesibaigæs.
Grieþtai papraðykite, kad nereikalingi asmenys pasiðalintø ið ávykio
vietos. Paaiðkinkite, kad vëliau bus suteikta informacija apie ávyká.

• Ramus elgesys ávykio metu. Kartais ávykis nebûna toks sunkus, bet
apie já sklinda ávairiausiø pasakojimø. Vaikai gali patirti didelá stresà,
jeigu informacija bus „iðpûsta“, todël ramus darbuotojo elgesys ir
adekvatus situacijos vertinimas yra labai svarbu.

• Kai vyksta muðtynës, pedagogas turi greitai pasikviesti á pagalbà ki-
tus pedagogus. Keli darbuotojai vienu metu gali nutraukti muðtynes.

• Greiti veiksmai. Darbuotojas turi bûti pasiruoðæs greitai mobilizuo-
tis ir atlikti tam tikrus veiksmus. Nusikaltimas gali labai greitai rutu-
liotis, ilgi svarstymai gali tik pakenkti situacijai. Staigus netikëtas
riktelëjimas, nukentëjusio vaiko atitraukimas (ar nuneðimas) gali pa-
gerinti situacijà.

• Neprieðtarauti uþpuolikui. Krizinëse situacijose pagrindinis tikslas
turi bûti nutraukti smurtinius veiksmus, iðvengti suþalojimø. Tinka
visos priemonës (melas, sutikimas su viskuo). Labiausiai netinka to-
kie veiksmai, kurie gali paskatinti dar didesná smurtà.

Pirmoji pagalba

Pirmoji medicinos pagalba

Kiekvienas þmogus, dirbantis su þmonëmis, turi þinoti, kaip yra teikiama
pirmoji medicinos pagalba. Mokyklos administracija turi organizuoti perso-
nalo mokymus. Mokymø metu reikia ne tik pateikti instrukcijas. Pedagogai
turi ágyti konkreèiø praktiniø ágûdþiø. Jie svarbûs ne tik tuomet, kai vaikai
nukenèia nuo smurtiniø ávykiø, bet ir kai netyèia patiria ávairiø fiziniø trau-
mø. Pedagogai su mokiniø grupëmis uþ mokyklos ribø (ekskursijos, iðvykos,
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þygiai) gali vykti tik kai jau yra pasirengæ teikti pirmàjà medicinos pagalbà.
Ðios þinios yra bûtinos, nes kartais taip galima iðgelbëti gyvybæ. Toliau nuro-
doma, kà bûtinai turi þinoti ir mokëti darbuotojas:

• Atsakomybës pasidalinimas. Darbuotojai neturi palikti nukentëju-
sio asmens. Geriausia, kai vienas lieka priþiûrëti nukentëjusá asme-
ná, kitas iðkvieèia medicinos personalà.

• Pirmasis nukentëjusiojo bûklës ávertinimas ir skausmo sumaþinimas.
Darbuotojas turi nustatyti traumos didumà. Reikia nustatyti, ar nu-
kentëjusysis neprarado sàmonës (sàmonës praradimo poþymiai: kû-
nas nejudrus, þmogus savarankiðkai negali pakeisti kûno padëties,
nulinksta galva ir galûnës). Jeigu yra pilvo skausmai, nukentëjusysis
turi bûti guldomas ant nugaros. Kai paþeistos kepenys, nukentëjusy-
sis gali bûti sulenkæs kojas. Pagrindiniai gyvybës rodikliai – kvëpavi-
mas ir ðirdies veikla. Kvëpavimas nustatomas dviem bûdais: stebint
krûtinës làstà ar pilvà, nustatoma, ar yra ritmingi kvëpavimo jude-
siai; antrasis bûdas – pridedamas veidrodis prie nosies ir stebima, ar
jis aprasoja. Ðirdies veikla nustatoma, matuojant pulsà arba pride-
dant ausá prie krûtinës. Normalus pulsas yra 60–75 dûþiai per minu-
tæ. Dar galima patikrinti, ar akiø vyzdþiai reaguoja á ðviesà. Jeigu
nëra nors vieno ið gyvybës poþymiø, bûtina imtis reanimacijos prie-
moniø: dirbtinio kvëpavimo, tiesioginio ðirdies masaþo. Sustojusi ðir-
dis ar kvëpavimas – dar ne mirtis. Tai gali bûti klinikinë mirtis. Ji
trunka apie 5–8 minutes, tuo metu bûtina imtis reanimacijos.

• Traumø, suþalojimø, þaizdø prieþiûra. Darbuotojai turi þinoti, kaip
sustabdyti kraujavimà, priþiûrëti sumuðtas vietas, dezinfekuoti paþeis-
tas vietas. Pavyzdþiui, esant atvirajam kaulø lûþiui, negalima pirðtais
ið þaizdos imti kaulø nuolauþø. Esant vidiniam kaulo lûþiui, bûtina
uþtikrinti, kad paþeista vieta nebûtø judinama (kitaip galima paþeisti
vidaus audinius). Kraujavimà ið galûniø bûtina stabdyti taisyklingai,
panaudojant riðamàsias priemones ar uþspaudþiant ranka arterijas
aukðèiau þaizdos. Darbuotojas turi þinoti, kaip sutvarstyti paþeistà
vietà.

• Kitos kûno suþalojimo formos. Darbuotojai turi þinoti, kaip elgtis,
kai yra nudegimø (ugnimi, cheminëmis medþiagomis), kaip teikti pa-
galbà skendusiajam, iðtiktajam elektros ðoko, esant stuburo paþeidi-
mams ir pan.

Mokykla turi bûti pasiruoðusi teikti ne tik pirmàjà medicinos, bet ir pirmàjà
psichologinæ pagalbà. Daþniausiai tai reikia padaryti ið karto po ávykio.
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Pirmoji psichologinë pagalba asmeniui sunkiø iðgyvenimø metu

Dar tai yra vadinama ekstrine psichologine pagalba. Ði pagalba bûtina, kai
dël smurtinio ávykio kyla ávairiø stipriø mokiniø ar darbuotojø reakcijø. To-
liau nurodomos daþniausios tokios reakcijos ir teiktina pagalba.

Kliedesiai ir haliucinacijos. Tai gali kilti po smarkaus sumuðimo, staigaus
iðgàsdinimo, ðaunamojo ginklo panaudojimo ar pan. Kritinë situacija sukelia
didelæ nervinæ átampà. Kliedesiai ir haliucinacijos – tai klaidingas tikrovës
suvokimas. Vaikui gali atrodyti, kad já vis dar muða, kad greta esantis peda-
gogas yra uþpuolikas. Tokiu atveju reikëtø:

• kviestis á pagalbà psichiatrà;
• iki atvykstant specialistams stebëti, kad nukentëjæs asmuo nesuþalo-

tø aplinkiniø þmoniø ar savæs;
• izoliuoti nukentëjusájá nuo aplinkiniø, palikti ðalia jo budëti þmogø;
• kalbëtis su nukentëjusiuoju ramiu balsu. Sutikti su visomis jo sako-

momis mintimis. Nesistengti átikinti, kad jo pasakojimai yra kliede-
siai.

Apatija. Apatija gali atsirasti po uþsitæsusios smurtinës situacijos, nepasise-
kusio pasiprieðinimo ar bandymo pabëgti ið situacijos, artimo þmogaus stip-
raus suþalojimo ar mirties. Bûdamas tokios bûsenos, þmogus nenori nei ju-
dëti, nei kalbëti. Viduje – visiðka tuðtuma, nëra jëgø net reikðti kokius nors
jausmus. Po smurtinio ávykio apatijos bûsena gali trukti nuo keleto valandø
iki savaitës (ar dar ilgiau). Pagrindinë apatijos prieþastis – patirta nesëkmë
(bandë iðvengti smurto, bet nepavyko, bandë padëti draugui ar kolegai, ir
nepasisekë). Tokiu atveju reikëtø:

• kalbëtis su nukentëjusiuoju. Reikia uþduoti elementariø klausimø:
„Koks tavo vardas?“ (jeigu nukentëjusysis yra nepaþástamas) „Nori
valgyti?“, „Kaip dabar jautiesi?“ ir pan.;

• nuvesti nukentëjusájá á kambará, kur jis gali atsigulti arba sëdëti atsi-
loðæs. Jam reikëtø nuauti batus;

• paimti nukentëjusájá uþ rankos arba pridëti rankà prie kaktos ir pa-
laikyti;

• suteikti nukentëjusiajam galimybæ pamiegoti ar tiesiog pagulëti;
• pasiûlyti labai paprastà elementarià veiklà (pasivaikðèioti aplink mo-

kyklà, nueiti á valgyklà ar á kavinæ iðgerti arbatos, pakviesti padëti
kitiems nukentëjusiesiems).
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Stuporas. Stuporas yra pati stipriausia gynybinë organizmo reakcija. Jis gali
iðtikti po itin sunkiø ávykiø, þiauriø muðtyniø ar suþalojimø. Jis gali trukti
nuo keleto minuèiø iki keleto valandø. Nesuteikus pagalbos nukentëjæs as-
muo tokios bûsenos gali bûti gana ilgai. Tai gali kelti grësmæ jo fizinei sveika-
tai. Pagrindinis stuporo poþymis – nereagavimas á iðorës garsus, ðviesà, pri-
silietimus, kutenimus. Stuporo metu þmogus gali sustingti, gali stipriai ási-
tempti kai kurios raumenø grupës. Tokiu atveju reikëtø:

• sugniauþti nukentëjusiojo rankø pirðtus á kumðtá, iðtiesti nykðèius
(lyg jis rodytø „viskas gerai“ þenklà);

• pirðtø galiukais masaþuoti kaktà virð antakiø sukamaisiais judesiais;
• pridëti rankà prie nukentëjusiojo krûtinës, kartu su juo kvëpuoti gar-

siau pagal jo ritmà;
• tyliai, ramiai ir lëtai kalbëti á ausá tokius þodþius, kurie gali kelti emo-

cijas. Bûtina nukentëjusájá paþadinti ið sàstingio.

Motorikos sujaudinimas. Kartais patirtas smurtas gali sukelti tokiø stipriø
emocijø, dël kuriø nukentëjæs asmuo gali nebesuvokti, kas aplink já vyksta.
Jis gali neatskirti, kas yra prieðai, uþpuolikai, kas gali jam padëti. Jis gali
logiðkai nebemàstyti, elgtis lyg ásiutintas gyvûnas narve. Gali bëgioti be tiks-
lo, nenormaliai garsiai kalbëti, visiðkai negirdëti, kà jam sako kiti þmonës.
Tokiu atveju reikëtø:

• griebtis veiksmo „uþgrobimas“ (tik ávertinus, kad nukentëjæs asmuo
nëra fiziðkai stipresnis): priëjus ið nugaros rankomis paimti uþ pa-
þastø, palenkti nukentëjusájá á save ir prispausti prie savæs;

• izoliuoti nukentëjusájá nuo aplinkiniø;
• kalbëti ramiu balsu apie jausmus, kuriuos jis jauèia. Stebimus jo jaus-

mus kartoti. Kartu sakyti: „Tau norisi kaþkà padaryti, kad tai baigtø-
si“, „Tu nori pabëgti ið ðios situacijos“;

• nesiginèyti su nukentëjusiuoju, neuþdavinëti klausimø. Nukentëju-
sysis gali suþaloti save ir aplinkinius;

• motorinis sujaudinimas paprastai trunka trumpai, vëliau neretai nu-
kentëjusysis gali pradëti drebëti, verkti ar tapti agresyvus.

Agresija. Agresyvus elgesys – viena ið nevalingø reakcijø, kuria organizmas
iðreiðkia didelæ vidinæ átampà. Piktybiðkas elgesys, agresyvus bendravimas ar
puolimas gali trukti gana ilgai. Agresijos bûsenos asmuo paprastai yra labai
sujaudintas, jauèia didelá pyktá, smarkiai suirzta dël bet kokios smulkmenos.
Jis gali bandyti smogti aplinkiniams kumðèiais ar po ranka pakliuvusiais daik-
tais. Agresyvios bûsenos þmogus áþeidinëja aplinkinius, keikiasi, jo raumenys
smarkiai ásitempæ, kraujo spaudimas padidëjæs. Tokiu atveju reikëtø:
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• paðalinti aplinkinius asmenis, kurie negali padëti ðioje situacijoje;
• suteikti galimybæ nukentëjusiajam „iðleisti garà“ (pavyzdþiui, iðsi-

kalbëti, iðsikeikti, dauþyti pagalvæ);
• duoti darbà, kuriam reikia dideliø fiziniø pastangø (perneðti sunkø

daiktà, pastumti stalà, spintà);
• rodyti geranoriðkumà. Net jeigu pagalbà teikiantis mokyklos darbuo-

tojas nesutinka su nukentëjusiuoju, nekaltinti jo, tiesiog ávardinti jo
veiksmus, pasakyti savo nuomonæ dël kylanèio pavojaus sveikatai. Prie-
ðingu atveju agresija gali bûti nukreipta á pagalbà teikiantá asmená. Ne-
galima nukentëjusiajam priekaiðtauti: „Kas tu per þmogus, kad taip
darai“. Vietoj to reikëtø pasakyti: „Tu labai pyksti, tau norisi aplinkui
viskà iðdauþyti. Pabandom kartu rasti kokià nors iðeitá“;

• pamëginti nuimti susidariusià átampà komentaru su humoro atspal-
viu („Dar minutë, ir rytoj visa mokykla galës mokytis tik rûsyje, nes
neliks nei pirmo, nei antro aukðto“);

• agresija gali bûti nugesinta bausmës baime, jeigu agresyviai besiel-
giantis þmogus nesiekia konkreèiø tikslø ar naudos ið tokio elgesio,
taip pat jeigu yra didelë tikimybë, kad bausmë bus grieþta ir tikrai
ágyvendinta;

• stebëti nukentëjusájá. Likæs vienas jis gali imtis neapgalvotø veiksmø.

Baimë. Nukentëjæs mokinys gali jausti didelæ baimæ ateiti á mokyklà, bijoti
kurios nors mokyklos vietos. Dël baimës ásitempia raumenys (ypaè veido),
daþniau plaka ðirdis, padaþnëja kvëpavimas, þmogus sunkiau kontroliuoja
savo kûno reakcijas. Apimtas paniðkos baimës þmogus gali bëgti, sustingti,
pasidaryti agresyvus. Tokiu atveju reikëtø:

• pridëti rankà prie nukentëjusiojo, kad jis galëtø jausti ramø pade-
danèiojo pulsà ir kvëpavimà. Prisilietimas kartu yra þenklas „Að su
tavimi, tu ne vienas“;

• ramiai kvëpuoti ðalia nukentëjusiojo, praðyti, kad jis kvëpuotø giliai
ir ramiai;

• skatinti ávardinti baimës jausmà. Rodyti, kad nukentëjusysis yra su-
prantamas ir palaikomas;

• masaþuoti labiausiai ásitempusius raumenis. Neretai tai bûna nuga-
ros sritis.

Isterija. Isterijos priepuolis gali trukti nuo keliø minuèiø iki keliø valandø. Papras-
tai isterijos iðtiktas þmogus yra sàmoningas, bet labai susijaudinæs, greitai judina
rankas, daro teatraliðkas pozas, kalba labai emocingai, paprastai greitai, tarpais
rëkauja ar verkia, taip pat greitai gali nustoti tai daryti. Tokiu atveju reikëtø:
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• paðalinti þiûrovus. Likti su nukentëjusiuoju vienumoje (jeigu tai ne-
pavojinga padedanèiajam);

• galima pamëginti atlikti netikëtà poelgá, judesá, kuris nustebintø nu-
kentëjusájá – lengvai pliaukðtelëti per þandà, apipilti vandeniu, tran-
kiai numesti daiktà ant grindø, garsiai riktelti. Kalbëti su nukentëju-
siuoju trumpomis frazëmis („Iðgerk vandens“, „Nusiprausk veidà“);

• po isterijos priepuolio ateina nuovargis. Nukentëjusájá reikia pagul-
dyti miegoti. Stebëti nukentëjusájá iki atvyks specialistas (isterijos
atveju gali tekti kviesti arba nuveþti pas psichiatrà);

• netenkinti nukentëjusiojo pageidavimø. Jie paprastai gali per vienà
minutæ pasikeisti keletà kartø.

Nervinis drebulys. Patyræs stresà þmogus gali pradëti drebëti, ðio proceso
valingai sustabdyti jis negali. Drebulys – tai nevalinga organizmo reakcija
átampai sumaþinti. Priverstinai sustabdþius drebëjimà, átampa liks viduje.
Dël to gali kilti raumenø skausmai. Neiðreikðta átampa sukelia psichosoma-
tines ligas – hipertonijà, skrandþio opà ir pan. Nervinis drebulys paprastai
kyla incidento metu arba ið karto po jo. þmogus negali rankose nulaikyti
daiktø, pakinta balsas. Po nervinio drebulio paprastai jauèiamas didelis nuo-
vargis. Tokiu atveju reikëtø:

• paskatinti valingai padidinti drebulá. Tai gali padaryti ir padedantis
þmogus. Reikia paimti nukentëjusájá uþ peèiø ir smarkiau papurtyti
10–15 sekundþiø;

• kalbinti nukentëjusájá, vengti tylos pauziø;
• po nervinio drebulio sudaryti sàlygas nukentëjusiajam pailsëti;
• drebulio metu negalima:

o apkabinti nukentëjusiojo ar kitaip prispausti, kad drebëjimas
liautøsi;

o gobti nukentëjusájá, kad bûtø ðilèiau;
o raminti, liepti, kad susiimtø ir nustotø drebëti.

Verkimas. Kai þmogus verkia, jo kûne iðsiskiria cheminës medþiagos, kurios
já ramina. Svarbu, kad ðalia bûtø kitas þmogus. Neretai ið pradþiø tik rieda
aðaros, bet gali prasidëti raudojimas. Þmogui dreba lûpos, jis yra prislëgtas,
bet, prieðingai negu isterijos atveju, nëra sujaudinimo simptomø. Jeigu þmo-
gus bando suvaldyti aðaras, jis sulaiko vidinæ átampà ir neiðreiðkia jos. Jeigu
nukentëjusysis skatinamas neverkti, tai gali sukelti fiziniø ar psichiniø paþei-
dimø. Tokiu atveju reikëtø:

• nepalikti nukentëjusiojo vieno;
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• jeigu nukentëjusysis neprieðtarauja, liesti já jam priimtinu bûdu (ap-
kabinti, uþdëti rankà ant peties);

• aktyviai klausytis nukentëjusiojo. Taip jam lengviau iðreikðti savo liû-
desá. Reikia vis sakyti „Taip“, „Aha“, linkèioti galva, kartoti nuken-
tëjusiojo iðtartas frazes, kuriomis jis iðreiðkia jausmus;

• nesistengti nuraminti nukentëjusiojo. Reikia leisti iðsiverkti ir iðsi-
kalbëti, „iðsemti“ ið savæs liûdesá, baimæ, ásiþeidimà;

• neklausinëti, nedalinti patarimø. Pagrindinis padedanèiojo uþdavi-
nys – iðklausyti.

Mirties baimë. Mokinys atsineðë ginklà ir nusitaikë kitam mokiniui (ar pe-
dagogui) á galvà. Gal uþpuolikas pridëjo peilá prie gerklës. Ðiø ar kitø smur-
tiniø situacijø metu nukentëjusysis gali pajusti didelæ mirties baimæ. Kasdie-
niame gyvenime þmogaus psichika paprastai „valingai pamirðta“ mirties grës-
mæ, þmogui atrodo, kad tai yra kaþkas tolimo ar net nerealaus. Iðgyvenæs
mirties baimæ asmuo paprastai kitaip suvokia aplinkà, jis ima pastebëti daug
atvejø, kada galima numirti. Jo gyvenimas suskaldytas á dvi dalis – iki ávykio
ir po jo. Jam kyla jausmas, kad jo negali suprasti aplinkiniai þmonës. Patirta
mirties baimë yra labai sunki psichikos trauma. Tokiu atveju reikëtø:

• padëti nukentëjusiajam iðreikðti savo jausmus, susijusius su ávykiu.
Jeigu jis atsisako kalbëti, reikëtø pasiûlyti tai apraðyti;

• pasakyti, kad net po tokiø ávykiø þmogus gali gyventi laimingai, kad
tokie ávykiai gali padëti pasidaryti svarbias ir vertingas iðvadas. Pa-
praðyti, kad jis pasidalintø tomis iðvadomis ar mintimis;

• leisti nukentëjusiajam bendrauti su kitais þmonëmis, iðgyvenusiais tà
paèià ar panaðià situacijà;

• neleisti nukentëjusiajam vaidinti „aukà“, t. y. naudotis tragiðka situ-
acija siekiant sau naudos („Að negaliu nieko daryti, nes iðgyvenau
toká ávyká“). Tai reikia daryti reikliai, bet ne þeminanèiai;

• pabrëþti, kad gyvenimas nesibaigë, kad nukentëjusysis ir toliau yra
svarbus kitiems, kad jis gali rasti pagalbà ir supratimà.

Pirmoji psichologinë pagalba grupei paveiktø þmoniø mokykloje

Kritiniai ávykiai mokykloje paprastai paveikia ne vienà mokiná ar pedagogà.
Rekomenduojama psichologinæ pagalbà teikti ne tik atskiriems þmonëms.
Dirbti su visa grupe pravartu dël to, kad dalyviai gali teikti paramà vienas
kitam, nukentëjusieji lengviau iðgyvena ávyká bûdami kartu, kai mato, kad
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juos supranta kolegos ar artimi þmonës. Vienas ið galimø darbo su grupe
metodø – ávykio aptarimas.

Ávykio aptarimas (ang. debriefing) – tai darbas su grupine psichikos trauma.
Tai aiðkios struktûros kriziø intervencijos forma. Ji taikoma þmonëms, kartu
iðgyvenusiems katastrofà, tragiðkà ávyká. Tokio aptarimo tikslas – sumaþinti
ávykio dalyviø iðgyvenamà stresà. Mokykloje ðis bûdas gali bûti taikomas, kai
labai sunkius jausmus po ávykio iðgyvena grupë mokiniø ar pedagogø.
Ávykio aptarimo taisyklës:

• Á grupës susitikimà surenkami tik tiesiogiai nuo ávykio nukentëjæ as-
menys. Tai gali bûti visa klasë, kurioje ávyko þiaurios muðtynës. Tai
gali bûti po saviþudybës mokykloje sunkius neigiamus jausmus jau-
èianèiø pedagogø grupë. Tai gali bûti grupë vaikø ir suaugusiøjø, ma-
èiusiø nuþudymà. Susitikime neturi dalyvauti su ávykiu nesusijæ as-
menys.

• Pirmasis grupës susitikimas turi ávykti per pirmàsias 48 valandas po
traumavusio ávykio.

• Grupës susitikimas turi vykti kabinete, kuriame nebus jokiø kitø pa-
ðaliniø trikdþiø (nëra telefono, niekas netikëtai neáeis).

• Geriausia, kai grupëje yra iki 15 þmoniø. Jeigu netiesiogiai nukentë-
jusiøjø yra daugiau, reikëtø organizuoti daugiau grupiø.

• Pirmasis susitikimas trunka 2–2,5 valandos be pertraukø. Pertrauka
daroma, jeigu kyla labai stiprûs jausmai.

• Ávykio aptarimas – ne psichoterapinës grupës seansas. Tai nëra gy-
dymas. Jo tikslas – sumaþinti sunkiø ávykio sukeltø iðgyvenimø pa-
sekmes.

• Grupës susitikimà veda du pasirengæ (mokykloje po ávykio veiksmø
planà aptaræ) mokyklos darbuotojai. Gali dalyvauti ir asmenys ið ki-
tø organizacijø ar tarnybø (pavyzdþiui, savivaldybës pedagoginës psi-
chologinës tarnybos specialistai). Pagrindiniai du reikalavimai susi-
tikimo vadovams: gebëjimas iðlikti ramiam, grupës nariams iðgyve-
nant sunkius jausmus; þinios apie grupës darbà, apie sunkumus ir
jausmus, susijusius su stresu, nerimu ir praradimu. Pagrindinis va-
dovø darbas – skatinti visus grupës narius kalbëti (pagal tam tikrà
struktûrà).

Ávykio aptarimo tikslai:
• reakcijø ir jausmø „perdirbimas“;
• kiekvieno dalyvio ir visos grupës átampos  sumaþinimas;
• nenormalumo ir unikalumo jausmo sumaþinimas (kiekvienas reaguoja

savaip, dël to kartais jauèiasi nenormalus; dalyvaudamas grupëje su-
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pras, kad daugelis iðgyvena panaðius jausmus, tik jie gali kitaip
reikðtis);

• iðoriniø ir vidiniø grupës galimybiø mobilizacija;
• grupës nariø parengimas tiems simptomams  ar reakcijoms, kurios

dar kils;
• pagrindiniø veiksmø numatymas ar suplanavimas.

Ávykio aptarimo struktûra:
Ávadinë dalis. Jei ávadinë dalis bus netinkama, nebus ir tolesnio
darbo. Susitikimo vadovas gali pasakyti: „Mano vardas yra .... To-
kius susitikimus po skaudþiø ávykiø að jau esu vedæs ne kartà.
Daugelis þmoniø toká aptarimà vertina kaip labai naudingà. Mes
aptarsime savo jausmus, kilusias reakcijas, ávykio detales, toles-
nius veiksmus. Visi jûsø elgesio aptarimo metu bûdai yra norma-
lûs, kad ir kaip keistai jie atrodytø.“ Paskatinæ grupës narius da-
lyvauti aptariant ávyká, susitikimo vadovai paaiðkina taisykles (nie-
kas nebus verèiamas kalbëti prieð savo valià; dalyviai teturi pasa-
kyti savo vardà ir savo poþiûrá á ávyká; klausytis kitø, jø neper-
traukti; laikytis konfidencialumo, neskleisti gandø, nieko nepasa-
koti apie kitø þmoniø pasakytas mintis paðaliniams þmonëms).
Susitikimo vadovai gali uþsiraðinëti kitø mintis, bet nefiksuoti,
kas tai pasakë. Vëliau kiekvienas dalyvis turi teisæ pamatyti vado-
vø uþraðus. Dalyviams pasakoma, kad draudþiama vienas kità kri-
tikuoti, vertinti, kad vadovai nutrauks bet kokius kilusius ginèus
ar kaltinimus. Dalyviams reikia pasakyti, kad aptarimo metu jie
gali pasijusti sunkiau, nes atvirai kalbës apie trauminá ávyká. Prieð
pradedant susitikimà perspëjama, kad nebus daromos pertraukos,
todël norintieji turi uþvalgyti ar nueiti á tualetà. Kavà ar arbatà
galima pasidaryti vietoje. Jeigu kas nors pasijus labai sunkiai, jis
gali trumpam iðeiti uþ durø, já turi lydëti susitikimo vadovas ar
vienas ið dalyviø.
Faktø fazë. Kiekvienas dalyvis pasako, kà jis matë, kaip suprato ávy-
ká. Dalyviai paeiliui ratu gali atsakyti á tokius klausimus:
• Kuo tu esi susijæs su ávykiu, su nukentëjusiuoju (ar uþpuoliku)?
• Kur tu buvai ávykio metu?
• Kas atsitiko?
• Kà tu matei? Girdëjai?

Vadovai trumpai apibendrina (pakartoja) kiekvienà pateiktà atsakymà. Da-
lyviai gali uþduoti klausimus vienas kitam. Ði dalis padeda dalyviams kuo
objektyviau suvokti ávyká, iðvengti klaidingø ásivaizdavimø ar fantazijø. Kuo
ilgiau truko incidentas, tuo ilgesnë turi bûti ði dalis.
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Minèiø fazë. Ðios fazës metu yra analizuojami áspûdþiai, priimti spren-
dimai, kilusios mintys. Dalyviams galima pateikti tokius klausimus:
• Kokia buvo pirmoji jûsø mintis, kai supratote, kas ávyko?

(Klausimas skirtas tiems, kurie tiesiogiai matë ávyká).
• Kokia buvo pirmoji jûsø mintis, kai suþinojote, kas ávyko?

(Klausimas skirtas tiems, kurie nebuvo tiesioginiai ávykio dalyviai).
Dalyviams svarbu pasakyti, kad pirmøjø kilusiø minèiø gali nesinorëti pasa-
kyti, nes gal jos buvo labai keistos. Vadovai turi paskatinti pasakyti visas
kilusias mintis.

Iðgyvenimø fazë. Paprastai tai pati ilgiausia fazë. Ankstesnës fazës
gali sustiprinti jausmus. Ðios fazës tikslas – leisti iðreikðti jausmus
grupëje, kuri palaiko ir supranta þmogø. Vadovui gali tekti padëti
(ávardinti jausmus). Vadovai turi pasakyti, kad neiðsakyti jausmai tu-
ri didelæ griaunamàjà galià. Pagrindiniai jausmai, apie kuriuos gali
kalbëti dalyviai: baimë, bejëgiðkumas, vieniðumas, savæs kaltinimas,
frustracija, pyktis. Klausimai, kurie gali paskatinti kalbëti apie jaus-
mus:
• Kaip jûs reagavote á ávyká? Kaip jautëtës ávykio metu?
• Kas jums buvo baisiausia, kai tai ávyko?
• Kà jautë kûnas (kokius kvapus, garsus, vidinius pojûèius), kai

tai vyko?
• Koks buvo stipriausias jausmas?

Jeigu grupë nedidelë, reikia praðyti, kad dalyviai pasisakytø ratu. Jeigu di-
desnë – atsitiktine tvarka. Vadovai turi pasakyti dalyviams, kad visi jausmai
yra normalûs. Vadovai turi ásikiðti, jeigu kas nors ið grupës trukdo kitiems
iðsakyti jausmus. Jeigu kas nors ima sunkiai jaustis, reikia papraðyti, kad
grupës nariai palaikytø tà þmogø þodþiu (arba veiksmu – kaimynas gali uþ-
dëti rankà ant peties). Jeigu dalyvis, pradëjæs verkti, nusisuka (neretai taip
elgiasi suaugæ vyrai), vadovai turi pasakyti, kad visi gali turëti jausmus ir
juos reikðti, kad visos kiekvieno þmogaus reakcijos yra normalios ir priimti-
nos („tai visiðkai normalus bûdas iðreikðti savo jausmus, neslopinkite tokio
savo elgesio“).

Simptomø fazë. Vadovai dalyviø praðo apibûdinti jø pastebëtus simp-
tomus, tam tikras keistas elgesio formas. Ðios fazës metu bûtina pa-
klausti dalyviø, kas jiems dabar (ar kai jie gráð namo) gali trukdyti
gráþti prie normalaus darbo ar gyvenimo ritmo. Prieð paklausdami
apie pastebëtus simptomus, vadovai turi pakalbëti apie bûdingus simp-
tomus ir reakcijas po tokio ávykio. Tai yra: vengimas prisiminti, ven-
gimas pripaþinti, kad tai apskritai ávyko, þmonëms gali bûti sunku
gráþti á tà vietà, kur buvo ávykis, gali atsirasti tam tikrø ligos simpto-
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mø kaip galvos skausmai, karðèiavimas, kosëjimas ir pan. Klausimai,
galintys padëti kalbëti apie simptomus:
• Kaip jûs miegate (ar miegosite)?
• Kaip jûs valgote?
• Kaip galite bendrauti su artimais þmonëmis?
• Kokius savijautos pokyèius pastebëjote?
• Kokie yra mintyse pasikartojantys ávykio vaizdiniai?
Uþbaigimo fazë. Ðios fazës metu vienas ið ávykio aptarimo vadovø
turi apibendrinti dalyviø reakcijas. Geriausia, kad tai padarytø tas
vadovas, kuris uþraðinëjo susitikimo turiná (pastaba: jeigu dalyviai
iðreiðkia pageidavimà, kad niekas nebûtø raðoma, fiksavimas raðtu
turi bûti nutrauktas). Èia galima pateikti kriziniø ar smurtiniø ávy-
kiø tyrimø rezultatø, pavyzdþiø ið kitø panaðiø ávykiø. Tokios iliust-
racijos pateikiamos kaip pavyzdys, kad visos þmoniø reakcijos yra
normalios. Dalyviams neturi susidaryti áspûdis, kad jie privalo reikðti
jausmus. Jie tiesiog turi þinoti, kad juos jausti yra normalu, kad jie
gali jausmus iðreikðti, kai tik panorës. Ðios fazës metu galima pasiû-
lyti dalyviams organizuoti susitikimà po savaitës. Vadovai turi pasa-
kyti, kad simptomai, iðreikðti þodþiais saugioje aplinkoje, po truputá
maþës.
Adaptacijos fazë. Ðios fazës metu planuojami konkretûs veiksmai,
planuojama ateitis. Vadovai aptaria su dalyviais tokius klausimus:
• Kà darys dalyviai, jeigu negaus jokio palaikymo ið artimø þmoniø?

(Dalyviams turi bûti pateikta konkreti informacija, kur galima ið
karto gauti papildomà pagalbà).

• Dalyviams patariama bûtinai ieðkoti pagalbos:
• jeigu simptomai nedings per 6 savaites;
• jeigu simptomai stiprës, atsiras naujø;
• jeigu mokinys negalës toliau mokytis, pedagogas – dirbti.

Vadovai turi nurodyti pagalbà teikianèiø organizacijø adresus ir telefonus
(geriausia, jei vadovai ðá klausimà suderina su pagalbà teikianèiais specialis-
tais dar prieð ávykio aptarimà). Dalyviams (ypaè mokiniams) reikia pasaky-
ti, kad kreiptis psichologinës, medicininës ar kitokios pagalbos yra normalu,
kad nereikia laukti, kol padëtis visai pablogës.

Aptarimà galima pakartoti po vieno dviejø mënesiø. Antrasis susitiki-
mas jau gali bûti maþiau struktûrinis. Pagrindinis tikslas – ávertinti, ko-
kia yra ávykio paveiktø þmoniø bûklë, kaip jie susitvarkë su kilusiais sun-
kumais.
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Daug smurtiniø ávykiø mokykloje ávyksta, mokyklos darbuotojams nema-
tant. Toliau pateikiama veiksmø struktûra, kaip turi bûti organizuojama pa-
galba, neatsiþvelgiant á ávykio intensyvumà.

Veiklos principai, ávykus smurtiniam atvejui

10 þingsniø, ávykus smurtiniam nusikaltimui mokykloje:

1. Atvejis turi bûti iðaiðkintas.
2. Turi bûti suteikta pagalba nukentëjusiajam.
3. Nukentëjusysis turi ágyti pakankamai ágûdþiø apsisaugoti nuo smur-

to ateityje.
4. Smurtà matæ vaikai turi bûti pamokomi, kaip elgtis tokiose situacijose.
5. Smurtautojas turi gauti adekvaèià bausmæ.
6. Smurtautojas turi gauti pagalbà.
7. Turi bûti atitinkamai mokomi vaiko aplinkos (namie ir mokykloje)

suaugusieji.
8. Turi bûti ávertintos ir pakeistos aplinkybës, kuriomis kilo smurto atvejis.
9. Turi bûti stebima, kad nebûtø atkryèio.

10. Turi bûti analizuojama, ar buvo galima pastebëti ávykio þenklus, ir
aiðkinamasi jo prieþastys.

Tai yra efektyvaus smurtinio ávykio sprendimo formulë. Idealiu atveju mo-
kykla turi imtis visø 10 þingsniø. Toliau kiekvienà þingsná paanalizuosime
detaliau.

1. Atvejis turi bûti iðaiðkintas. Mokykla turi imtis veiksmø ávykiui
iðaiðkinti, nes tai ávyko jos teritorijoje. Socialinis pedagogas (arba
sudaryta komanda) turi siekti iðsiaiðkinti:
• kas buvo ávykio dalyviai;
• kaip ávyko smurtinis ávykis;
• kokia buvo padaryta þala sveikatai ar turtui;
• kas stebëjo ávyká;
• kaip baigësi ávykis.
Rekomenduojama apraðyti toká ávyká. Rekomenduojama, kad bûtø
fiksuojami ne tik þiaurûs nusikaltimai (atsako administracija, socia-
linis pedagogas, komandos nariai), bet ir smulkûs konfliktai (atsako
klasës auklëtojas).

2. Turi bûti suteikta pagalba nukentëjusiajam. Pagalbos nukentëjusia-
jam principas – gràþinti jo jausmø pusiausvyrà, paðalinti ðalutinius
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ávykio poveikio padarinius (sumenkusi mokymosi motyvacija, nepa-
sitikëjimas kitais þmonëmis, þemesnis savæs vertinimas ir pan.). Pa-
galba turi atitikti nukentëjusiojo poreikius. Tai reiðkia, kad kiekvie-
nu atveju organizuojama kitokia pagalba. Plaèiau apie pagalbos tei-
kimà skaitykite skyrelius „Socialinio pedagogo atsakomybë ir darbo
metodai“, „Mokyklos psichologo atsakomybë ir darbo metodai“,
„Mokytojø ir klasës auklëtojø atsakomybë ir darbo metodai“.

3. Nukentëjusysis turi ágyti pakankamai ágûdþiø apsisaugoti nuo smurto
ateityje. Tai yra pagalbos dalis. Mes iðskyrëme ðià dalá atskirai, nes
vaikas, nors ir gavæs pagalbà, gali vël pakliûti á smurtinæ situacijà.
Kad maþëtø smurtiniø nusikaltimø, tiek nukentëjusysis, tiek smur-
tautojas turi mokytis spræsti sudëtingas gyvenimo situacijas, konflik-
tus. Pastebëta, kad mokiniui, kuris smurtavo, gresia didesnë rizika
vël griebtis smurtiniø veiksmø, susidarius panaðiai situacijai. Vaikai,
nukentëjæ nuo smurto, greièiau vël tampa smurto aukomis, nes nëra
ágijæ arba yra netekæ gebëjimø tinkamai iðvengti smurto.

4. Smurtà matæ vaikai turi bûti pamokyti, kaip ateityje elgtis ar spræsti
panaðias situacijas (ar net turi gauti pagalbà, jei tai juos neigiamai
paveikë). Mokykloje smurtiniø konfliktø labai sumaþëtø, jeigu vadi-
namieji þiûrovai tam tikrose situacijose elgtøsi adekvaèiai. Neretai
smurtà stebintys mokiniai savotiðkai paskatina smurtà.

5. Smurtautojas turi gauti adekvaèià bausmæ. Ðià dalá panagrinësime
plaèiau.

Smurtas yra nusikaltimas. Uþ nusikaltimà turi bûti baudþiama. Mokiniai tu-
ri þinoti, kad mokykla reaguos net á smulkius smurtinius ávykius mokykloje.
Bausmë – tai reakcijos forma. Jeigu mokykla nereaguoja, mokiniai gali su-
prasti, kad tam tikras netinkamas elgesys yra nebaudþiamas.
Lietuvoje mokykloms nëra suteiktos teisës taikyti grieþtas bausmines prie-
mones. Dël ðios prieþasties mokyklos kartais jauèiasi bejëgës, kai susiduria
su sunkesniais smurtiniais nusikaltimais. Mokyklos turi bendrauti su kito-
mis þinybomis, kad, formuodamos savo veiksmø strategijà taikant bausmi-
nes priemones, „neperlenktø lazdos“.

Mokykla gali taikyti tik pedagoginio poveikio priemones. Jø net negalima
pavadinti bausmëmis, kaip jos yra suprantamos. Uþ savavaliðkà bausmiø tai-
kymà gali bûti nubausta pati mokykla. Dël to vietoj termino bausmës doku-
mentuose rekomenduojama vartoti terminà drausminës priemonës (arba pe-
dagoginio poveikio priemonës).
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Drausminiø priemoniø taikymas:
• Drausminës priemonës turi bûti taikomos ið karto po kilusio inci-

dento. Jeigu bausmë taikoma po tam tikro laiko, ji darosi nebeveiks-
minga. Tarkim, pradinukas, þodþiu áskaudinæs savo bendraklasá, turi
bûti sudrausmintas tà paèià dienà. Jeigu tai bus po savaitës, draus-
minimas bus neveiksmingas.

• Drausminë priemonë turi bûti adekvati ávykiui. Jeigu tai buvo smul-
kus ávykis, nesukëlæs sunkiø pasekmiø, neturi bûti taikomos didelës
bausmës.

• Drausminë priemonë neturi trukti ilgai. Jeigu mokinys pasielgë
netinkamai, negalima taikyti bausmës nuolat. Tarkim, jei jis iðtepë
kito mokinio drabuþius, negalima taikyti apribojimø (dalyvavimas
renginiuose ar pan.) visus metus.

• Drausminës priemonës turi bûti taikomos visiems vienodai. Negalima
taikyti lengvesniø drausminiø priemoniø „geresniems“ mokiniams.
Mokiniai yra labai jautrûs nelygybei.

• Priëmus sprendimà dël drausminiø priemoniø taikymo, negalima
bausmiø atidëti ar laikinai netaikyti. Jeigu mokinys nusiþengë
taisyklëms, o pedagogas nereaguoja, mokinys gali pamanyti, kad
taisykliø nëra. Jeigu bausmë netaikoma, mokiniui turi bûti paaiðkinta,
kodël ðá kartà ji nebuvo taikyta.

• Visi mokyklos darbuotojai turi taikyti vienodas drausmines priemones.
Jeigu dël netinkamo elgesio du mokiniai yra iðsodinti á atskirus suolus,
taip turi bûti per visas pamokas tam tikrà apibrëþtà laiko tarpà.
Mokykloje drausminës priemonës bus veiksmingos, jeigu tø paèiø
drausminimo taisykliø laikysis visi pedagogai.

• Negerai, jei uþ tà patá elgesá vienas pedagogas taiko lengvesnes
drausmines priemones, kitas – grieþtesnes. Ið to mokiniai supranta,
kad mokykloje nëra bendrø taisykliø, yra tik atskirø pedagogø
taisyklës.

• Drausminës priemonës neturi bûti taikomos vieðai. Jomis neturi bûti
formuojama nuomonë, kad yra tam tikras „negeras mokinys“.
Mokykloje turi bûti formuojama nuomonë, kad yra tam tikras
„netinkamas elgesys“.

• Drausminës priemonës neturi bûti „iðrandamos“ po ávykio. Mokiniai
dar prieð pasielgdami netinkamai turi bûti supaþindinti, kokie
drausminimai taikomi mokykloje.

• Vien bausmës taikymas neduos pageidaujamø rezultatø. Mokinys turi
bûti ir pagiriamas uþ geresná elgesá.
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• Veiksmingesnës yra nesudëtingos, trumpai trunkanèios drausminës
priemonës. Jeigu mokykloje daþnai tenka taikyti dideles nuobaudas,
pedagogai turi apsvarstyti, ar dirbama tinkama linkme, ar pastebimos
ir ðalinamos netinkamo elgesio prieþastys.

• Uþ netinamà elgesá bausmës turi bûti taikomos ir mokyklos
darbuotojams.

Kokios priemonës gali bûti taikomos, mokyklos administracija turi uþfik-
suoti dokumentuose. Tai gali bûti mokyklos vidaus taisyklës, raðtiðkos su-
tartys su tëvais, simbolinës raðtiðkos sutartys su mokiniais. Prieð sudarant
bet koká dokumentà, kuriame yra nurodomos kokios nors drausminës prie-
monës, turi bûti teisininko ávertinta, ar tai neprieðtarauja Lietuvos Respub-
likos ástatymams. Ðie dokumentai turi bûti pagrásti dviðaliu sutarimu. Pavyz-
dþiui, tëvai ir mokykla, pataisos inspekcija ir mokykla, teismas ir mokykla,
policijos komisariatas ir mokykla.
Toliau nurodome, kokios priemonës gali bûti taikomos nepilnameèiams uþ
padarytus nusikaltimus pagal Lietuvos Respublikos ástatymus.

Atsipraðymas. Þmogus, padaræs nusikaltimà, turi atsipraðyti uþ savo veiks-
mus. Neretai teismuose yra atsiþvelgiama, ar kaltinamasis gailisi dël savo
veiksmø, ar prisiima atsakomybæ.
Pagal Baudþiamojo kodekso 93 str. vienas ið motyvø atleisti vaikà nuo bau-
dþiamosios atsakomybës yra tai, kad vaikas nukentëjusio asmens atsipraðë
ir visiðkai ar ið dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba paðalino padarytà
turtinæ þalà. Taèiau tokia sàlyga galima tik tuo atveju, jei neatsargus ar ne-
sunkus arba apysunkis tyèinis nusikaltimas padarytas pirmà kartà. Atsipra-
ðymo iniciatyvà turi parodyti vaikas arba jo tëvai.
Taikant ðià formà bûtina þinoti, kad atsipraðymas neturi bûti vien þodþio
„atsipraðau“ iðtarimas. Atsipraðymas turi apimti keletà dalykø:

••••• netinkamai pasielgæs asmuo turi suvokti, kad pasielgë netinkamai;
••••• jis turi prisiimti atsakomybæ sàmoningai;
••••• atsipraðyti svarbu ne dël bausmës iðvengimo, o dël nukentëjusiojo

atleidimo;
••••• netinkamai pasielgæs asmuo turi parodyti, kokiø jis laikysis taisykliø

ar sprendimø, kad toks ávykis nepasikartotø.
Atsipraðymas yra visas procesas. Mokyklose galima nustatyti sàlygà, kad
vaikas, padaræs nusikaltimà, imtøsi aktyviø veiksmø susitaikyti su nukentë-
jusiuoju. Tai jis gali padaryti individualiai (jeigu sutinka nukentëjæs moki-
nys). Kitos atsipraðymo formos:
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••••• mokinys pateikia raðtu pasiaiðkinimà administracijai, kaip jis supranta
incidentà. Taip pat pasiaiðkinime turi matytis, kad netinkamai
pasielgæs vaikas prisiima atsakomybæ. Mokinys turi nurodyti, kaip
jis stengsis, kad panaðus ávykis nepasikartotø;

••••• mokinys gali paraðyti atsipraðymo laiðkà nukentëjusiajam.

Þalos atlyginimas. Jeigu mokinys sugadina kito mokinio turtà, viena ið taiky-
tinø bausmiø yra þalos atlyginimas. Kadangi vaikai dar neturi savo asmeni-
niø pajamø ir atsakomybës (iki tam tikro amþiaus), jø padarytà þalà atlygina
tëvai. Þala gali bûti atlyginta natûra (pateikti tos paèios rûðies ir kokybës
daiktà, pataisyti sugadintà daiktà ir pan.) arba pinigais. Þalos formos:

••••• materialinë (padaryta turtui);
••••• fizinë (padaryta þmogaus fizinei sveikatai);
••••• psichologinë (dar vadinama moraline, kai þala padaroma þmogaus

psichinei sveikatai).
Mokyklos administracija, sudarydama sutartis su tëvais, turi aiðkiai nustatyti,
uþ kokius veiksmus atlygina vaiko tëvai. Dokumentuose gali bûti nurodyta, kad:

••••• tëvai atlygina mokyklai uþ padarytà turtinæ þalà;
••••• tëvai atlygina nukentëjusio vaiko tëvams uþ padarytà materialinæ,

fizinæ ar moralinæ þalà. Tokiu atveju paprastai turi kreiptis
nukentëjusiojo tëvai. Sprendimas priimamas tiesioginiu sutarimu tarp
tëvø arba teisminio nagrinëjimo bûdu.

Vieðieji darbai. Ði bausmës forma skiriama teismo sprendimu. Mokykloje
gali bûti taikoma tik jei yra triðalis susitarimas tarp mokyklos, teisësaugos
pareigûnø ir tëvø.

Reabilitacinës pamokos. Tai dar labai trûkstama bausmës smurtinius nusi-
kaltimus darantiems mokiniams forma. Reabilitacija gali bûti paskiriama kaip
privaloma po ávykusio incidento, jei, teismo nuomone, ji gali turëti teigia-
mos átakos nusikaltusio mokinio elgesiui. Ðiuo atveju mokyklos socialinis
pedagogas ir mokyklos psichologas gali parengti keliø pamokø ciklà paþei-
dusiems drausmæ mokiniams (ðias pamokas reikia suderinti su tëvais, VTAT,
policijos komisariatu ar teismu).

Nusikaltusio mokinio atidavimas á specialiàjà auklëjimo ástaigà. Pagal
Baudþiamojo kodekso 88 str., á specialiàsias auklëjimo ástaigas atiduodama
nuo ðeðiø mënesiø iki trejø metø, bet ne ilgiau kaip iki nepilnameèiui sueis
aðtuoniolika metø. Konkretø buvimo specialioje auklëjimo ástaigoje laikà
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nustato teismas, atsiþvelgdamas á nepilnameèio asmenybæ, á tai, ar jo nusi-
kalstamas elgesys kartojasi, kokios poveikio priemonës jau taikytos ir á kitas
bylos aplinkybes. Tai yra viena ið kraðtutiniø auklëjamojo poveikio priemo-
niø nepilnameèiams. Atidavimas á specialiàjà auklëjimo ástaigà gali bûti ski-
riamas nepilnameèiui kaip savarankiðka poveikio priemonë arba kartu su
áspëjimu, turtinës þalos atlyginimu arba paðalinimu.

Reikia paþymëti, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø
ástatymas nustato ðiek tiek kitokias nei Baudþiamasis kodeksas auklëjamojo
poveikio priemones, taèiau, teismui skiriant bausmæ uþ nusikaltimus, daþ-
niau taikomi tik Baudþiamojo kodekso straipsniai.

Auklëjamojo poveikio priemonës pagal LR ástatymus

Vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo 49 str. 3 d.: Vaikui uþ nuolatinius ir
piktybinius teisëtvarkos paþeidimus, taip pat uþ pavojingos (nusikalstamos)
veikos padarymà, jeigu dël jo amþiaus, sveikatos bûklës ar kitø aplinkybiø
negalima taikyti administracinës ar baudþiamosios atsakomybës, gali bûti
taikomos ðios auklëjamojo poveikio (drausminimo) priemonës:
1) áspëjimas;
2) ápareigojimas vieðai ar kitokia forma atsipraðyti nukentëjusájá;
3) atidavimas tëvø ar kitø asmenø prieþiûrai pagal laidavimà;
4) namø prieþiûra (laisvalaikio apribojimas);
5) atidavimas á specialiàjà auklëjimo ir drausmës ástaigà;
6) kitos ástatymø numatytos priemonës (atsiþvelgiant á vaiko amþiø, jo pada-
ryto paþeidimo pobûdá, kitas aplinkybes).
LR baudþiamojo kodekso 82 str.:
1. Nepilnameèiui, padariusiam baudþiamàjá nusiþengimà, skiriamos, o nusi-
kaltimà padariusiam ir nuo baudþiamosios atsakomybës ar bausmës atleis-
tam nepilnameèiui gali bûti skiriamos ðios auklëjamojo poveikio priemonës:
1) áspëjimas;
2) turtinës þalos atlyginimas arba jos paðalinimas;
3) nemokami auklëjamojo pobûdþio darbai;
4) atidavimas tëvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie
rûpinasi vaikais, ugdyti ir priþiûrëti;
5) elgesio apribojimas;
6) atidavimas á specialià auklëjimo ástaigà.
2. Teismas nepilnameèiui gali paskirti ne daugiau kaip tris tarpusavyje sude-
rintas auklëjamojo poveikio priemones.
3. Jeigu padaryti du ar daugiau baudþiamøjø nusiþengimø, teismas nepilna-
meèiui gali skirti bausmæ. Skirdamas bausmæ, teismas privalo motyvuoti sa-
vo sprendimà.
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Toliau nurodomos bausmës, kai vaikas yra nepilnametis ir ið dalies gali atsa-
kyti uþ savo padarytus veiksmus. Baudþiamojo kodekso 90 straipsnyje iðvar-
dintos nepilnameèiams (nuo 14 m.) skiriamos bausmës:

1) vieðieji darbai;
2) bauda;
3) laisvës apribojimas;
4) areðtas;
5) terminuotas laisvës atëmimas.
2. Nepilnameèiams negali bûti paskirta daugiau nei 240 valandø vie-

ðøjø darbø.
3. Bauda gali bûti skiriama tik dirbanèiam ar savo turto turinèiam

nepilnameèiui. Nepilnameèiui gali bûti skiriama iki 50 MGL dydþio bauda.
4. Nepilnameèiui gali bûti skiriama nuo penkiø iki keturiasdeðimt

penkiø parø areðto.
5. Laisvës atëmimo bausmë nepilnameèiui negali virðyti deðimties

metø.

Skiriant bausmæ nepilnameèiui, atidedant bausmës vykdymà ar atleidþiant já
nuo baudþiamosios atsakomybës, vadovaujamasi LR baudþiamojo kodekso
91–93 straipsniais:
91 straipsnis. Bausmës skyrimo nepilnameèiui ypatumai

1. Teismas nepilnameèiui skiria bausmæ vadovaudamasis bendrais
bausmiø skyrimo pagrindais.

2. Teismas, skirdamas bausmæ nepilnameèiui, atsiþvelgia á:
1) nepilnameèio gyvenimo ir auklëjimo sàlygas;
2) nepilnameèio sveikatos bûklæ ir socialinæ brandà;
3) anksèiau taikytas poveikio priemones ir jø veiksmingumà;
4) nepilnameèio elgesá po nusikalstamos veikos padarymo.
3. Terminuotà laisvës atëmimà nepilnameèiui teismas gali skirti, jei-

gu yra pagrindas manyti, kad kitos rûðies bausmiø nepilnameèio nusikalsta-
miems polinkiams pakeisti nepakanka arba jeigu nepilnametis padarë sunkø
ar labai sunkø nusikaltimà. Kai skiriama laisvës atëmimo bausmë nepilna-
meèiui, jos minimumà sudaro pusë minimalios bausmës, numatytos ðio ko-
dekso straipsnio, pagal kurá teisiamas nepilnametis, sankcijoje.
92 straipsnis. Bausmës vykdymo atidëjimas nepilnameèiui

1. Nepilnameèiui, nuteistam laisvës atëmimu uþ vienà ar kelis neat-
sargius nusikaltimus arba laisvës atëmimu ne daugiau kaip ketveriems me-
tams uþ vienà ar kelis tyèinius nusikaltimus, teismas gali atidëti paskirtos
bausmës vykdymà nuo vieneriø iki trejø metø. Bausmës vykdymas gali bûti
atidëtas, jeigu teismas nusprendþia, jog yra pakankamas pagrindas manyti,
kad bausmës tikslai bus pasiekti be realaus bausmës atlikimo.
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2. Atidëdamas bausmës vykdymà, teismas nepilnameèiui paskiria vie-
nà ar kelias auklëjamojo poveikio priemones, iðskyrus atidavimà á specialià
auklëjimo ástaigà.

3. Jeigu nuteistas nepilnametis bausmës vykdymo atidëjimo laikotarpiu:
1) vykdë teismo paskirtas auklëjamojo poveikio priemones, nepada-

rë ðios dalies 3 punkte numatytø paþeidimø ir yra pagrindas manyti, kad jis
laikysis ástatymø, nedarys naujø nusikalstamø veikø, teismas atleidþia nu-
teistàjá nuo bausmës, kai sueina bausmës vykdymo atidëjimo terminas;

2) vykdo teismo paskirtas auklëjamojo poveikio priemones, taèiau
padaro kitø teisës paþeidimø, uþ kuriuos jam taikytos administracinës nuo-
baudos ar drausminio poveikio priemonës, teismas gali vieneriems metams
pratæsti bausmës vykdymo atidëjimo terminà;

3) be pateisinamø prieþasèiø nevykdo teismo paskirtø auklëjamojo
poveikio priemoniø arba paþeidinëja vieðàjà tvarkà, girtauja ar padaro kitø
teisës paþeidimø, uþ kuriuos jam ne maþiau kaip du kartus taikytos admi-
nistracinës nuobaudos ar drausminio poveikio priemonës, teismas nuteisto-
jo elgesá kontroliuojanèios institucijos teikimu áspëja nuteistàjá, kad baus-
mës vykdymo atidëjimas gali bûti panaikintas. Jeigu áspëtas nuteistasis to-
liau nevykdo teismo paskirtø auklëjamojo poveikio priemoniø ar daro teisës
paþeidimus, teismas nuteistojo elgesá kontroliuojanèios institucijos teikimu
priima sprendimà panaikinti bausmës vykdymo atidëjimà ir vykdyti pagal
nuosprendá paskirtà bausmæ;

4) padaro naujà nusikalstamà veikà, teismas skiria jam bausmæ pagal
ðio kodekso 64, 90 ir 91 straipsniuose numatytas taisykles.
93 straipsnis. Nepilnameèio atleidimas nuo baudþiamosios atsakomybës

1. Nepilnametis, pirmà kartà padaræs neatsargø arba nesunkø ar apy-
sunká tyèiná nusikaltimà, teismo gali bûti atleistas nuo baudþiamosios atsa-
komybës, jeigu jis:

1) nukentëjusio asmens atsipraðë ir visiðkai ar ið dalies savo darbu ar
pinigais atlygino arba paðalino padarytà turtinæ þalà arba

2) pripaþintas ribotai pakaltinamu, arba
3) pripaþino savo kaltæ ir gailisi padaræs nusikalstamà veikà arba yra

kitø pagrindø manyti, kad nepilnametis laikysis ástatymø ir nedarys naujø
nusikalstamø veikø.

2. Teismas, atleidæs nepilnametá nuo baudþiamosios atsakomybës ðio
straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, skiria jam ðio kodekso 82 straips-
nyje numatytas auklëjamojo poveikio priemones.

Mokyklos galimybës. Vaiko teisiø apsaugos ástatymo 49 str. 2 dalyje
numatyta, kad vaikui uþ ugdymo, auklëjimo (globos) ástaigos vidaus tvarkos
taisykliø ir mokinio elgesio normø paþeidimus gali bûti taikomos drausminës
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auklëjamojo poveikio priemonës: pastaba, papeikimas, grieþtas papeikimas,
atitinkamas elgesio ávertinimas, kitos ástatymø nustatytos poveikio priemonës.

Èia yra tam tikras neaiðkumas, kylantis visø pirma dël to, kad nëra
ástatymø nustatyta tvarka, pagal kurià ðios poveikio priemonës skiriamos.
Tokià tvarkà gali nustatyti paèios mokyklos. Bet uþ mokyklos paskirtø draus-
miniø priemoniø nevykdymà nëra uþtraukiama baudþiamoji ar administra-
cinë atsakomybë. Pavyzdþiui, mokyklos direktoriui nurodyti tëvams labiau
priþiûrëti savo vaikà nebûtø neteisëta. Bet jeigu tëvai vaiko nepriþiûrëtø, tai
nesukeltø tokiø teisiniø pasekmiø, kokios bûtø, jeigu bûtø nevykdomas teis-
mo nuosprendis.

Þalos atlyginimo tvarka, numatyta Civiliniame kodekse

6.275 straipsnis. Atsakomybë uþ nepilnameèiø iki keturiolikos metø
padarytà þalà

1. Uþ nepilnameèio iki keturiolikos metø padarytà þalà atsako jo
tëvai ar globëjai, jeigu neárodo, kad þala atsirado ne dël jø kaltës.

2. Jeigu nepilnametis iki keturiolikos metø padaro þalà tuo metu, kai
jis yra mokymo, auklëjimo, sveikatos prieþiûros ar globos (rûpybos) institu-
cijos priþiûrimas, uþ tà þalà atsako ði institucija, jeigu neárodo, kad þala atsi-
rado ne dël jos kaltës.

 
6.276 straipsnis. Atsakomybë uþ nepilnameèio nuo keturiolikos iki

aðtuoniolikos metø padarytà þalà
1. Nepilnametis nuo keturiolikos iki aðtuoniolikos metø uþ savo pa-

darytà þalà atsako bendrais pagrindais.
2. Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aðtuoniolikos

metø neturi turto ar uþdarbio, kurio pakaktø jo padarytai þalai atlyginti,
atitinkamà þalos dalá turi atlyginti jo tëvai ar rûpintojas, jeigu neárodo, kad
þala atsirado ne dël jø kaltës. Tokios pat teisinës pasekmës atsiranda, jeigu
nepilnametis nuo keturiolikos iki aðtuoniolikos metø þalos padarymo metu
buvo priþiûrimas mokymo, auklëjimo, sveikatos prieþiûros ar globos (rûpy-
bos) institucijos.

Ar praneðimas tëvams yra bausmë?

Mokiniai neretai administracijos atstovø ar pedagogø praðo, kad apie netinka-
mà jø elgesá nebûtø praneðta tëvams. Tokiu atveju praneðimas suvokiamas kaip
bausmë. Pagrindinë mokiniø baimë – tëvai taikys þiaurias bausmes ar bus nuvil-
ti. Rekomenduojama, kad tëvai suþinotø apie visas vaikø netinkamo elgesio ap-
raiðkas. Vaikø auklëjimas – tëvø atsakomybë. Jei nepraneðama, tëvai nedalyvau-
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ja auklëjimo procese. Mokyklos, praneðdamos tëvams, gali priimti abipusius
nutarimus, kaip bus sprendþiamas atvejis.
Vienintelë iðimtis, kada galima nepraneðti tëvams – jeigu yra tiksliai þinoma, kad
vaikas nukentës nuo tëvø dël vaikà þalojanèios jø reakcijos. Tokiu atveju apie
ðeimà mokykla turi informuoti Vaiko teisiø apsaugos tarnybos specialistus.

Mokyklos darbuotojai pasitarimø metu gali sukurti ir kitø drausminiø prie-
moniø dël smurtinio elgesio. Rekomenduojama, kad sukurtas priemones áver-
tintø teisininkas. Toliau pateikiama keletas pavyzdþiø:

• Perspëjimas þodþiu. Perspëjimas þodþiu – bûtina dalis bet kokio smur-
tinio incidento atveju. Net jeigu tai yra ne pirmas perspëjimas, jis vis
tiek yra bûtinas. Perspëjant parodoma, koks netinkamas elgesys yra
nepageidaujamas mokykloje, kokia yra mokyklos pozicija.

• Perspëjimas raðtu. Mokyklos darbuotojai (geriausia, jei tai nuspren-
dþia mokykloje veikianti komanda) turi nuspræsti, koks bus raðtiðko
perspëjimo turinys. Jis labiau tinka tada, kai yra þinoma, kad per-
spëjimas neþemins mokinio.

• Stebëtojo priskyrimas. Mokykla tam tikram laikui gali priskirti moki-
niui stebëtojà – vienà ið mokyklos darbuotojø. Kito þmogaus stebëji-
mas mokiniui þinant turi didelá poveiká. Svarbu, kad toks stebëtojo
paskyrimas neþemintø mokinio, mokinys aiðkiai þinotø, kokiu tikslu
paskirtas stebëtojas. Toks stebëtojo darbas gali bûti efektyvus, jei
trunka net ne visà valandà. Prieð stebëtojui pradedant savo darbà, jis
turi prisistatyti mokiniui.

• Paskatinimø apribojimas. Tik gerà paskatinimø sistemà turinti mo-
kykla gali taikyti tø paskatinimø apribojimà. Tai gali bûti neleidimas
eiti á sporto salæ, kompiuteriø klasæ, dalyvauti renginiuose ar pan.

• Kitø mokiniø laiðkas. Kiti mokiniai ir jø pareikðta nuomonë gali tu-
rëti didelá poveiká smurtiniø veiksmø besigriebianèiam mokiniui. Svar-
bu, kad kiti mokiniai neþemintø ir nekerðytø smurtiná ávyká sukëlu-
siam mokiniui. Labai gerai, jeigu kiti reikðmingi mokiniai pareiðkia
savo nuomonæ dël netinkamo elgesio ir iðsako, koks turëtø bûti pa-
geidaujamas elgesys.

Ðios ir kitos priemonës turi atitikti mûsø pateiktàsias rekomendacijas dël
drausminiø priemoniø veiksmingumo.

Bausmës, kad ir kokios veiksmingos, yra visiðkai nepakankama priemonë
uþtikrinti, kad vaikas „pasitaisys“. Mokykla turi imtis ir kitø nurodytø þings-
niø. Vienas ið jø – pagalbos teikimas vaikui, smurtavusiam mokykloje.



54

6.  Mokinys, padaræs smurtinius veiksmus, turi gauti pagalbà. Prasiþen-
gæs mokinys vis tiek yra mokinys. Netiktø já vadinti „smurtautoju“,
„banditu“, „neklauþada“ ar „priekabiautoju“. Taip vadinant kuria-
ma nuomonë, kad yra vienas prastesnis uþ kitus mokinys. Rekomen-
duojama vertinti elgesá, kuris yra netinkamas, bet ne sudaryti nuo-
monæ, kad mokinys yra netinkamas.

Vaikas, kuris smurtauja, taip elgiasi dël tam tikrø prieþasèiø. Tyrimai rodo,
kad smurtaujantys vaikai paprastai turi daug psichologiniø sunkumø. Tokie
vaikai turi tokià pat teisæ gauti pagalbà, kaip ir kiti vaikai. Pateikiame keletà
rekomendacijø, kokiø priemoniø gali imtis mokyklos dël mokiniø, kurie ne-
deramai elgiasi. Organizuodami darbà su jais, mokyklos specialistai ar jø
suburta komanda turi remtis keliomis taisyklëmis:

• Tokiems mokiniams turi bûti parenkamos asmeniðkai jiems tinka-
mos darbo (ar pagalbos) formos.

• Á darbà su tokiais vaikais privalo bûti átraukiama ðeima. Mokykla
gali tikëtis geresniø rezultatø, kai pagalba yra teikiama ne tik vaikui,
bet ir jo tëvams. Kartais net daugiau galima pasiekti dirbant tik su
vaiko tëvais negu dirbant tik su vaiku. Dirbant su vaiko tëvais turi
bûti pasitelkiamos ir kitos organizacijos.

• Vienas mokyklos specialistas nepasieks svariø rezultatø.
• Tiek vaikas, tiek jam teikiamø priemoniø poveikis turi bûti nuolat

stebimas.
• Greitas vaiko elgesio pasikeitimas gali bûti apgaulingas. Vaiko elge-

sys keièiasi ið lëto. Jeigu vaikas „pagerëjo“ per labai trumpà laikà,
vadinasi, jis turi tam tikrø trumpalaikiø motyvø pakeisti savo elgesá.
Pasikeitus ðiems motyvams, vël pakis ir vaiko elgesys. Tik mokiniui
ágijus ilgalaikiø motyvø (pavyzdþiui, noras pabaigti mokyklà, tapti
gerbiamam uþ mokslo pasiekimus ir t. t.) galima tikëtis ilgalaikio
elgesio pagerëjimo.

Vaikas, kuris linkæs á smurtiná elgesá, paprastai turi ilgà neigiamos patirties
prieðistoræ. Kad mokinys griebsis smurto, galima pastebëti ið anksto. Nere-
tai tai yra smulkus mokyklos taisykliø paþeidinëjimas (pavyzdþiui, sàmonin-
gas vëlavimas á pamokas, mokymosi rezultatø prastëjimas, mokymosi prie-
moniø „pamirðinëjimas“, atsiribojimas nuo klasës gyvenimo ir t. t.). Mokyk-
los darbuotojai pasieks daugiau, jeigu reaguos á ðiuos neþymius elgesio po-
kyèius. Jeigu reaguojama tik kai jau ávyksta tikras incidentas, teigiamø re-
zultatø galima tikëtis tik po ilgesná laikà dedamø pastangø. Netiesiogiai vai-
ko smurtiná elgesá galima palyginti su ligos progresu. Prieð pradëdamas sirg-
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ti, þmogus jauèia kai kuriuos pirminius ligos simptomus. Ëmusis priemoniø
tuo metu, gali pavykti iðvengti ligos. O jei þmogus jau suserga, reikia inten-
syvesniø medicinos priemoniø. Gali net prireikti greitosios pagalbos, guldyti
á ligoninæ. Tas pat sakytina ir kalbant apie mokyklos teikiamà pagalbà dël
smurtinio elgesio. Pastebëjusi pirmuosius simptomus (didesnis suirzimas,
mokymosi rezultatø prastëjimas), mokykla turi imtis priemoniø ne vien jiems
ðalinti. Ji turi stiprinti ir vaiko „imuninæ sistemà“ (gebëjimà asmenines pro-
blemas spræsti tinkamu bûdu). „Ligai“ ásisenëjus gali prireikti „greitosios
pagalbos“ (pavyzdþiui, mokyklos reakcija á smurtà per pirmàsias kelias mi-
nutes), „paguldymo á ligoninæ“ (laikinas vaiko perkëlimas á atskirà ugdymo
klasæ, lankymas namuose). Kai vaikas „pasveiksta“ (pasitaiso jo elgesys), jis
turi bûti „iðleidþiamas ið ligoninës“ (vaikas turi bûti gràþintas á klasæ, ið ku-
rios buvo perkeltas). Jeigu mokinys „per ilgai uþsibûna „ligoninëje“, jis gali
„uþsikrësti“ nuo kitø „serganèiø“ vaikø (dël ðios prieþasties mokiniai, perkelti
á klases, á kurias atrenkami prasiþengæ vaikai, negali greitai pakeisti netinka-
mo savo elgesio).

Kitos rekomendacijos, dirbant su prasiþengianèiais vaikais:
• Vaikø ir tëvø teisë á privatumà. Tiek mokyklos darbuotojai, tiek kitos

tarnybos, dirbdamos su prasiþengianèiu vaiku, turi gerbti teisæ á pri-
vatumà. Jeigu á ðeimos ir vaiko gyvenimà kiðamasi „per prievartà“,
vaikas ir ðeima gali prieðintis. Áeinant á butà, nagrinëjant privataus
gyvenimo detales bûtinas vaiko ir jo tëvø sutikimas. Norint gauti
sutikimà, vaikui ir tëvams reikia aiðkiai pasakyti savo tikslus, paaið-
kinti, kodël yra taikomos tam tikros priemonës.

• Atsakomybës uþ savo veiksmus ugdymas. Vaikai, kurie linkæ nedera-
mai elgtis (pavyzdþiui, smurtauti), tik prisiëmæ atsakomybæ uþ savo
elgesá gali já keisti. Kartais tokie mokiniai vadovaujasi netinkama vi-
dine nuostata: „Man gyvenimas yra sugadintas, að nekaltas, kad taip
elgiuosi, toká mane padarë visuomenë (mokykla)“. Taip galvodamas
mokinys neprisiima atsakomybës uþ savo veiksmus. Galima ir kita
neteisinga nuostata: „Nereikëjo manæs nervinti“, „Mane iðprovoka-
vo“. Tik pakeitus ðias nuostatas ir parodþius, kad uþ savo elgesá atsa-
ko pats mokinys, galima tikëtis elgesio pokyèiø.

• Greitoji pagalba prasiþengiantiems mokiniams. Mokyklos darbuoto-
jai paprastai turi numatæ ávairios veiklos savaitei, mënesiui ar net
metams á prieká. Ávykus smurtiniam nusikaltimui, psichologas, so-
cialinis pedagogas, klasës auklëtojas gali tiesiog neturëti laiko spræs-
ti prasiþengusio vaiko elgesio klausimø. Todël, planuodamas savo
darbotvarkæ, mokyklos personalas privalo pasilikti „budëjimo valan-
dø“, kad galëtø skirti laiko kriziniams atvejams spræsti.
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• Poveikio priemonës mokykloje ir uþ jos ribø. Paprastai smurtaujantys
vaikai nederamai elgiasi ne tik mokyklos teritorijoje. Jeigu bus sie-
kiama, kad mokinys nederamai nesielgtø tik mokykloje, nekreipiant
dëmesio, kaip jis elgiasi namuose ar kieme, pageidaujamø rezultatø
nebus. Dël ðios prieþasties organizuojant pagalbà tokiems vaikams
bûtinas ne tik ðeimos, bet ir visos bendruomenës dalyvavimas.

7. Atitinkamai mokomi suaugusieji. Kad smurtas nesikartotø, mokyk-
los specialistai turi imtis priemoniø uþtikrinti, kad suaugæ asmenys
(tëvai ar pedagogai) elgtøsi tinkamai (prieð ávyká, jo metu, po ávy-
kio). Suaugusieji, netinkamai elgdamiesi, gali tik dar labiau skatinti
vaikus smurtauti. Socialinis pedagogas, psichologas turi skirti laiko
darbui su vaiko aplinkos suaugusiaisiais. Pastebëjæs, kad suaugusieji
á vaikø smurtà reaguoja smurtu, yra abejingi vaiko bëdoms, patys
nejuèia provokuoja vaikus nederamai elgtis, jis turi su tais asmeni-
mis aptarti, kokios yra jø nuostatos vaiko atþvilgiu, kaip jie daþniau-
siai su vaiku elgiasi, paskatinti ieðkoti naujø bendravimo su vaikais
formø.

8. Ávertintos ir pakeistos aplinkybës, kuriomis kilo smurto atvejis. Mo-
kyklos specialistai turi ávertinti vietà, kur ávyko smurtas. Tyrimai ro-
do, kad smurtiniai ávykiai daþnesni tam tikrose vietose. Neretai tai
yra koridorius, drabuþinë, tualetas, tamsios patalpos. Mokykla, atsi-
þvelgdama á surinktà informacijà, gali priimti sprendimus dël moky-
tojø (ar mokiniø) budëjimo, apðvietimo sutvarkymo, galiausiai – vaiz-
do kamerø árengimo.

9. Stebëjimas, kad nebûtø atkryèio. Atkrytis – tai vaiko sugráþimas prie
nederamo elgesio já jau pakoregavus. Kai atvejis iðsprendþiamas, il-
gesná laikà turi bûti stebima, ar padëtis nepablogëjo, ar vël neatsira-
do tos paèios smurto prieþastys, kurios lyg ir buvo panaikintos, ar
vaikai vadovaujasi naujais ágûdþiais iðvengti konflikto, ir t. t. Ilgalai-
kis stebëjimas ypaè svarbus, nes jis átvirtina atliktà darbà.

10. Ávykusio smurto atvejø potencialiø þenklø ir prieþasèiø numatymas.
Paprastai smurtiniai atvejai nebûna visiðkai spontaniðki. Jie turi tam
tikrà prieðistoræ. Galima labiau orientuotis á jø prieþastis arba á þen-
klus. Prieþastys – tai santykiø iki ávykio istorija, tai, kas pastûmëjo á
smurtà. Þenklai – tai tam tikri simptomai, pakitusios bendravimo
formos, pasikeitusi atmosfera klasëje ar tarp dviejø þmoniø, – visa
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tai rodo, kad yra didesnis pavojus smurtui kilti. Þenklai matomi ið-
oriðkai, prieþastys gali bûti vidinës. Vaikai, kurie dalyvavo smurti-
niuose veiksmuose, turëjo tam prieþasèiø. Svarbu jas iðsiaiðkinti ir
nustatyti, kaip jas ðalinti, kol neávyko smurto atvejis. Þenklus gali
pastebëti kiti vaikai, tëvai, policijos pareigûnai ar pedagogai. Tai pa-
didëjæs irzlumas, nekalbëjimas, pikti þvilgsniai, pagrûmojimai, paki-
tusi nuotaika ar klasës atmosfera, netinkamø nuostatø atsiradimas ir
pan. Galima ir reguliariai atlikti tyrimus, iðmokyti pedagogus stebëti
net ir nedidelius mokiniø elgesio pokyèius.
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Komandinio darbo mokykloje principai

Pagalbos komandos organizavimas ir koordinavimas áeina á socialinio
pedagogo pareigas1 . Uþ komandos darbà mokykloje atsako ir administraci-
ja. Organizuojant komandà mokykloje, reikëtø kartu su kitais specialistais
atsakyti á tokius klausimus:

• Koks yra komandos veiklos tikslas? (Tikslas gali bûti bendras –
padëti merginai ið naujo prisitaikyti prie normalaus gyvenimo; ðis
tikslas skaidomas á maþesnius – ugdyti tam tikrus ágûdþius, padëti
áveikti psichologinius sunkumus it t. t.)

• Kas priklauso komandai (kurie specialistai)?
• Kaip daþni bus komandos susitikimai?
• Kur rinksis komanda?
• Kaip bus organizuojami komandos susitikimai?
• Kokios bus komandos darbo taisyklës?
• Kaip bus vertinamas darbo veiksmingumas?

Kiekvienas su vaikais dirbantis specialistas turi þinoti, kà jis vienu
ar kitu atveju gali ir turi daryti, ko negali daryti ir kokios yra jo kompetenci-
jos ribos. Tai reiðkia, kad bûtina þinoti ir kitø specialistø kompetencijos tu-
riná bei ribas, taip pat tai, kaip galima pasinaudoti kito specialisto kompe-
tencija. Kompetencijos ribas lemia specialisto profesija (socialinis pedago-
gas negali uþsiimti psichoterapiniu darbu, nes neturi tos srities þiniø ir ágû-
dþiø). Specialistai, aptardami savo ir kitø kompetencijà bei atsakomybës ri-
bas, turi vadovautis aiðkiais ir detaliais pareiginëse instrukcijose pateiktais
apibrëþimais.

Pagalbos komandos pavyzdys gali bûti toks:

Baltupiø vidurinë mokykla
Komandà sudaro: socialinë pedagogë, psichologë, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, sveikos gyvensenos bûrelio vadovë, 3 mokytojos, slaugytoja, nepil-
nameèiø reikalø policijos pareigûnë ir 2 mokiniai.

1 Socialinio pedagogo darbo knyga / Sud. G. Kvieskienë. Vilnius, 2002.
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Pagrindinis mokykloje sudaromos komandos uþdavinys – organizuoti regu-
liarius susitikimus. Tik nuolat susitikdami komandos nariai gali pasiekti reikð-
mingø pokyèiø smurto prevencijos ir intervencijos srityje.

Ávykus smurtiniam ávykiui, komandos nariai pirmiausia turi surinkti pakan-
kamai informacijos apie ávyká ir jo aplinkybes.
Pirminis smurtinio ávykio ávertinimas:

• duomenys apie vaikà;
• kokiø yra sutrikimø – psichologinë bûsena (nerimas, baimës, depresi-

ja, neadekvaèios emocijos ir pan.), elgesys mokykloje (agresyvumas, prie-
ðiðkumas, smurto vartojimas, atsiribojimas ir kt.), mokyklos lankomu-
mas (kiek pamokø praleidþia per savaitæ, mënesá, trimestrà);

Nariai pasiskirsto, kurià trûkstamà informacijà kuris ið jø surinks. Kita gali-
ma papildomai reikalinga informacija:

• kokios pagalbos reikia – socialinës, medicininës, teisinës, psicholo-
ginës;

• mokyklos galimybës (ávertinama, kokià pagalbà gali suteikti mokyk-
la, ar mokyklos specialistai ðiuo atveju pakankamai kvalifikuoti dirbti
su mokiniais, galbût reikia kreiptis á kitas tarnybas);

• vaiko galimybës (tai vaiko gebëjimø, galinèiø padëti áveikti krizæ, ap-
tikimas ir ugdymas);

• vaiko ðeimos galimybës (kokià paramà gali suteikti ðeima);
• bendruomenës galimybës (kokià paramà mergina gali gauti savo ben-

druomenëje, ar yra kokiø nors paramos grupiø, jaunimo klubø, ar
yra galimybë paskambinti á psichologinës pagalbos linijà, kaip gali
padëti baþnyèia ir pan.);

• kuriø ne mokyklos specialistø pagalbos gali prireikti.

Vëliau komandos nariai bendru sutarimu turi sudaryti veiksmø planà. Veiks-
mø plane turi bûti numatyta, kuris mokyklos darbuotojas atsakingas uþ kon-
kreèius veiksmus. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip galima paskirstyti spe-
cialistams numatomus veiksmus.
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Bûtina numatyti ir konkreèias datas, kada tai, kas numatyta, bus atlikta.
Jeigu nors viename komandos veiklos etape trûks konkretumo, greièiausiai
darbas nebus ágyvendintas.

Komandos nariai nustato, kokios yra turimos galimybës, kokie mokyklos per-
sonalo gebëjimai. Konkreèiai vaiko problemai spræsti numatomi atitinkami
konkretûs veiksmai. Toliau pateikiamas pavyzdys rodo, kaip galima planuoti
veiksmus, siekiant spræsti labai apibrëþtus asmeninius vaiko sunkumus.

Paslaugø prievartà patyrusiam vaikui planas (rekomendacinis)

Komandos veiklos planas

Specialistas Ilgalaikiai 
tikslai 

Trumpalaikiai 
tikslai 

Numatomos 
paslaugos 

Paslaugos 
teikimo 
periodas 

Pastabos

Socialinis 
pedagogas 

     

Psichologas      

Slaugytoja       

VTAT 
atstovas 

     

Klasės
auklėtoja 

     

…………      

…………      

Numatomi 
specialistų
susitikimai 

Klausimai Pasiekti rezultatai Kilę sunkumai 

Spalio 1 d.   Praleidžia ma-
žiau pamokų
Klasėje sumažėjo 
šaipymosi iš vai-
ko  atvejų

Agresyvus elgesys

Lapkričio 3 d.     

Gruodžio 1 d.     
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Tokia komanda gali ne tik veiksmingai spræsti individualius smurto atvejus.
Ji turi  uþsibrëþti ilgalaikius tikslus. Toliau pateikiama keletas tokiø tikslø
pavyzdþiø:

• Siekti sumaþinti smurto atvejø skaièiø mokykloje.
• Ugdyti mokyklos bendruomenës atsakomybæ uþ savo poelgius.
• Skatinti mokyklos bendruomenæ netoleruoti prievartos.
• Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene (vaikais, tëvais, moky-

tojais) ir kitomis institucijomis (policija, Vaikø teisiø apsaugos tar-
nyba, nevyriausybinëmis organizacijomis).

Norint, kad komandos siekiami rezultatai bûtø akivaizdesni, nariai turi nu-
sistatyti labai konkreèius ir pamatuojamus tikslus. Pavyzdþiui:

• Saugesni mokiniai, mokytojai, personalas mokykloje (nesaugumas
sumaþës 5 procentais).

• Atsiras pasitikëjimas kitais mokyklos bendruomenës nariais, susi-
dûrusieji su smurtu daþniau kreipsis pagalbos (atvejø skaièius iðaugs
10 procentø).

• Sukurtas prievartos problemø sprendimo modelis.
• Glaudus komandos ryðys su mokyklos bendruomene ir kitomis ins-

titucijomis.
• Bendruomenë, maþiau toleruojanti prievartà (bendruomenës nariø,

kurie netoleruos prievartos, padaugës 1–2 procentais).

Sunkumai Numatomi sprendimo būdai 
Vaikas vengia reikšti savo 
jausmus 

Pirmos pamokos metu žaisti ,,Jausmų

barometrą“. Kiekvienas turi pasakyti, 
kaip jis jaučiasi šį rytą.
Organizuoti rašinių „Kelionė po 
žmogaus jausmus“ konkursą.

Konfliktiškas elgesys Diskusijos su visais klasės vaikais apie 
tarpusavio santykius. 
Susitikimas su psichologais, tema 
„Tarpusavio santykiai“. 

Nemokėjimas užmegzti santykių
su bendraamžiais 

Įtraukti vaiką į popamokinę  veiklą.

Vengimas dalyvauti klasės
veikloje 

Paskirti organizuoti klasės valandėlę,
pažintinę ekskursiją  ir t. t. 

....................................................... .................................................................
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Ávairiø srièiø specialistø

atsakomybë

Mokyklos administracijos

atsakomybë

Mokyklos vadovas nustato, kokios taisyklës vyrauja mokykloje. Administ-
racija – tai organizacijos galva. Jeigu administracija nepaskatins mokyklos
bendruomenës imtis atsakingø veiksmø spræsti smurto mokykloje proble-
mos, pavienës darbuotojø ar kviestø organizacijø iniciatyvos nebus rezulta-
tyvios.
Taigi kà gali administracija?
Smurto problema yra tik viena ið daugelio aktualiø ugdymo ástaigose. Bet jos
negalima nuvertinti. Lankantis ávairiose ugdymo ástaigose teko pastebëti,
kad mokyklose, kuriø administracija (direktorius ar pavaduotojai) nerodë
jokios iniciatyvos sprendþiant smurto atvejus, neprisidëjo prie prevenciniø
renginiø, smurtas buvo daþnesnis, emocinë atmosfera labiau átempta.

LR ðvietimo ástatymu (61 str. 3 p.) nustatyta: „mokyklos vadovas atsako
<...> uþ sveikà, saugià, uþkertanèià kelià bet kokioms smurto, prievartos
apraiðkoms bei þalingiems áproèiams aplinkà“.
Remiantis ðiuo punktu direktorius yra tiesiogiai atsakingas, kad mokykloje
bûtø sukurtos saugios sàlygos tiek vaikams, tiek pedagogams. Toliau iðvar-
dinti simptomai, rodantys, kad mokykloje yra nesaugu, daþnos smurtinës
bendravimo formos. Pastebëjusi ðiuos simptomus, mokyklos administracija
turi imtis neatidëliotinø veiksmø padëèiai gerinti.

Smurto mokykloje simptomai:
1. Mokykloje susidarë aiðkiai pastebimos skirtingos grupës (vadinamo-

sios gerosios ir blogosios), pavyzdþiui: mokiniø gaujos, labai „blogi“
mokiniai, kuriuos norëtøsi paðalinti, pedagogø opozicija ir pan.

2. Mokykloje daþnas pravardþiavimas.
3. Mokiniai bei pedagogai teigia, kad mokykloje yra neteisingø dalykø.
4. Mokykloje priimtinas (nebaudþiamas) ðiurkðtus elgesys (tiek peda-

gogø, tiek vaikø).
5. Mokykloje nemaþai drausmës paþeidimø, tvarka nenuosekli.
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6. Mokytojai jauèia baimæ ir priespaudà.
7. Mokiniai iðreiðkia nuomonæ, kad jø negerbia mokytojai.
8. Individualistai ir atsiskyrëliai nëra priskiriami prie rizikingo elgesio

grupiø.
9. Mokiniai vengia vieðai pareikðti savo nuomonæ (arba ji yra nepriima-

ma).
10. Mokykloje nëra teigiamø lyderiø (arba jie yra negerbiami).

Mokyklos administracija turi imtis veiklos padëèiai gerinti, jeigu bent vienas
ið minëtø reiðkiniø yra pastebimas mokykloje. Ðie reiðkiniai – tai tarytum
ligos simptomai, kad mokyklos bendruomenëje kaþkas negerai.

Rekomenduojamos mokyklos administracijos veiklos kryptys:
Padëties ávertinimas. LR ðvietimo ástatymu (61 str. 4 p.) nustatyta, kad
mokyklos vadovas „analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo iðtekliø bûklæ,
inicijuoja mokyklos vidaus audito vykdymà“. Direktorius paveda mo-
kyklos personalui ávertinti smurto paplitimà ir formas, aplinkos saugu-
mà ar pan. Remiantis gautais rezultatais galima suplanuoti konkreèius
veiksmus. Atlikti vertinimà direktorius gali pavesti: mokyklos psicholo-
gui, socialiniam pedagogui, pavaduotojui ugdymui. Geriausia, kai verti-
nimà atlieka mokykloje suburta komanda.
„Pas direktoriø pasiaiðkinti“. Tokios veiklos formos direktorius turi veng-
ti. Nuobaudø ar paskatinimø taikymas – tiesiogiai su mokiniais dirban-
èio personalo atsakomybë. Geriau, jeigu mokykloje yra nusistovëjusi tvar-
ka, kad sprendþiant smurtinius ávykius direktorius tiesiogiai nedalyvau-
ja. Jis tik gauna ataskaità, kaip tam tikros konfliktinës situacijos buvo
iðspræstos. „Aukðèiausia“ mokyklos valdþia, kuri tiesiogiai sprendþia
smurto atvejus – direktoriaus pavaduotojai. Direktorius ðiuo atveju at-
sako uþ tai, kad pedagogai, kiti mokyklos specialistai, pavaduotojai,
spræsdami smurto atvejus, elgtøsi kvalifikuotai.
Lëðø skirstymas, atsiþvelgiant á mokyklos aktualijas. Jeigu mokykloje
smurto problema yra pripaþástama kaip aktuali, direktorius, planuoda-
mas lëðø naudojimà, turi skirti dalá finansiniø iðtekliø ðiai problemai spræs-
ti. Galimos sferos:
• Darbuotojø mokymø finansavimas (kvalifikaciniai kursai arba

specialistø kvietimas á mokyklà pedagogams mokyti).
• Reikiamos specialios literatûros ásigijimas.
• Reikiamø priemoniø ásigijimas saugumui uþtikrinti.
• Nesaugumo jausmà kelianèiø veiksniø ðalinimas (pavyzdþiui,

apðvietimo sutvarkymas).
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Átaka pedagogø kolektyvui. Neretai ávairiø konfliktø kyla ir tarp pa-
èiø pedagogø. Fizinis smurtas gal ir labai retas, bet seksualinio prie-
kabiavimo, patyèiø, þeminimo, „neðvarios“ konkurencijos pasitaiko
bemaþ kiekvienos mokyklos pedagogø kolektyve. Mokyklos direk-
torius, kaip bendruomenës vadovas, turi nevengti spræsti ðiuos kon-
fliktus. Neiðspræstas konfliktas niekur nedingsta. Jis sukelia tiek ma-
tomø, tiek nematomø pasekmiø kitiems pedagogams bei mokiniams.
Dokumentacija. Mokyklos veiklà apibrëþia ávairûs dokumentai. Taip
pat ir mokyklos veiksmus smurto atveju turi apibrëþti direktoriaus
ásakymai, vidaus taisyklës, pedagogø pareiginës instrukcijos ar kiti
aktai. Mokyklos vadovas turi praðyti teisininkø ávertinti, ar mokyk-
los dokumentø formuluotës atitinka LR ástatymus. Direktorius turi
atkreipti dëmesá á tokius dokumentus:
• Mokiniø elgesio taisyklës. Tai dokumentas, skirtas mokiniams. Jis

turi bûti konkretus. Jeigu ðiame dokumente abstrakèiai bus sakoma,
kad „Mokiniai privalo saugiai elgtis pertraukø, iðvykø bei kitø
renginiø metu“, tai nebus pakankamai aiðku, ko ið jø tikimasi.
Rekomenduojama, kad Vidaus darbo tvarkos taisyklëse (bei
Mokiniø elgesio taisyklëse) bûtø tokios dalys: a) pageidaujamas
elgesys; b) apdovanojimai uþ pageidaujamà elgesá;
c) nepageidaujamas elgesys; d) mokyklos darbuotojø veiksmai
nepageidaujamo elgesio metu; e) nuobaudos uþ nepageidaujamà
elgesá. Taip pat labai svarbu, kad ðie drausmæ ir tvarkà apibrëþiantys
dokumentai nebûtø tik „iðkabinti“. Su jais þodþiu turi bûti
supaþindinti tiek mokiniai, tiek pedagogai. Rekomenduojama, kad
kuriant taisykles dalyvautø ir patys mokiniai.

• Strateginiai mokyklos planai. Mokyklos vadovas – tai ne
pedagogas. Tai – vadybininkas. Vadovas turi numatyti labai
konkreèius tikslus savo ástaigoje ne tik ateinantiems mokslo
metams, bet ir 3–6 metams á prieká. Sudarant strateginius pla-
nus, reikëtø vengti abstrakèiø sàvokø (kaip „sukurti saugià
aplinkà tiek pedagogams, tiek vaikams“), iðkelti tokius tikslus,
kuriuos galima pamatuoti („pagerinti smurto atvejø sprendimo
mechanizmà“; „átraukti mokinius á saugesnës mokyklos kûrimà“,
„sumaþinti patyèiø paplitimà“ ir pan.).

• Bendrieji ugdymo planai. Mokyklos vadovas, prieð tvirtindamas
bendruosius ugdymo planus, turi ávertinti, ar jie atitinka esamà
padëtá mokykloje. Jeigu konfliktinës situacijos, smurtas,
nesaugumo jausmas yra aktualûs mokyklos klausimai, vadovas
(pavaduotojai, mokyklos taryba) turi atsiþvelgti á tai, sudarydamas
ugdymo planus.
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• Mokymo sutartys. Ðios sutartys yra viena ið priemoniø formaliai
ápareigoti tëvus imtis atsakomybës uþ savo vaikà. Mokyklos
vadovas turi ávertinti (ir, esant reikalui, pakoreguoti) sutarties
turiná. Sutartyje galima nurodyti, kaip mokykla elgiasi smurto
atveju, kokia yra tëvø ir globëjø atsakomybë, ir pan.

Mokyklos savivalda ir komandinis darbas. Mokyklos vadovas gali
inicijuoti komandos, kuri bûtø tiesiogiai atsakinga uþ smurto atvejø
sprendimà, kriziniø situacijø valdymà ir pan., sukûrimà.
Sutartys ir susitarimai su kitomis organizacijomis ir institucijomis. Mo-
kyklos vadovas gali susitikti su Vaiko teisiø apsaugos tarnybos vedë-
ja, policijos komisariato virðininku, nevyriausybiniø organizacijø va-
dovais, saugos tarnybomis, kitomis institucijomis, siekdamas aptarti
galimà bendradarbiavimà, konkretø veiksmø planà, kilus krizinëms
ar konfliktinëms situacijoms.
Paskatinimø ir pastabø sistema pedagogams. Mokyklos vadovas turi
paskatinti tuos pedagogus, kurie savo iniciatyva imasi smurto pre-
vencijos ar smurto atvejø sprendimo veiksmø. Tiek vaikams, tiek
pedagogams galioja ta pati taisyklë: pagyrus darbà ar elgesá galima
tikëtis, kad jis bus tæsiamas. Dirbdamas su smurto atvejais vadovas
turi reaguoti ir á netinkamà pedagogø elgesá (net jei tai ið pirmo þvilgs-
nio smulkûs paþeidimai). Tai gali bûti netinkamas konflikto su moki-
niu sprendimas, pykèio ar agresijos proverþis, nereagavimas (ar ne-
profesionalus reagavimas) á smurtinæ situacijà ir pan.
Savo darbo dienos planavimas. Tai nëra tiesiogiai su smurtu susijæs
darbas. Bet jis turi netiesioginiø pasekmiø. Jeigu mokyklos vadovas
neplanuoja savo darbo (savaitëmis ir mënesiais), „nedegantys“ dar-
bai neretai nukeliami neribotam laikui. Kartais prie tø „nedeganèiø“
darbø priskiriami ir smurto prevencijos, saugios mokyklos sukûri-
mo ar kiti panaðûs tikslai.
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Socialinio pedagogo atsakomybë

ir darbo metodai

Socialinis pedagogas – palyginti nauja pareigybë mokykloje. Dël ðios prie-
þasties dar ne visose mokyklose yra aiðkiai nustatytos socialinio pedagogo
atsakomybës ribos.
Socialinis pedagogas yra turbût vienintelis mokyklos specialistas, kuris indi-
vidualiais veiksmais gali pasiekti neblogø rezultatø smurto prevencijos ir
pagalbos teikimo sferose.

Kai vaikas nukenèia nuo smurto ar pats smurtauja, jam reikalinga psicholo-
ginë bei socialinë pedagoginë pagalba. Uþ psichologinæ pagalbà atsako mo-
kyklos psichologas, uþ socialinæ pedagoginæ – socialinis pedagogas. LR ðvie-
timo ástatymu socialinë pedagoginë pagalba apibrëþiama taip:

21 straipsnis 1. Socialinës pedagoginës pagalbos paskirtis – pade-
dant vaikui ágyvendinti jo teisæ á mokslà, uþtikrinti jo saugumà mokykloje:
ðalinti prieþastis, dël kuriø vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai dary-
ti, sugràþinti á mokyklà jà palikusius vaikus, kartu su tëvais (globëjais, rûpin-
tojais) padëti vaikui pasirinkti mokyklà pagal protines ir fizines galias ir joje
adaptuotis.

2. Mokykla, teikdama mokiniui socialinæ pedagoginæ pagalbà, ben-
dradarbiauja su socialinæ pagalbà teikianèiomis tarnybomis, sveikatos prie-
þiûros ir teisëtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tëvus (globëjus,
rûpintojus) ir mokytojus.

3. Socialinës pedagoginës pagalbos teikimà vaikui ir mokiniui regla-
mentuoja Vyriausybës arba jos ágaliotos institucijos patvirtinti socialinës pe-
dagoginës pagalbos teikimo bendrieji nuostatai.

3 punkte minimi nuostatai (ISAK-941, Valstybës þinios, 2004 06 29)
nustato tokias veiklos sferas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su smurto at-
vejø sprendimu (pastaba: uþ ðià veiklà atsako ne vien mokykloje dirbantis
socialinis pedagogas, bet ir mokytojai, klasës auklëtojai, administracija):
6.1. ðalinti prieþastis, dël kuriø mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia
tai daryti;
6.4. padëti mokiniui adaptuotis mokykloje;
6.5. teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas; <...>
8.1. individualus darbas su mokiniu – parama kriziø metu, socialiniø ir pe-
dagoginiø mokinio problemø sprendimas;
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8.2. darbas su grupe – socialiniø ir gyvenimo ágûdþiø ugdymas; ugdymo da-
lyviø tarpusavio santykiø reguliavimas; palaikymo ar savipagalbos grupiø or-
ganizavimas bei kt.;
8.3. darbas su mokinio ðeima, jo atstovais pagal ástatymà – pagalba spren-
dþiant problemas, trukdanèias vaiko ugdymosi procesui, tëvø (globëjø, rû-
pintojø) ir mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas bei kt.;
8.4. darbas su mokyklos bendruomene – saugios aplinkos kûrimas ir palai-
kymas; savivaldos aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administra-
cija ir kt.;
8.5. darbas su vietos bendruomene – ryðiø tarp vietos bendruomenës ir mo-
kyklos palaikymas; savanoriø ir bendruomenës átraukimas á informacinës,
psichologinës, specialiosios pedagoginës ir specialiosios pagalbos teikimà;
8.6. darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisiø apsaugos tarnyba, peda-
goginë psichologinë tarnyba, policija, savivaldybiø ir seniûnijø socialiniai dar-
buotojai, dienos centrai, kriziø, vaiko raidos, pirminës sveikatos prieþiûros,
kultûros centrai, vaikø neformaliojo ðvietimo mokyklos ir kt.) siekiant uþ-
tikrinti pagalbos veiksmingumà ar kuriant socialiniø pedagoginiø problemø
prevencijos sistemà.

Bendruosiuose socialinës pedagoginës pagalbos teikimo nuostatuose socia-
liniam pedagogui (ir mokytojams bei klasës auklëtojams) nustatytos tokios
pagalbos teikimo rûðys:

9.1. konsultavimas (mokinio, mokiniø grupës, mokytojø, tëvø (globëjø, rû-
pintojø)) siekiant padëti iðsiaiðkinti ir suprasti tai, kas vyksta jø gyvenimo ir
mokymosi erdvëje, padedant mokytis ir naujai elgtis;
9.2. tyrimø organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ar mokiniø ugdymo-
si sunkumams analizë;
9.3. socialiniø ir gyvenimo ágûdþiø formavimas – gebëjimas priimti sprendi-
mus ir spræsti problemas, mokymas kûrybiðkai ir kritiðkai màstyti, bendrau-
ti, paþinti save, elgtis visuomenëje priimtinais bûdais, valdyti emocijas, svei-
kos gyvensenos ágûdþiø ugdymas bei kt.;
9.4. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;
9.5. nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotiniø ir psichotropiniø me-
dþiagø vartojimo, smurto, saviþudybiø ir kitø neigiamø socialiniø reiðkiniø
prevencija;
9.6. iðtekliø telkimas socialiniø partneriø bendruomenëje paieðkai; pagalbos tin-
klo vaikui ir jo ðeimai kûrimas; projektø inicijavimas, kûrimas bei ágyvendinimas;
mokyklos savivaldos aktyvinimas; tëvø (globëjø, rûpintojø) ðvietimas ir kt.;
9.7. pagalbos komandos telkimas mokykloje, siekiant veiksmingai spræsti
problemas vaiko labui.
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Bendruosiuose socialinës pedagoginës pagalbos teikimo nuostatuose taip pat
teigiama, kad „Socialinis pedagogas telkia mokyklos pagalbos komandà, ren-
gia pagalbos teikimo planà, koordinuoja jo ágyvendinimà mokykloje ir uþ jos
ribø bei pats teikia pagalbà vaikams, kai neuþtenka klasës auklëtojo ar mo-
kytojo kompetencijos“. Konkreèiau tai galima nusakyti taip:

1. Mokyklos komandos veiklos organizavimas. Pakartosime, kad geriau-
siø smurto problemos sprendimo rezultatø galima tikëtis tik dirbant
komandiniu principu (plaèiau skyrelyje: „Komandinio darbo mokyk-
loje principai“). Socialinis pedagogas vienas nepajëgus uþtikrinti vi-
sapusiðkà mokyklos reakcijà á smurto atvejus (tuo atveju jis turi bûti
kartu teisininkas, socialinis darbuotojas, psichologas, medikas ir ad-
ministracija). Padëti suburti komandà turi mokyklos administracijos
vadovai.

2. Pagalbos teikimo planas. Svarbûs pagalbos teikimo principai yra nu-
rodyti skyrelyje „Smurto atvejø sprendimas“. Pirmasis svarbus þings-
nis smurtinio ávykio atveju yra ávertinimas. Bendradarbiaudamas  su
psichologu, klasës auklëtoju, ávyká maèiusiais ar artimais dalyviams
mokiniais socialinis pedagogas gali surinkti pakankamai informaci-
jos, kad bûtø galima organizuoti pagalbà. Socialinis pedagogas dar
gali bûti vadinamas atvejø vadybininku. Detaliau panagrinëkime at-
vejo vadybà ir bendrà pagalbos teikimà.

Dar prieð pradëdamas dirbti su smurtiniais ávykiais, socialinis pedagogas
(arba komanda) turi sudaryti pagalbos teikimo planà, já turi patvirtinti mo-
kyklos vadovas (mokyklos vadovas taip pat patvirtina ir sudarytos koman-
dos sudëtá).
Toliau pateikiame pavyzdá, kaip gali bûti teikiama pagalba. Ávykus smurtui,
socialinis pedagogas (arba geriau komanda) ávertina 10 pagalbos teikimo
sferø. Ávertindami kiekvienà sferà, komandos nariai atsiþvelgia á tai:

• kokia yra turima tos sferos informacija apie mokiná;
• kokios informacijos trûksta;
• kokia reikalinga pagalba;
• kokius konkreèius tos pagalbos þingsnius reikia atlikti;
• kas ágyvendins konkreèius pagalbos þingsnius;
• kiek laiko skiriama konkretiems pagalbos þingsniams atlikti;
• kada bus kitas susitikimas, kad bûtø galima ávertinti, kas pasiekta.

Pagalbos sferos nurodomos 1 pav.
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1 pav. Pagalbos teikimo sferos

Medicinos pagalba
1. Gydymas. Socialinis pedagogas ávertina (tiksliau, papraðo mokyklos

medicinos darbuotojà ávertinti), ar reikalinga medicinos pagalba. Jei-
gu reikalinga skubi pagalba, kreipiamasi á gydymo ástaigas.

2. Konsultavimas. Ávertinama, ar vaikui reikia suteikti þiniø, kaip rû-
pintis savo sveikata po patirto smurto.

Teisinë pagalba
1. Tyrimas. Komanda ávertina, ar reikia apie smurtiná ávyká praneðti tei-

sësaugos pareigûnams. Rekomenduojama, kad reguliariuose koman-
dos susitikimuose dalyvautø teritorijà priþiûrintis nepilnameèiø rei-
kalø policijos pareigûnas; tokiu atveju bus iðvengta neskaidrumo, kai,
saugant mokyklos vardà, nuslepiami kai kurie ávykiai. Jeigu smurtiná
nusikaltimà padarë vaikas, neturintis 14 metø, jam baudþiamoji byla

Psichologinë:

1. Traumos áveikimas

2. Socialiniai ágûdþiai

Teisinë:

1. Tyrimas

2. Konsultavimas

Pagalbos

organizavimas

Socialinë:

1. Saugumo

2. Artimiausios

aplinkos

Pedagoginë:

1. Vaiko teisës

2. Kriziniø situacijø ir

konfliktø sprendimas

Medicinos:

1. Gydymas

2. Konsultavimas
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nebus keliama. Jeigu smurtautojas yra vyresnis nei 14 metø, bus pra-
dëtas ikiteisminis tyrimas. Nukentëjusio vaiko tëvai civiline tvarka
gali kreiptis dël vaikui padarytos þalos atlyginimo (neatsiþvelgiant á
smurtavusio vaiko amþiø).

2. Konsultavimas. Tai yra teisinës informacijos suteikimas smurtinio
ávykio dalyviams bei jø tëvams. Kadangi mokykloje teisininkai nedir-
ba (nors kai kurios mokyklos iðsirûpina, kad kartà per mënesá teisi-
niais klausimais konsultuotø policijos pareigûnai), minimalias teisi-
nes þinias turi suteikti socialinis pedagogas. Tai yra þinios apie galio-
janèius ástatymus, teisinës pagalbos sritis, atsakomybë uþ smurtinius
veiksmus ir pan.

Socialinë pagalba
1. Saugumo uþtikrinimas. Smurtas tiesiogiai paþeidþia saugumo jaus-

mà. Komandos nariai (ar socialinis pedagogas individualiai) áverti-
na, ar po ávykio mokykla imasi visø priemoniø, kad uþtikrintø saugu-
mà (t. y. kad smurtinis ávykis nepasikartotø), ar nereikia vaiko per-
kelti á kità klasæ ir pan.

2. Artimiausia vaiko aplinka. Ávertinama, ar artimiausia vaiko (tiek
smurtavusio, tiek nukentëjusio) aplinka neskatina tolesnio smurto,
suteikia reikiamà palaikymà ir supratimà. Vaiko artimiausia aplinka:
bendraklasiai, daþniausiai sutinkami mokytojai, ðeimos nariai, arti-
miausi draugai. Ávertinama, ar reikalingi papildomi mokymai – susi-
tikimai su artimiausios aplinkos atstovais.

3. Kita socialinë pagalba. Saugumas ir artimiausia aplinka – tik du svar-
bûs socialinës pagalbos aspektai. Socialinës pagalbos sfera yra daug
platesnë. Socialinis pedagogas á pagalbos teikimo planà gali átraukti
ir kitus aspektus: reikiama materialinë parama, slauga ar prieþiûra,
kitos socialinës paslaugos.

Psichologinë pagalba
1. Traumos áveikimas. Patirtas smurtas sukelia ávairiø neigiamø psicho-

loginiø pasekmiø. Socialinis darbuotojas gali praðyti psichologo jas
ávertinti ir kartu teikti pagalbà.

2. Socialiniai ir psichologiniai ágûdþiai. Kad vaikas apsisaugotø nuo smur-
to, jis turi iðsiugdyti pakankamai socialiniø ir psichologiniø ágûdþiø
smurtinëms ar konfliktinëms situacijoms spræsti (tai pykèio kontro-
lë, pozityvus konfliktø sprendimas, korektiðkas jausmø iðreiðkimas
ir pan.).

Pedagoginë pagalba
1. Vaiko teisës. Vaikas turi bûti supaþindintas su Vaiko teisiø konvenci-

ja, kitais dokumentais, skirtais vaikø gerovei uþtikrinti. Jis turi þino-
ti savo teises – á pagalbà, á mokslà ir t. t. Labai svarbu yra skirti, kas
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yra vaiko teisës, kas yra pareigos, o kas yra norai. Vaiko norø neágy-
vendinimas ne visada yra jo teisiø paþeidimas. Kartu socialinis peda-
gogas moko, kaip vaikas turi ginti savo teises, kaip turi elgtis smurto
atveju.

2. Elgesys krizinëse situacijose ir konfliktø metu. Kad vaikas ateityje elg-
tøsi deramai, jis turi þinoti, kas yra teisinga, koks elgesys yra pozity-
vus. Ðias þinias jam bûtina suteikti.

Èia nurodytos svarbios (bet ne visos) pagalbos sferos. Geriau paþinus smur-
tautojà ir nukentëjusájá, galima sudaryti veiksmingà individualø pagalbos pla-
nà. Socialinis pedagogas uþtikrina, kad vaikai gautø jiems bûtinà pagalbà.

Mokyklos psichologo atsakomybë

ir darbo metodai

Mokyklos psichologas yra labai svarbus specialistas, sprendþiant smurto at-
vejus ugdymo ástaigoje. Praktika rodo, kad psichologai su smurto problema-
tika dirba ávairiai. Taip yra dël to, kad ástatymais psichologo funkcijos api-
brëþiamos ne visai detaliai. Todël kai kurios veiklos sritys (kaip nemotyvuo-
to kliento konsultavimas, pedagogoniø-psichologiniø priemoniø taikymas pra-
siþengusiems mokiniams, tëvø konsultavimas jø asmeninio gyvenimo klausi-
mais ir pan.) kartais mokyklos psichologo kompetencijai nëra priskiriamos.
Bendruosiuose pareiginiuose mokyklos psichologo nuostatuose (patvirtin-
tuose LR ðvietimo ir mokslo ministro 2005-07-22 ásakymu Nr. ISAK-1548)
nurodomos tokios veiklos kryptys, ið dalies ar tiesiogiai susijusios su smurto
atvejø sprendimu: mokyklos psichologas

• atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsiþvelgdamas á
mokyklos bendruomenës poreikius;

• atlieka mokiniø veiklos ir elgesio pamokø metu stebësenà;
• inicijuoja, rengia ir ágyvendina psichologiniø problemø prevencijos

programas;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinëms, asme-

nybës ir ugdymosi problemoms spræsti;
• konsultuoja psichologiniø, asmenybës ir ugdymosi problemø turin-

èius mokinius, jø tëvus; ávertina mokinio galias ir sunkumus, raidos
ypatumus, psichologines, asmenybës ir ugdymosi problemas.

Smurtas yra priskiriamas prie elgesio sutrikimø. Ðvietimo ir mokslo minist-
ro ásakyme nëra tiesiogiai nurodyta, kad mokyklos psichologas turi dirbti su
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elgesio sutrikimø turinèiais vaikais. Taèiau nederamas elgesys daþnai yra psi-
chologiniø sunkumø rezultatas. Dël to psichologas negali atsiriboti nuo ðiø
problemø sprendimo mokykloje.

Profesinë paslaptis ar informacija, kurià bûtina perduoti?

Psichologo profesinë etika nustato, kad:
5. Psichologas turi iðlaikyti profesinæ paslaptá:
5.b. psichologas gali suteikti jo saugomà informacijà jos praðantiems asme-
nims ar institucijoms tik sutikus S1  arba jam atstovaujanèiam asmeniui ar
ástaigai. Þmoniø kolektyve (gamykloje, mokykloje, ligoninëje ir pan.) dir-
bantis psichologas paprastai suteikia, jo nuomone, bûtinà informacijà asme-
nims, dalyvaujantiems taikant S tam tikras poveikio priemones, ir ðie asme-
nys taip pat privalo saugoti profesinæ paslaptá (kaip ir psichologas);
5.c. psichologas siekia, kad tyrimo rezultatai etc. bûtø patikimai saugomi,
nebûtø prieinami paðaliniams asmenims. Su S susijusi medþiaga priklauso
ástaigai, kurioje psichologas dirba. Ástaiga privalo pavesti saugoti medþiagà
arba psichologui, arba kitam kvalifikuotam, galinèiam paslaptá iðsaugoti as-
meniui.

Psichologas savarankiðkai sprendþia, kada turima informacija  yra profesinë
paslaptis. Jis turi nuspresti, kurià informacijà apie savo klientus perduoti
kolegoms. Daþniausiai tai informacija, kuria remdamiesi kiti specialistai gali
organizuoti pagalbà. Visada yra rekomenduojama, kad psichologas gautø
sutikimà dël privaèios informacijos (apie mokinio ðeimà, iðgyenimus, turi-
mus sutrikimus ir pan.) perdavimo. Vaiko paprastai pakanka paklausti, ar
galima tam tikrà informacijà perduoti. Greta bûtina paaiðkinti, kodël tam
tikra informacija yra perduodama ir kas bus toliau daroma. Jeigu tai yra
maþametis, reikëtø gauti ir tëvø sutikimà.

BET. Smurtas prieð vaikus yra nusikaltimas ir yra tiriamas pagal LR ástaty-
mus. Teisësaugos pareigûnai turi teisæ iðkviesti psichologà á apklausà, jeigu
turi informacijos, kad psichologui vaikas yra papasakojæs apie patirtà smur-
tà. Psichologas gali bûti iðkviestas kaip liudytojas (apie nusikaltimo aplinky-
bes þinantis asmuo) arba kaip specialistas (galintis pateikti iðvadà apie ávyká,
nukentëjusájá, jo parodymus, jam padarytà poveiká). Psichologas ðiuo atveju
negali atsisakyti dalyvauti kaip liudytojas, teigdamas, kad negali iðduoti pro-
fesinës paslapties. Dalyvauti kaip specialistas jis gali atsisakyti, motyvuoda-

1 Simboliu S þymimas bet kuris asmuo, su kuriuo dirba psichologas, – tai subjektas,

klientas, pacientas.
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mas tuo, kad ugdymo institucija nëra sudariusi sutarties su teisësaugos insti-
tucijomis. LR baudþiamasis kodeksas, LR baudþiamojo proceso kodeksas,
LR civilinis kodeksas ir LR civilinio proceso kodeksas yra didesnæ teisinæ
galià nei psichologo profesinë etika turintys teisiniai aktai. Remiantis ðiais
dokumentais psichologas taip pat gali bûti baudþiamas dël þinomo nusikalti-
mo nuslëpimo arba nepraneðimo apie já.

Psichologas, dirbantis mokykloje, jau yra pasirengæs dirbti konsultaciná darbà
su vaikais, vertinti specialiuosius ugdymo poreikius, konsultuoti mokinius
profesijos pasirinkimo klausimais. Kad mokyklos psichologas galëtø
kvalifikuotai teikti psichologinæ pagalbà smurto atveju, kompetentingai
dalyvauti komandos darbe, rengti rekomendacijas pedagogams ir tëvams, jis
turi savarankiðkai ieðkoti papildomø þiniø bei metodø.

Individualus darbas su smurto aukomis

Toliau nurodomi specifiniai darbo su smurto aukomis aspektai. Taèiau
psichologas turi nuolat lavinti savo ágûdþius. Vienas metodas ar vienodos
individualaus konsultavimo taisyklës netiks visiems vaikams. Psichologas turi
bûti lankstus.

Vaikas nukentëjo nuo fizinio smurto. Teikiant psichologinæ pagalbà,
rekomenduojama:

• Susisiekti su mokykloje dirbanèiu medicinos personalu, kad bûtø
ávertinta, ar reikalinga skubi medicinos pagalba.

• Susisiekti su mokyklos socialiniu pedagogu ar Vaiko teisiø apsaugos
tarnybos specialistu, kad bûtø ávertinta, ar vaikas yra pakankamai
saugus (mokykloje ar namuose).

• Dël patirto smurto vaikai gali turëti daugybiniø elgesio, emociniø
ar kognityviniø sutrikimø. Psichologui rekomenduojama ávertinti,
kokiø sutrikimø sukëlë patirtas smurtas, kokiø sutrikimø bûta iki
smurtinio ávykio (ar ávykiø). Tokie simptomai kaip nerimas,
depresija, potrauminis stresas neretai bûna tiesioginiai smurto
padariniai. Ávertinti galima kalbantis su vaiku, su tëvais, su
mokytojais (klasës auklëtojais), jei tai ávyko mokykloje. Renkama
informacija: ðeimos istorija, mokinio mokymosi ir socialiniø
santykiø istorija, bendra vaiko adaptacija prie aplinkos, kitø
panaðiø trauminiø ávykiø istorija, specifiniai patirto smurto
bruoþai, poveikis vaikui ir ðeimai. Svarbi informacija – kaip vaikas
suvokia patirtà smurtà. Kita vertinimo dalis – kaip vaikas suvokia
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tolesnius mokyklos, teisësaugos þingsnius dël patirto smurto, vaiko
kognityvinis ir esamos emocinës bûsenos vertinimas.

• Pagalbos plano sudarymas. Rekomenduojama já sudaryti kartu su
kitais mokyklos specialistais (specialiai tam skyrus bendrà
susitikimà). Geriausia, jeigu mokykloje yra veikianti komanda,
tada nereikës prieð kiekvienà susitikimà kalbëti apie
konfidencialumo ribas (kokia informacija yra privati, kam galima
pasakyti ir pan.). Komandoje dirbantys specialistai arba formaliai
(raðtu), arba þodþiu yra ásipareigojæ dël profesiniø paslapèiø
neperdavimo tretiesiems asmenims, nesusijusiems su pagalbos
teikimu.

• Pagalbos teikimas. Psichologas tik atlikæs ávertinimà gali atskirti,
kurios problemos yra susijusios su patirtu smurtu, o kurios buvo
iki smurtinio ávykio. Psichologas suderina su vaiku ir (arba) jo
tëvais konkreèias pagalbos teikimo priemones. Keletas pavyzdþiø,
kokiø pagalbos priemoniø gali imtis psichologas:
o Pedagoginis-psichologinis ugdymas (tai vaiko poþiûrio á patirtà

smurtà formavimas, vaiko nuostatø (savo, smurtautojø,
aplinkiniø atþvilgiu), pakitusiø dël patirto smurto,
koregavimas, saugumo planavimas ir rizikos maþinimas.

o Pykèio kontrolë. Patyræ smurtà vaikai neretai jauèia didelá
pyktá, kurá jiems sunku kontroliuoti. Galima ávertinti vaiko
pykèio lygá, aptarti situacijas, kai kyla pyktis,
nekontroliuojamas impulsyvus elgesys, þodinë ar elgesio
agresija. Galima taikyti atpalaiduojanèius pratimus, mokyti
alternatyviø pykèio reiðkimo bûdø (pavyzdþiui, per vaidmenø
þaidimus), aptarti simptomus (þenklus), rodanèius kylantá
pyktá. (Patartina apie kylanèio pykèio þenklus pakalbëti su
vaikà mokanèiais pedagogais, aptarti jø reagavimo á vaiko
pyktá bûdus). Kartais vaikai po patirto smurto stengiasi
nuslopinti visus savo jausmus. Pratybø metu rekomenduojama
mokyti vaikà ávardinti ir iðreikðti savo jausmus.

o Socialiniø ágûdþiø lavinimas. Psichologas gali surengti pratybas
tokiomis temomis: pozityvus bendravimas su bendraamþiais,
lyderystë, gebëjimas uþduoti klausimus, konfliktø sprendimas
(tai bûtini socialiniai ágûdþiai, maþinantys rizikà vël patirti
smurtà).

Vaikas nukentëjo nuo emocinio smurto, patyèiø, ignoravimo ar apleidimo.
Pagalbos ðiems vaikams veiksmingumas dar nepakankamai iðtirtas. Nustatyta,
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kad emocinis smurtas sukelia vaikui nemenkø neigiamø pasekmiø: þemas
savæs vertinimas, þemi akademiniai rezultatai, sumenkusi motyvacija, didesni
emociniai sunkumai, menkas gebëjimas prisitaikyti ðeimoje, klasëje.
Dirbdamas su ðiais vaikais, psichologas gali numatyti tokius veiksmus:
Pirmas þingsnis – ávertinimas. Jis gali bûti panaðus kaip ir fizinio smurto
atveju.
Antras þingsnis – pagalbos teikimas. Jis yra labai individualus. Tai priklauso
nuo smurto ar patyèiø sukeltø simptomø. Keletas pavyzdþiø:

• Mokiná remiantis suaugusysis ar kitas mokinys. Paprastai patyèios,
emocinis smurtas yra ilgesná laikà trunkantis reiðkinys. Su mokiniu
konsultacijø metu reikia nustatyti, kas gali teikti jam paramà
kasdieniame gyvenime. Psichologas gali paskirti susitikimà-aptarimà
su vaiko ávardintais asmenimis, skirti mokiniui „namø darbus“ –
daugiau bendrauti su já remianèiais þmonëmis.

• Savo vertës këlimas (kontrolës centro perkëlimas ið iðorës á vidø).
Tai vaiko mokymas vertinti save, neatsiþvelgiant á ið iðorës gaunamà
neigiamà vertinimà. Mokydamas adekvaèiai vertinti save psichologas
gali taikyti tokias uþduotis ar pratimus:
o Negatyviø minèiø apie save aptarimas ir keitimas. Tokios mintys

kaip „toks jau mano likimas“, „að esu prastas“, „að nusipelniau
tokio elgesio su manimi“ turi bûti kartu su vaiku aptartos ir
paneigtos.

o Autonominis vertinimas. Psichologas turi siekti, kad mokinys
susikurtø savo vertybiø sistemà ir savarankiðkai save ávertintø.

o Mokymas priimti komplimentus ir teigiamus ávertinimus.
Emociná smurtà patyræs vaikas neretai nemoka priimti teigiamo
ávertinimo. Jis tai gali priimti kaip eilinæ patyèià. Paprastas
pratimas – vaikas turi sugalvoti 10 gerø bruoþø, uþ kuriuos jis
vertas pagyrimo.

o Daugiau dëmesio savo mëgstamai veiklai. Psichologas gali
paskatinti vaikà uþsiimti veikla, kuri jam sekasi ir patinka.

o Bendradarbiaujant su socialiniu pedagogu, nukentëjusá vaikà
galima átraukti á dalyvavimà mokyklos veikloje.

Vaikas nukentëjo nuo seksualinio priekabiavimo ar seksualinës prievartos.
Lietuvoje yra daug vaikø, kurie nukenèia nuo tokio pobûdþio nusikaltimø,
bet niekam apie tai nepraneða. Daþniausiai vaikai nukenèia nuo ðeimos nariø
ar giminiø. Deja, tokio pobûdþio nusikaltimø pasitaiko ir ugdymo ástaigose.
Pagalba nukentëjusiems vaikams – ilgalaikis ir sudëtingas procesas. Toliau
nurodomi tik kai kurie jos aspektai:
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• Nëra vienodø patirtos seksualinës prievartos simptomø ar
psichologiniø pasekmiø. Todël psichologas, prieð sudarydamas
pagalbos planà, turi atlikti individualø ávertinimà. Mokslininkai bandë
nustatyti daþniausias psichologines pasekmes. Tëra pastebëta, kad
tokiems vaikams daþniau yra bûdinga:
o seksualizuotas elgesys;
o stigmatizacija (etikeèiø klijavimas, bûdingas mokykloje, jeigu

mokiniai suþino apie nukentëjusájá);
o iðdavystës, nepasitikëjimo jausmas;
o bejëgiðkumas;
o nerimas;
o depresija;
o potrauminis stresas (jeigu seksualinë prievarta buvo vienkartinis

nusikaltimas);
o disociacija;
o pyktis.

• Psichologas turi ávertinti, kurie ið ðiø psichologiniø simptomø bûdingi
vaikui. Remdamasis ávertinimo rezultatais jis turi sudaryti pagalbos
planà.

• Prieð pradëdamas teikti psichologinæ pagalbà, psichologas turi
ásitikinti, ar vaikas yra apsaugotas nuo tolesnio iðnaudojimo.
Psichologinë pagalba yra veiksminga tik jei vaikas yra saugus.

• Svarbu nesiimti skubotø veiksmø. Tik apgalvoti þingsniai gali duoti
teigiamø rezultatø. Lietuvoje, deja, yra daug veiksniø, dël kuriø vaikas
gali papildomai nukentëti, atskleidus seksualinës prievartos atvejá:
o tokius ávykius labai mëgsta apraðyti þiniasklaida. (Vaikui reikia

patarti nieko nepasakoti tiems þmonëms, kurie gali paskleisti ðià
informacijà);

o kiti mokiniai gali imti tyèiotis. Jei taip atsitinka, psichologas su
socialiniu darbuotoju turi surengti 1–2 pamokas mokiniams apie
seksualinës prievartos reiðkiná (patyèios neretai aprimsta, kai
vaikai daugiau suþino apie seksualinæ prievartà ir jos pasekmes);

o neadekvati ar netinkama kitø þmoniø ar pedagogø reakcija.
Seksualinës prievartos atveju neretai labai jautriai ar net þeminamai
reaguoja kai kurie pedagogai ar vaiko artimieji. Svarbu uþtikrinti,
kad informacijà apie vaiko patirtà prievartà suþinotø tik tie
specialistai, kurie realiai gali prisidëti prie pagalbos organizavimo.

o Seksualiniai iðnaudotojai tik iðimtiniais atvejais pripaþásta savo
kaltæ. Su vaiku bûtina aptarti santykius su seksualiniu iðnaudotoju,
apsisaugojimo bûdus.
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• Praneðti ar nepraneðti teisësaugai – neretai psichologo svarstomas
klausimas. VðÁ „Vaiko namas“ patirtis rodo, kad vaikai, kurie perëjo
ikiteisminá tyrimà, greièiau atgauna psichologinæ pusiausvyrà (net ir
tuo atveju, jeigu tas tyrimas buvo nesëkmingas). Patirtos prievartos
paslaptis vaikams neretai yra sunkiai pakeliama naðta.
Rekomenduojama vaikui paaiðkinti, kodël yra svarbu praneðti
teisësaugos pareigûnams. Gavus jo sutikimà, galima tai padaryti.

• Pagalba vaiko artimiesiems. Kartais psichologas turi daugiau dirbti
su tëvais nei su vaiku. Galimas pagalbos variantas – dirbama tik su
(nusikaltimo nedariusiais) tëvais, visiðkai neátraukiant vaiko.
Netinkamas tëvø elgesys seksualinës prievartos atveju vaikui gali
sukelti dar dsunkesniø psichologiniø pasekmiø.

Socialiniø ágûdþiø lavinimas per grupines pratybas

Smurtas daþnai kyla kaip netinkamo konfliktø sprendimo pasekmë. Norint
vaikus mokyti tinkamai spræsti konfliktus, rekomenduojama ðalia
individualaus darbo rengti grupines pratybas. Psichologas, norëdamas taikyti
grupinës psichoterapijos metodus, turi ágyti papildomà kvalifikacijà. Toliau
pateikiame pavyzdá, kurá  psichologas gali iðplësti ir pritaikyti savo darbe.
Þaidimø terapija maþesniø vaikø grupëje. Þaidimø terapija tinka vaikams,
turintiems elgesio sutrikimø. Prieð pradëdamas dirbti su vaiku grupëje
psichologas turi nustatyti vaiko agresyvaus elgesio prieþastis (atlikti
individualø ávertinimà). Jeigu vaikas yra agresyvus, linkæs muðtis tik namuose
(ar tik mokykloje), tai rodo, kad vaikas tokiu bûdu netiesiogiai protestuoja
prieð konkreèius suaugusius (ar taisykles) ar netinkamà jø elgesá. Jeigu
agresyvus elgesys pasireiðkia nuolat, tai gali bûti didesniø psichologiniø (ar
psichiatriniø) sutrikimø pasekmë. Pats sunkiausias psichologo uþdavinys yra
uþmegzti ryðá (bei pasitikëjimu grástus santykius) su elgesio sutrikimø turinèiu
vaiku. Vëliau rengdamasis dirbti su grupe psichologas:

• atrenka vaikus (vaikai, kuriø elgesys aiðkiai agresyvus, aiðkiai
seksualizuotas, kurie nuolat vagiliauja, turi aiðkiø sociopatijos
poþymiø, á grupæ neátraukiami, nes ið to bus daugiau neigiamø
pasekmiø nei teigiamø rezultatø). Vaikai, kuriø elgesys pasiþymi
klinikiniais simptomais, turi bûti siunèiami á gydymo ástaigas.
Mokykloje darbas gali bûti labiau korekcinis, su vaikais, turinèiais
neþymiø elgesio ar psichologiniø sunkumø. Grupei labiau tinka uþdari
vaikai, priekabiavimo ar smurto aukos, nebrandûs, turintys fobijø,
neþymiø elgesio sutrikimo poþymiø vaikai. Maksimalus vaikø skaièius
grupëje – 5. Didesná vaikø skaièiø bus sunku kontroliuoti. Turintys
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elgesio sutrikimø vaikai átraukiami á bendraamþiø (ar truputá
vyresniø) vaikø grupæ. Vienoje grupëje negali dalyvauti bendraklasiai,
vienos ðeimos broliai ir seserys;

• susitaria su tëvais dël jø dalyvavimo grupëje, numato laikà.
Psichologas gali organizuoti nuolatinæ atviro tipo vaikø grupæ
(pavyzdþiui, kartà per savaitæ ketvirtadieniais nuo 13:00 iki 15:00);

• atrenka tinkamus þaislus. Tai gali bûti lëliø namas, þaisliniai gyvûnai,
pieðimo priemonës, molis, kubeliai, lëliø teatro þaislai, smëlio dëþë
ir pan.;

• prieð kiekvienà susitikimà numato uþduotis, tinkamas grupës vaikams.
Uþduotys turi bûti parinktos pagal tai, kokius tikslus kelia psichologas.
Tai gali bûti empatijos ugdymas, mokymas reikðti jausmus, pratinimas
imtis iniciatyvos, elgesio kontrolë.

Èia nurodyti tik keli grupës organizavimo aspektai. Kad ir  kokià grupinæ
terapijà (þaidimø terapija, psichodrama, dailës terapija ar pan.) taikys
psichologas, jis turi papildomai kelti savo kvalifikacijà ðioje srityje.

Darbas su klase po smurtinio ávykio

Psichologas gali rengti vienkartinius susitikimus-aptarimus su klase po
smurtinio ávykio. Tyrimai rodo, kad nemaþa smurtiniø ávykiø ávyksta tarp
vienos klasës mokiniø. Psichologui rekomenduojama savo darbà organizuoti
ne tik su smurtautoju ir nukentëjusiuoju, bet ir su ávyká stebëjusiais vaikais.
Psichologas gali taikyti daug ávairiø darbo formø. Keletas pavyzdþiø:

• Susitikimas-aptarimas su klase. Trukmë – 45 min. Dalyvauja tiek
uþpuolikas, tiek nukentëjæ vaikai. Kalbama apie smurto formas,
pasekmes. Galima aptarti tokius klausimus:

o Ko paprastai siekia smurtautojas (vaikams pabrëþti, kad tai
neturi bûti taikoma þinomam jø klasës smurtautojui).

o Kaip turëtø elgtis kiti mokiniai, jeigu mato smurtà.
o Kaip jauèiasi nukentëjæs vaikas.
o Kur reikëtø ieðkoti pagalbos (kada reikia kreiptis á policijà, á

psichologà, socialiná pedagogà).
o Vaikø klausimai.

      •  Aptarimas maþose grupelëse. Trukmë – 20 minuèiø. Geriausia, jei
psichologui talkininkauja kiti specialistai (socialinis pedagogas, specialusis
pedagogas, direktoriaus pavaduotojas). Klasë suskaidoma á grupeles po 4–7
vaikus. Susitikimo metu grupelëje aptariami tokie klausimai:

o Kaip mokiniai suprato patirtà (matytà, girdëtà) smurtiná ávyká.
Koks jø poþiûris á ávyká, jo dalyvius.



79

o Kaip jie elgësi ávykio metu (jeigu matë).
o Kokià átakà jø gyvenimui ir jausmams padarë smurtinis ávykis.
o Kaip jie prisidës prie ávykio sprendimo.
o Kokias iðvadas pasidarë.

Vadovaujantysis aptarimui turi siekti, kad pasisakytø visi mokiniai.

Kitos svarbios psichologo veiklos sritys

Pedagogø mokymas korektiðkai bendrauti ir teikti pagalbà mokiniams.
Mokyklose auklëtojo darbas yra nepopuliarus. Mokytojai smurto problemø
sprendimo atsakomybæ linkæ atiduoti tëvams. Viena ið prieþasèiø –
neþinojimas, kà daryti smurto atveju. Psichologas mokykloje gali paaiðkinti
pedagogams, kaip elgtis smurto atveju, padëti nukentëjusiam vaikui, taikyti
pedagogines priemones elgesio sunkumø turintiems mokiniams. Kitos galimos
temos:

• klasës valdymas;
• pedagogo reakcija smurto atveju;
• pozityvus kontaktas su mokiniu ir t. t.

Kita svarbi psichologo veiklos sritis – darbas su pedagogais, kurie provokuoja
vaikø agresijà mokykloje. Tai yra viena ið sunkiausiø veiklos sferø. Tai ypaè
svarbu tais atvejais, kai atsiranda vadinamøjø sunkiø ir smurtaujanèiø klasiø.
Viena ið prieþasèiø – netinkamas, aplaidus ar net agresyvus pedagogo elgesys.
Psichologas turi susitarti su pedagogu dël keleto susitikimø. Ðiø susitikimø
metu:

• pedagogas iðsako savo poþiûrá á klasæ;
• nustatoma, kaip pedagogas paþásta savo auklëjamàjà klasæ, kaip

sprendë iðkilusius sunkumus;
• aptariama, koks yra pedagogo santykis (jam kylantys jausmai) su

vadinamaisiais sunkiais vaikais;
• aptariami jau ágyvendinti darbo su tëvais metodai;
• perþiûrimi ir ávertinami klasës valdymo ir kiti darbo metodai;
• nustatoma pedagogo psichologinë bûsena (neretai patiriantys sunkius

iðgyvenimus, depresijà pedagogai, uþuot sprendæ savo sunkumus,
yra linkæ slëpti juos po didesnio grieþtumo kauke; neretai jø elgesys
bûna áþeidus ir þeminantis mokinius);

• analizuojama pedagogo kaip specialisto istorija. Tai nëra viso
gyvenimo analizë. Tai labiau darbuotojo kaip pedagogo karjeros
analizë. Psichologas gali aptarti tokius klausimus kaip: kas lëmë
pedagogo profesijos pasirinkimà; kà jis laiko normaliu vaiku, ir kt.
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Psichologas turi þinoti, kad pedagogo elgesio motyvai gali bûti ir
neásisàmoninti. Pavyzdþiui, kartais jaunuoliai renkasi pedagogo karjerà, taip
netiesiogiai norëdami pratæsti savo vaikystæ, iðspræsti asmeninius sunkumus,
kilusius ðeimoje, ir pan. Jeigu psichologas imasi konsultuoti pedagogà, ypaè
daug dëmesio turi bûti skiriama teigiamam kontaktui ir konfidencialumui.
Pedagogui galima patarti nueiti pas kità (ne mokykloje) dirbantá psichologà.

Smurto paplitimo ir mokyklos klimato vertinimas. Bendruosiuose
pareiginiuose mokyklos psichologo nuostatuose (5.11 p.) nurodoma, kad
psichologas: „atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus
atsiþvelgdamas á mokyklos bendruomenës poreikius“. Kadangi smurtas –
aktuali problema daugelyje Lietuvos mokyklø, psichologas turi bûti
pasirengæs atlikti tyrimus ðia tema. Lietuvoje nëra standartizuotø metodikø
smurto paplitimui ávertinti, todël psichologas turi sukurti anketà (klausimynà)
ar kità metodikà pats. Kuriant vertinimo priemonæ ar taikant jau sukurtas
priemones, psichologui rekomenduojama vadovautis standartizuotu
psichologinio ávertinimo metodikø reglamentu arba tarptautiniu testø
naudojimo reglamentu (þr. http://www.lps.vu.lt).
Vertinant smurto ugdymo ástaigoje klausimà, galima ávertinti tokias sferas:

• smurto paplitimas mokykloje (rekomenduojama vaikams
neformuluoti abstrakèiø klausimø, tokiø kaip: „Ar esi patyræs emocinæ
prievartà?“; klausimai turi bûti konkretûs: „Ar per paskutinius du
mënesius kas nors ið tavæs ðaipësi?“ ir t. t.). Vertinant paplitimà, svarbu
ne tik tai, kà vaikai patyrë, bet ir kà stebëjo;

• smurto suvokimas. Psichologas gali nustatyti, kokius veiksmus vaikai
priskiria prie smurtiniø. Tai svarbu dël to, kad vaikai neretai
vadovaujasi kitokiais negu psichologas ásitikinimais („Kartà plekðtelti
per veidà nieko baisaus, jeigu juokiasi...“ ir pan.);

• pagalbos suvokimas. Psichologas gali nustatyti, kokiø veiksmø vaikai
imasi susidûræ su smurtu. Taip pat galima suþinoti, á kà jie kreiptøsi
pagalbos, jeigu nukentëtø;

• mokyklos personalo pasirengimas spræsti smurtinius atvejus.
Psichologas, sukûræs ásivaizduojamas situacijas, gali nustatyti, kokiø
priemoniø imtøsi pedagogai, kam jie priskiria atsakomybæ.

Èia pateikta tik keletas pavyzdþiø. Psichologas, organizuodamas platesná
ávertinimà, turi atsiþvelgti á konkreèius ástaigos poreikius. Be to:

• atlikdamas tyrimà, psichologas turi átraukti ir tëvus. Kartais tyrimas
gali parodyti, kad skirtingos mokyklos bendruomenës grupës
(pavyzdþiui, tëvai, pedagogai, mokiniai) skirtingai suvokia smurto
problemà ir jos sprendimo bûdus;
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• daþnai anketos yra anoniminës. Dël ðios prieþasties psichologas turi
uþtikrinti, kad nebûtø siekiama identifikuoti anketø atsakymø
autorius;

• rekomenduojama toká pat ávertinimà kartoti po tam tikro laiko. Taip
psichologas gali nustatyti, kas pasikeitë, kokiø rezultatø davë tam
tikros pagalbos ar prevencijos priemonës.

Mokytojø ir klasës auklëtojø

atsakomybë ir darbo metodai

Sprendþiant smurto atvejus, mokytojo atsakomybë maþesnë. Mokytojas tu-
ri þinoti, kaip reaguoti á vaikø konfliktus ir smurtà, kurá jis pats pastebi.
Klasës auklëtojui tenka daug didesnë atsakomybë. Klasës auklëtojas – mo-
kytojas, kuriam pavesta ugdyti klasës bendruomenæ, susidedanèià ið moki-
niø, jø tëvø ir mokytojø, dirbanèiø su klase. Klasës auklëtojas ne tik vado-
vauja klasës bendruomenei, bet ir atstovauja jos interesams, ieðko galimybiø
tenkinti jos poreikius.

Pastaruoju metu yra tikslinamos klasës auklëtojo funkcijos. Daþniausiai kla-
sës auklëtojai, kalbëdami apie savo darbà, nurodo per menkà atlyginimà ir
per didelæ atsakomybæ. Atëmus laikà, kurá klasës auklëtojas per savaitæ turi
skirti pamokoms ir dokumentacijai pildyti, tiesioginiam darbui su mokiniais
laiko lieka nedaug. Taèiau klasës auklëtojo atsakomybë ir funkcijos yra itin
svarbios (taip pat ir sprendþiant smurto atvejus).
Klasës auklëtojas:

• uþtikrina ugdomø mokiniø saugumà;
• ugdo tvirtas mokiniø dorovës, pilietines, tautines bei patriotines nuo-

statas, laiduoja jø asmenybës galiø plëtotæ;
• rûpinasi pagalbos teikimu mokiniams, turintiems ugdymosi, moky-

mosi sunkumø ir specialiøjø ugdymosi poreikiø;
• nuolat informuoja tëvus (globëjus, rûpintojus) apie jø vaikø ugdy-

mosi poreikius ir pasiekimus.

Klasës auklëtojas – tai maþasis klasës socialinis pedagogas. Sprendþiant smur-
to atvejus, klasës auklëtojui tenka didþioji darbo dalis. Jis geriausiai paþásta
savo klasës mokinius. Padedamas psichologo ir socialinio pedagogo, klasës
auklëtojas gali iðspræsti daugelá ávairiø smurtiniø atvejø.
G. Kvieskienës (ir kt., 2006) tyrimo rezultatai parodë, kad mokiniai yra
linkæ kreiptis pagalbos pirmiausia á klasës auklëtojà.
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Mokiniø poþiûris á klasës auklëtojà

Mokiniai bëga ið pamokø

Mokiniai þaidþia azartinius þaidimus

Kiti mokiniai tyèiojasi

Neádomus laisvalaikio organizavimas mokykloje

Kiti mokiniai muða, stumdo

Mokiniai pykstasi, ginèijasi tarpusavyje

Mokiniai triukðmauja, netinkamai elgiasi pamokø metu

48,1

50,3

53,4

61,4

64,7

66,5

72,8

2 pav. Sunkumai, su kuriais susidûræ mokiniai

daþniausiai kreipiasi á klasës auklëtojà

Susidûræ su panaðiais sunkumais mokiniai á psichologà ir socialiná pedagogà
kreipiasi reèiau.

Mokykla gerø rezultatø galës tikëtis, jeigu klasës auklëtojai savo darbà at-
liks kokybiðkai. Klasës auklëtojas turi bûti pasirengæs dirbti su smurto atve-
jais: jis turi domëtis atitinkamais mokymais, literatûra ir papildomais kur-
sais. Socialinis pedagogas ir psichologas, uþklausus klasës auklëtojui, turi
suteikti reikiamø þiniø, patarimø ir rekomendacijø, kaip dirbti tiek su smur-
tautoju, tiek su nukentëjusiuoju.
Reakcija á smulkius konfliktus ir smurtinius ávykius. Klasës auklëtojas „gyve-
na“ su klase. Jis mato, kaip mokiniai bendrauja tarpusavyje. Tarp jø neretai
bûna patyèiø, konfliktø, nepasitenkinimo, apsistumdymø. Klasës auklëtojas
privalo reaguoti á kiekvienà ávyká. Jis turi pasakyti bent jau tai, kaip jis verti-
na tam tikrà ávykusá konfliktà. Neiðspræsti konfliktai gali bûti sunkiø smurti-
niø ávykiø prieþastis. Jeigu mokiniai konfliktuoja su kitø klasiø mokiniais,
auklëtojas turi aptarti veiksmø planà su kitø klasiø auklëtojais.
Mokiniø lankymas namuose. Tai yra nemëgstama auklëtojø veikla. Bet ji
duoda aiðkiai pastebimø teigiamø rezultatø. Tik apsilankæs namuose auklë-
tojas gali turëti geresná supratimà apie kiekvienà mokiná. Per metus jis turi
apsilankyti jei jau ne kiekvienoje, tai bent tose ðeimose, kuriø tëvai vengia
dalyvauti tëvø susirinkimuose. Taip pat po ávykusio konflikto pasitarimas su
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Riba tarp klasës auklëtojo, psichologo ir socia-
linio pedagogo atsakomybës

Aiðkios ribos nëra. Klasës auklëtojas dirba su
vaikais pagal savo kompetencijà. Negerai, jei-
gu iðkilus kokiai nors klasës problemai auklë-
tojas vengia atsakomybës, paveda jà spræsti psi-
chologui ar socialiniam darbuotojui. Net labai
geras specialistas be klasës auklëtojo bendra-
darbiavimo neiðspræs mokinio problemø. Pa-
prastai klasës auklëtojas sprendþia nesudëtin-
gus konfliktus ir patyèias, socialinis pedagogas
ir psichologas sprendþia didesniø teisiniø, so-
cialiniø ar psichologiniø pasekmiø sukelianèius
ávykius. Ðie specialistai pateikia rekomendaci-
jas klasës auklëtojui, kaip jis turi prisidëti prie
atvejø sprendimo.

vaiku jo namuose gali atskleisti visai kità jo „veidà“. Auklëtojas neturëtø
lankytis vien pas tuos vaikus, kurie „prisidirbo“. Dël ðios prieþasties tëvai
gali pradëti vengti bendrauti su auklëtoju. Dël nuolatinio nederamo elgesio
kai kuriems mokiniams gali bûti skiriamas namø mokymas. Auklëtojas pri-
valo ne tik lankyti ðá mokiná, bet ir átraukti já á popamokinæ klasës veiklà.
Klasës taryba. Klasës taryba, be kitø klausimø, turi spræsti ir konfliktø pre-
vencijos, jau kilusiø konfliktø ir saugumo klasëje kûrimo klausimus. Moki-
niai konfliktus sprendþia gana iðradingai. Mokyklos pedagogas turi juos tie-
siog palaikyti. Geriausiai tai gali auklëtojas. Kaip átraukti aktyvesnius klasës
mokinius á saugesnës mokyklos kûrimà, auklëtojas gali suþinoti skyrelyje
„Mokiniø átraukimas á smurto atvejø sprendimà“.
Dalyvavimas mokyklos komandoje. Mokykla palaipsniui pereina nuo valan-
dinio prie etatinio darbo. Dël valandinio darbo mokytojas kartais nedaly-
vauja kai kuriuose pasitarimuose, posëdþiuose, komandos susirinkimuose.
Rekomenduojama, kad klasës auklëtojas neatsiribotø nuo bendrø mokyklos
renginiø (teigdamas, kad tuo metu neturi pamokø, ir iki susirinkimo jam
reikëtø laukti). Jeigu pedagogas atsiriboja nuo bendravimo ir bendradarbia-
vimo, jam vëliau sunkiau ásitraukti á ávairiø sudëtingø ar konfliktiniø situaci-
jø sprendimà. Jeigu mokykloje yra paplitæs smurtas ir patyèios, klasës auk-
lëtojas turi aktyviai dalyvauti socialinio pedagogo (ar kito pedagogo) subur-
toje komandoje.
Mokiniø elgesio taisyklës. Klasës auklëtojas klasës valandëliø metu turi supa-
þindinti mokinus su
mokykloje galiojanèio-
mis taisyklëmis. Tai tu-
ri bûti daroma kuo
anksèiau. Vienà kartà
per metus toká supaþin-
dinimà reikia pakarto-
ti. Reikia ne papras-
èiausiai pateikti taisyk-
les. Kiekvienas pedago-
gas gali sugalvoti ádomiø
ir patraukliø bûdø tai
padaryti.

Toliau pateikiamas pa-
vyzdys, kaip klasës
auklëtojas turi spræsti
tarp mokiniø kylanèius
konfliktus.
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Konflikto sprendimas

Ávyko konfliktas tarp mokiniø. Klasës auklëtojas pasikvieèia abu vaikus (ar
daugiau konflikto dalyviø). Pedagogas konfliktui spræsti turi skirti nuo 10
iki 30 minuèiø.
Vaikams pasakoma: „Konfliktai yra normalus reiðkinys. Jie kyla dël to, kad
mes turime skirtingus pageidavimus, norus, skirtingai jauèiamës. Toliau að
pateiksiu keletà klausimø visiems. Ið viso bus 5 þingsniai. Kai vienas atsaki-
nëja, kitas privalo iðklausyti nepertraukdamas.“

1 þingsnis. Pagarba vienas kitam.
„Galbût vienas kito nemëgstate, gal negerø minèiø ar linkëjimø turite. Da-
bar visa tai atidëkite á ðalá. Nepagarba, keiksmai, áþeidûs þodþiai gali tik dar
pabloginti situacijà. Paþiûrëkite vienas á kità kaip á sau lygø þmogø.“

2 þingsnis. Pasirengimas spræsti.
„Jûs galite pykti vienas ant kito labai ilgai. Bet jûsø pyktis në vienam nepage-
rins savijautos, be to, trukdys priimti gerà sprendimà.“ Tada pedagogas klausia
vienos pusës: „Ar esi pasiruoðæs spræsti konfliktà?“ Jeigu vaikas atsako neigia-
mai, pedagogas klausia: „Tai kas tau trukdo?“ Kai vaikas atsako, jis dar kar-
tà paskatinamas bandyti spræsti konfliktà ðio susitikimo metu. Paskui to pa-
ties klausiamas kitas mokinys.

3 þingsnis. Konflikto apibrëþimas.
„Papasakok, kas, kada, kaip ir dël ko ávyko. Pasakok paprastai, bet nieko
neslëpk.“ Po vaiko pasakojimo pedagogas paskatina tà pat padaryti kità mo-
kiná.
„Dabar papasakok, kaip tu elgeisi ir kaip jauteisi konflikto metu. Nevenk
atskleisti savo jausmø.“ Vëlgi po vieno vaiko pasakojimo tà pat turi padaryti
ir kitas. Pedagogas turi stebëti, kad pasakojimas nebûtø pertrauktas.
Paskui pedagogas praðo, kad mokinys perpasakotø kito vaiko pozicijà: „Per-
pasakok savais þodþiais, kaip tu supratai kito vaiko mintis ir jausmus.“ Tai
yra labai svarbi dalis, taip vaikai lavinami bûti empatiðki. Papasakoja abu
vaikai.
4 þingsnis. Sprendimo paieðka.
„Dabar kvieèiu sugalvoti kuo daugiau galimø sprendimo variantø. Iðvardin-
kite net ir tuos sprendimo bûdus, kurie jums ið pirmo þvilgsnio atrodo nepri-
imtini.“ Pedagogas uþsiraðo vieno, paskui kito mokinio pasiûlymus.
„Dabar að perskaitysiu visus pasiûlymus, o jûs pasakykite, kuriuos pasiûly-
mus ágyvendinus jûs jausitës gerai.“ Pedagogas skaito pasiûlymus, vaikai pa-
sako, ar jie jausis praloðæ, ar iðloðæ. Praloðimas ar iðloðimas neturi bûti su-
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prantamas vien materialiai, vaikas turi ávertinti savo jausmus, galimas toles-
nes pasekmes.
„Matau, kad yra vienas variantas, kuris jums abiem atrodo priimtinas.“ Jei-
gu yra daugiau nei vienas priimtinas variantas, mokiniai turi pasirinkti vienà
sprendimà; jeigu nëra në vieno abiem pusëms tinkamo varianto, ieðkoma
kitø sprendimø arba priimamas laikinas sprendimas.
„Mes nutarëme, kaip spræsime ðá konfliktà. Pasakyk man, kà tu darysi pagal
ðá mûsø susitarimà.“ Atsakius vienam vaikui, pedagogas papraðo pasisakyti
kità. Paskui sutariamas kitas susitikimo laikas, ir susitikimas baigtas.

5 þingsnis. Ávertinimas po tam tikro laiko.
„Prieð kurá laikà kartu sprendëme tarp jûsø kilusá konfliktà. Pasakyk man,
kaip sekësi laikytis susitarimo, kaip jauteisi.“ Pasisakius vienam vaikui peda-
gogas papraðo pasisakyti kità. Jei konfliktas liko neiðspræstas ar kuris nors
þingsnis buvo nevisiðkai ágyvendintas, pedagogas vël pradeda nuo pirmo þings-
nio. Jeigu konfliktas neiðsisprendþia ir po antro karto, kreipiamasi á psicho-
logà, socialiná pedagogà, átraukiami tëvai.

Tëvø atsakomybë ir átraukimas

Tëvai savo iniciatyva gali daug pasiekti. Vienoje Vilniaus mokykloje tëvai
susirinkimo metu iðkëlë klausimà, kà reikëtø daryti, kad jø vaikø klasëje
sumaþëtø smurto atvejø. Vien tëvø iniciatyva buvo pasiekta, kad:

• namo gráþæ mokiniai tëvams papasakotø apie kasdien vykstanèius
pasityèiojimus, apsistumdymus, net suþalojimais pasibaigianèias muð-
tynes;

• klasës auklëtojas reguliariai atsiskaitytø tëvams apie vaikø elgesá ir
savo darbà;

• psichologas reguliariai pusæ metø stebëtø klasæ ir dirbtø individua-
liai su nederamo elgesio vaikais;

• pasikeistø klasës auklëtojas, nes tëvø netenkino jo darbo su vaikais
metodai.

Vienintelis ðios pavyzdþio trûkumas – tëvai daug reikalavo ið mokyklos, bet
per maþai dëjo savo pastangø vaikø problemoms spræsti. Toje klasëje teigia-
mi rezultatai nebuvo ilgalaikiai.

Mokyklos personalas, dirbantis su mokiniø tëvais, gali pasiûlyti jiems reko-
mendacijø dël darbo su vaikais. Tai neturi bûti primestos taisyklës. Jos turi
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bûti pasiektos apibusiu susitarimu. Rekomendacijos tëvams, kurias galima
pateikti ávairiø susitikimø metu:

• Aptarkite su vaiku mokyklos vidaus taisykles. Skirkite tokiam po-
kalbiui laiko ne tik kai vaikas prasiþengia. Paaiðkinkite, kodël mano-
te, kad mokyklos taisyklës yra teisingos.

• Suformuokite elgesio namuose taisykles.
• Pakalbëkite su savo vaiku apie smurtà, matomà per televizijà. Ap-

tarkite smurtinius kompiuterinius þaidimus, nederamus ávykius kie-
me. Paaiðkinkite, kokiø pasekmiø sukelia smurtas.

• Pamokykite vaikà spræsti problemas. Pagirkite, jeigu konfliktines si-
tuacijas vaikas iðsprendë, nevartodamas smurto.

• Pamokykite vaikà savo pyktá iðreikðti tinkamu bûdu. Paaiðkinkite,
kad reikðti pyktá muðimu ar kitø áþeidinëjimu nedera. Jeigu supyks-
tate patys, parodykite vaikui savo pavyzdþiu, kaip iðreikðti pyktá tin-
kamu bûdu (pasakant þodþiais „að pykstu“, padauþant pagalvæ, pa-
darant 20 pritûpimø ir pan.).

• Padëkite vaikui suprasti, kad þmonës, tokie skirtingi savo iðvaizda,
gali turëti ir nevienodà nuomonæ.

• Pastebëkite, jeigu vaikas pradëjo elgtis keistai. Gal jis pradëjo daþ-
niau pykti, gal pradëjo nebesutarti su savo draugais ar bendraklasiais,
gal pasidarë þiaurus su gyvûnais. Padëkite vaikui, pasitarkite su psi-
chologu ar patikimu jûsø aplinkos þmogumi.

• Visada leiskite vaikui bendrauti su jumis, net kai norite kai kuriomis
akimirkomis jo nematyti, nuo jo „pailsëti“. Praðykite, kad vaikas jus
visada informuotø, kur jis yra, kà daro. Susipaþinkite su vaiko drau-
gais.

• Aptarkite su vaiku jo draugø elgesá, jei jis pasidaro nederamas.
• Dalyvaukite vaiko mokyklos gyvenime. Aplankykite ávairius mokyk-

los renginius, nuolat stebëkite, kaip vaikui sekasi daryti namø dar-
bus. Reguliariai paklauskite klasës auklëtojo, kaip sekasi jûsø vai-
kui. Dalyvaukite tëvø susirinkimuose.

• Praðykite, kad mokykla átrauktø vaikus á popamokinæ veiklà.
• Bent kartà per metus tapkite savanoriu. Suorganizuokite tëvø ir mo-

kiniø diskusijà apie smurtà mokyklose.
• Jeigu matote, kad kiti jums paþástami tëvai nepadeda savo vaikams

spræsti smurto problemø, padëkite jiems, nesmerkdami uþ netinka-
mà elgesá. Mokëkite pasakyti kitokià savo nuomonæ, jeigu kiti tëvai
pateisina smurtà.

• Pasakykite savo darbdaviui, kad kartais norësite darbo metu aplan-
kyti savo vaikà mokykloje.
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Mokiniø átraukimas á smurto atvejø

sprendimà

Mokiniai gali labai daug kà pakeisti. Jeigu atsakomybæ uþ smurto atvejø
sprendimà prisiims vien pedagogai ir administracija, mokykla patirs nesëk-
mæ.

Mokiniai paprastai neturi ágûdþiø ir þiniø spræsti atvejá kokybiðkai. Bet jie
gali nemaþai padëti. Labai gerai, jei mokykloje yra ne vienas suaugæs þmo-
gus, nuolat galintis konsultuoti mokinius, kaip spræsti smurto atvejus. Dau-
giausiai galima pasiekti, jeigu mokiniai dalyvauja mokyklos personalo suda-
rytoje komandoje.

Spræsdami atvejus pedagogai gali tam tikras uþduotis perduoti iniciatyvinei
mokiniø grupei. Tai gali bûti tokia veikla, kuri atitinka vaikø turimas þinias
ir ágûdþius. Pavyzdþiui, atvejo iðsiaiðkinimas, dalinë pagalba vaikui, jaunes-
niø vaikø socialiniø ágûdþiø lavinimas pagal specialistø sudarytà programà,
aplinkybiø, prieþasèiø ir galimo smurto þenklø nustatymas, stebëjimas, kad
nebûtø atkryèio. Geriausia, jei mokiniai, specialiai pamokyti, prisideda prie
pagalbos organizavimo. Rekomenduojama á panaðaus pobûdþio veiklà átraukti
tuos mokinius, kurie turi teigiamø lyderio bruoþø, yra gerbiami kitø moki-
niø.

Toliau kalbësime apie tai, kaip mokiniai gali ásitraukti á mokyklos veiklà,
maþinant smurto atvejø paplitimà, sprendþiant konkreèius smurtinius inci-
dentus:

• Jaunesniø mokiniø konsultavimas, sprendþiant nesudëtingus smur-
to atvejus. Paprastai smurtas turi tendencijà augti. Mokiniai gali vel-
tis á smulkius konfliktus, kurie vëliau gali iðaugti á smurto atvejus. Ið
anksto parengtø mokiniø grupës gali spræsti smulkius konfliktus, tai-
kydamos bendrà paprastø smurto atvejø – stumtelëjimai, pravardþia-
vimai, timptelëjimai, uþrëkimai ir pan. – sprendimo modelá. Geriau-
sia, jei mokiniai dirba su jaunesniais mokiniais priþiûrimi mokykloje
dirbanèio specialisto.

• Numatytø bausmiø ar sprendimø ágyvendinimo stebëjimas. Mokiniui
smurtautojui gali bûti paskirtos labai ávairios bausmës, nuo visai pa-
prastø (perspëjimas) iki labai grieþtø (paðalinimas ið mokyklos). Taip
pat mokykloje gali bûti taikomos tarpinës bausmës. Tai gali bûti þalos
atlyginimas (jei sugadinami drabuþiai, pakenkiama sveikatai – finan-
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sinis ar daiktinis atlyginimas), tam tikrø mokyklos darbø (socialiniai
darbai – mokyklos aplinkos tvarkymas, pamokø apie smurtà iðklau-
symas arba net vedimas, stebint kitam þmogui) atlikimas, atsipraðy-
mas, bausmæ vykdanèiø institucijø lankymas ir t. t. Bausmiø gali bûti
labai ávairiø. Jos yra veiksmingiausios, jei taikomos nedelsiant, prieð
tai iðaiðkinus, kodël tai daroma. Bausmë yra veiksminga, jeigu smur-
tautojas pripaþásta savo kaltæ, sutinka su bausme. Bausmë turi turëti
pedagoginá poveiká. Todël geriausia, kai bausmë kiekvienu atveju pa-
renkama individualiai. Mokiniai gali stebëti, kaip atliekamos tam tik-
ros uþduotys, paskirtos uþ padarytà smurtiná nusikaltimà. Svarbu
pabrëþti, kad iniciatyvinës grupës mokinys nëra priþiûrëtojas ar baus-
miø skirstytojas, jis tik stebi, kaip vyksta procesas. Tai svarbu dël to,
kad nubaustas vaikas nesijaustø paþemintas priþiûrimas kito moki-
nio, galiausiai kad nesusidarytø áspûdis, jog tikrasis bausmës vykdy-
tojas yra tas stebintis mokinys. Todël bausmiø ar kitø sprendimø
ágyvendinimo funkcija iniciatyvinei grupei gali bûti pavesta  tik jei
ásitikinama, kad nekils konfliktas tarp stebinèiojo ir vykdanèiojo. Tai
visada paprasèiau, kai aukðtesniøjø klasiø mokiniai stebi jaunesniuo-
sius.

• Informacijos suteikimas mokiniams ar specialistø informavimas apie
ávykius. Vyresni ar bendraamþiai mokiniai gali teikti nukentëjusiems
ar smurtavusiems mokiniams reikiamà informacijà apie taisykles, pa-
galbos ðaltinius. Mokiniai visada daugiau þino ir mato, kas vyksta
mokykloje. Bendraamþiams daþniau pasipasakojama apie patirtus ávy-
kius mokykloje. Todël jie gali bûti pirmoji pagalbos grandis, o jei
reikia, patarti kreiptis á specialistus.

• Atmintinës vaikams. Mokiniø grupë gali parengti lankstinukus ar ki-
tokius leidinëlius apie savo veiklà, pagalbos teikimà ir pan. ir pada-
linti juos mokyklos bendruomenei.

• Mokyklos þemëlapio sudarymas. Mokiniai gali sudaryti þemëlapá, kur
bûtø þymimos saugiausios ir nesaugiausios mokyklos vietos. Tas þe-
mëlapis gali bûti demonstruojamas vieðai. Toks þemëlapis neleis mo-
kiniams, pedagogams ir administracijai nieko neveikti. Jis bus tak-
tiðkas priminimas, kad kai kuriose mokyklos vietose mokiniai jau-
èiasi nejaukiai ir nesaugiai. Toks þemëlapis sudaromas remiantis mo-
kiniø ir pedagogø nuomonës tyrimais.

• Mokyklos „detektyvai“. Mokiniai gali spræsti smurto problemas ir þai-
dimo forma. Pavyzdþiui, po smurto atvejo sudaroma mokiniø „de-
tektyvø“ komanda, kuri tiria bylà ir aiðkinasi aplinkybes. Mokiniai
gali rinkti informacijà. Tai gali bûti net savotiðkos varþybos, jeigu
dalyvauja dvi grupës. Tik skirtingos grupës negali tirti to paties atve-
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jo, kad to paties nukentëjusio vaiko neapklaustø keletas vaikø. Svar-
bu, kad mokiniai netirtø sudëtingø atvejø, kad neuþgautø nukentëju-
siojo. Taip pat vaikai „detektyvai“ negali skirti bausmiø, jie tik gali
perduoti „medþiagà prokuratûrai arba teismui“. Ðiuo atveju tai gali
bûti mokyklos specialistø komanda, administracijos atstovai ar poli-
cijos pareigûnai. Rekomenduojama, kad mokiniai tirtø ne individua-
lius incidentus, bet smurto prieþastis.

• Konsultavimasis su policijos pareigûnais ir vaiko teisiø apsaugos dar-
buotojais. Mokiniai gali organizuoti, kad pas juos daþniau lankytøsi
kitø tarnybø darbuotojai. Taip pat jie gali kaip mokyklos atstovai
apsilankyti policijos nuovadoje ar Vaiko teisiø apsaugos tarnyboje,
kad nusakytø esamà padëtá mokykloje, derintø savo veiksmus, pla-
nuotø bendrà veiksmø strategijà.

Klasës auklëtojai, socialinis pedagogas, kiti mokyklos darbuotojai per susiti-
kimus su mokiniais gali pateikti patarimø, kaip spræsti smurto atvejus. Kad
patarimai nebûtø primesti, darbuotojai turi juos aptarti su mokiniais. Kita
forma – klasës auklëtojas gali juos pateikti iðspausdintus ant lapø, papraðyti
papildyti, pakomentuoti. Pavyzdþiui:

„Mokiniai gali sukurti saugià mokyklà. Be jûsø paramos pedagogai to nepa-
sieks. Pasitark su mokytojais, tëvais ir draugais, kaip tu gali prisidëti prie
saugesnës mokyklos kûrimo. Mokyklos, á kurià norësi kasdien ateiti. Moki-
nys, kuris kuria saugià mokyklà:

• moka iðklausyti, kà pasakoja jo draugai;
• moka paklausti savo draugø, kaip jie jauèiasi;
• matydamas, kad draugui sunku, pataria jam kreiptis pagalbos á mo-

kyklos psichologà, socialiná pedagogà, klasës auklëtojà;
• matydamas, kad jo draugas ar kitas mokinys nedrásta kreiptis pagal-

bos, pats nueina pas specialistà ir pasitaria, kaip padëti draugui;
• nebijo pasitarti su tëvais apie mokykloje kylanèias problemas;
• prisideda prie mokiniø organizuojamø renginiø smurtui maþinti;
• kvieèia ávairias savo mokyklos rajono organizacijas prisidëti prie mo-

kyklos renginiø smurtui maþinti;
• sukvieèia savo bendraklasius ir mokyklos darbuotojus á pasitarimà,

kaip tvarkytis su smurtiniais ávykiais, patyèiomis ir priekabiavimu
mokykloje;

• padeda mokykloje veikianèiai darbuotojø komandai sukurti pagal-
bos ir veiksmø planà;
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• nebijo bûti konflikto sprendimo tarpininkas, kai nesutaria du mokiniai;
• lavinasi spræsti savo gyvenime kylanèius nesutarimus (namuose, mo-

kykloje, kieme);
• aptaria su mokiniais ir mokytojais, kaip geriausia praneðti apie smur-

tinius incidentus mokykloje: ginklo atsineðimà, muðimà, priekabia-
vimà, ðaipymàsi ir t. t.;

• paklausia pedagogø, ar gali pakviesti policininkà, kuris patartø, kaip
spræsti smurto atvejus;

• gerbia kitus mokinius, kurie kitaip rengiasi, kitaip atrodo, kitaip ma-
no;

• padeda jaunesniems mokiniams iðspræsti kilusius nesutarimus ar net
sudëtingesnius konfliktus;

• þino savo mokyklos mokinio elgesio taisykles;
• pasiûlo naujø idëjø mokinio elgesio taisyklëms tobulinti;
• pasitraukia ið mokiniø minios, kurioje gali kilti muðtynës;
• vengia tyèiotis, priekabiauti ar kitaip smurtauti prieð kitus mokinius

ar pedagogus;
• moka iðreikðti pyktá, neáþeisdamas ir neþalodamas kitø;
• moka praðyti psichologo, socialinio darbuotojo, klasës auklëtojo, ki-

to patikimo suaugusio darbuotojo pagalbos, jeigu pats nukenèia nuo
smurto;

• moka papasakoti apie sunkius savo jausmus, tokius kaip pyktis, bai-
më, nerimas ar depresija.

Bendradarbiavimas su kitø

institucijø specialistais

Tik átraukdama aplink mokyklà esanèià bendruomenæ, ávairias organizacijas
ir institucijas á smurto atvejø sprendimà, mokykla gali tikëtis geriausiø re-
zultatø. Toliau nurodomos organizacijos ir institucijos, kurias mokykla gali
átraukti á bendrà veiklà:

• Pedagoginë psichologinë tarnyba (ji gali surengti mokymus pedago-
gams, kaip dirbti smurto mokykloje atveju).

• Policijos komisariatas (su komisaru galima sutarti, kad patruliai la-
biau priþiûrës mokyklos teritorijà; taip pat jis gali paskirti pareigû-
nà, kuris kas tam tikrà laiko tarpà konsultuotø mokinius skirtame
kabinete; policijos pareigûnai reguliariai vykdo ávairias prevencines
veiklas).
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• Vaiko teisiø apsaugos tarnyba (smurto atveju mokykla privalo pra-
neðti VTAT apie nukentëjusius vaikus; VTAT specialistai turi dau-
giau juridiniø ágaliojimø dirbti su socialinës rizikos ðeimomis; mo-
kykla gali átraukti VTAT specialistus á prevencinæ veiklà).

• Nevyriausybinës organizacijos (mokyklos socialinis pedagogas gali
sudaryti nemaþà sàraðà nevyriausybiniø organizacijø, kurios teikia
paslaugas nemokamai; mokykla gali sudaryti bendradarbiavimo su-
tartis, pirkti konkreèiø mokymo ar pagalbos teikimo paslaugø).

• Psichikos sveikatos centrai (bendradarbiaudama su PSC mokykla
gali gauti konsultacijø pedagogams, rengti mokomuosius susitikimus
mokiniams).

Pati mokykla gali sukurti projektà ir gauti finansavimà ávairiai veiklai, á kurià
gali átraukti bendruomenës narius, ávairiø organizacijø atstovus. Labai svar-
bu, kad mokykla nebûtø uþdara, aktyviai siektø bendradarbiauti su ávairio-
mis þinybomis ir institucijomis.
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Smurto mokykloje

prevencijos organizavimasV.
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Smurto prevencijos svarba

„Daugelis mokyklø remiasi abejotina nuostata, kad smurto ir ardomojo, trik-
danèio elgesio atþvilgiu reikia laikytis „kietai“, parodant mokiniams, kad tai
nebus toleruojama, ir bausmës privers juos elgtis kitaip. Deja, perdëtas pasi-
tikëjimas bausmëmis ir iðstûmimu ið bendruomenës formuoja neigiamà, prie-
ðiðkà aplinkà mokykloje, ástumia visus á uþburtà apmaudo ir kerðto ratà.
Tyrimai rodo, kad elgsenos problemø gausëja, jei intervencija vyksta vien
bausmiø forma.“ 1

Prievartos prevencija kartais gali atrodyti kaip labai abstraktus ir neapèiuo-
piamas dalykas. Kadangi smurtiniø nusikaltimø vaikams ir tarp vaikø daugë-
ja, nereikia palikti to savieigai, manant, kad gal kada nors dël neaiðku kokiø
prieþasèiø ðiø nusikaltimø sumaþës. Tik tikslingi veiksmai gali tai sumaþinti.
Ëmæsi prievartos prevencijos, ið pradþiø galite susidurti su tokiu reiðkiniu:
kuo daugiau dëmesio skiriate prevencijai, tuo labiau gali daugëti tam tikrø
nusikaltimø. Tai ypaè bûdinga seksualinio ir fizinio smurto atvejais. Smurto
prevencija – tai ne tik siekimas, kad sumaþëtø nepageidaujamo elgesio ir
smurto. Tai siekimas, kad mokyklos bendruomenës nariai þinotø, kur kreip-
tis pagalbos, ko tikëtis ið mokyklos personalo, kitø tarnybø. Net jei pasirink-
site maþus tikslus, pasiekti rezultatai po mënesio gali padvigubëti.

Kas yra smurto prevencija

Smurto prevencija mokykloje nëra renginys visiems mokiniams vienà kartà
per metus. Smurto prevencija gali bûti vykdoma nacionaliniu lygiu (ávairios
nacionalinës programos), mokyklos bendruomenës lygiu (átraukiama visa
mokyklos bendruomenë). Prevencija yra ir darbas su vaiku, kuris nedera-
mai elgiasi ar kelia nerimà pedagogams, mokyklos administracijai. Smurto
prevencija taip pat nëra vieno darbuotojo (daþniausiai socialinio pedagogo)
atsakomybë. Uþ smurto prevencijà atsakingi visi: mokiniai, pedagogai, mo-
kyklos administracija, tëvai, kitas mokyklos personalas.

Pagrindiniai prevencijos principai (pg. Donnellan):
• Kiekvienas yra atsakingas uþ smurto grësmës maþinimà ir saugumo

uþtikrinimà.
• Kiekvienas turi mokëti atpaþinti smurto poþymius ir þinoti, kaip ne-

leisti smurtui kilti.
• Kiekvienas turi mokëti tinkamai reaguoti kritinëje situacijoje.

1 Smurto prevencija mokykloje. Metodinë priemonë. Vilnius, 2005.
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Smurto prevencijos lygiai:
• pirminë prevencija – paslaugos, skirtos visai populiacijai siekiant ið-

vengti bet kokiø prievartos atvejø;
• antrinë prevencija – paslaugos, skirtos didelës rizikos grupei, siekiant

iðvengti tolesnio smurto plitimo;
• tretinë prevencija – paslaugos, skirtos þinomiems smurtautojams ar-

ba aukoms, siekiant iðvengti naujø incidentø.

Taip pat gali bûti smurto mokykloje prevencijos programø, skirtø konkre-
tiems tikslams pasiekti, pavyzdþiui, sukurti saugià mokyklos aplinkà, ugdyti
socialinius mokiniø ágûdþius.
Mokyklos valdymo programos. Tai programos, orientuotos á drausmæ ir de-
ramà mokinio elgesá, alternatyvias mokyklas ir bendradarbiavimà su policija
bei teisësaugos institucijomis.
Aplinkos keitimo programos. Tai programos, kuriø pagrindinis tikslas – keis-
ti mokiniø elgesá, keièiant socialinæ ir fizinæ jø aplinkà. Tai metalo detekto-
riø árengimas, apsaugos darbuotojø samdymas, taip pat didelio masto pro-
gramos, tokios kaip uþimtumo programos, bei mokyklos dydþio didinimas
ar maþinimas.
Mokomosios-lavinamosios programos. Pagrindinis ðiø programø tikslas –
ugdyti mokiniø elgesio valdymo  ir nesmurtinio konfliktø sprendimo ágû-
dþius.

Mokykloje smurto prevencija gali apimti tokias tikslines grupes:
1. Mokiniai.
2. Tëvai.
3. Pedagogai.

Kuriant smurto prevencijos programà savo mokykloje, svarbu atkreipti dë-
mesá á tokius aspektus.
Svarbu, kad á smurto prevencijos darbà bûtø átraukiami ir patys mokiniai
(ne tik kaip tikslinë grupë). Turëkite omenyje, kad vieni mokyklos darbuo-
tojai smurto nesumaþins, todël labai svarbu á problemos sprendimà átraukti
mokinius bei jø tëvus (t. y. visà mokyklos bendruomenæ). Mokiniai patys
gali nusistatyti, kokios mokyklos jie nori, kà jiems reiðkia saugi mokykla.
Didþiausia paprastai daroma klaida – pamirðtama, kad mokiniai taip pat gali
prisidëti prie problemø sprendimo. Prisiimdami atsakomybæ uþ saugios mo-
kyklos sukûrimà, atstumiame mokinius, tarsi sakydami, kad jø vaidmuo ant-
raeilis. Patenkame á uþburtà ratà – mokiniai, neturëdami galimybës iðsakyti
savo nuomonæ ir prisidëti prie problemø sprendimo, visuomet perduos atsa-
komybæ mums ir prieðinsis bet kokiam mûsø sprendimui. Tik þinodamas,



96

kokios mokyklos nori vaikai, mokyklos personalas gali organizuoti konkre-
èias priemones, kurios didintø saugumà mokykloje ir maþintø smurto papli-
timà. Norint maþinti smurtà nepakanka suorganizuoti veiksmingà bausmiø
smurtautojams sistemà. Be to, geriau taikyti maþiau bausmiø uþ nepagei-
daujamà elgesá, bet daugiau paskatinimø uþ tinkamà elgesá. Smurto preven-
cijos esmë – ne kovoti su smurtu mokykloje, o kurti saugià mokyklà, kurioje
bûtø saugu visai bendruomenei.
Be to, prevencinis darbas mokyklose turëtø orientuotis bûtent á vaikø gebë-
jimø bendradarbiauti ir konstruktyviai spræsti konfliktus ugdymà ir
puoselëjimà.

Mokyklø ir kitø vaikø institucijø (dienos centrø, globos namø ir kt.) vienas
ið pagrindiniø uþdaviniø turi bûti vaikø tolerancijos ugdymas, gebëjimo ar-
gumentuotai derëtis ir ieðkoti kompromisø lavinimas. Reguliarûs pokalbiai
su vaikais apie konfliktus, prievartà, jø sprendimo bûdus turi tapti sistema.

Naivu bûtø tikëtis, kad po vienos paskaitos ar didesnio renginio atmosfera
mokykloje pasikeis, smurto sumaþës arba visai nebeliks. Smurto prevencija,
arba saugios mokyklos strategijos kûrimas – tai darbas, kuriam prireiks ne-
maþai jûsø jëgø, energijos. Tai nuolatinis darbas. Todël turëtumëte atminti
vienà dalykà – tai ne vieno jûsø, kaip mokyklos administracijos atstovo ar
socialinio pedagogo, atsakomybë. Tai yra visos mokyklos bendruomenës atsa-
komybë ir tikslas.

Prevencijos tikslø formulavimas ir ávertinimas

Vykdant prevencijà labai svarbu pirmiausia ávertinti, kas skatina smurtà
mokyklose. Todël prieð kurdami smurto prevencijos programà savo
mokykloje, pamëginkite atsakyti á ðiuos klausimus:

Koká pavyzdá rodome mes, suaugusieji?
Kokios galimybës suteikiamos vaikams mokytis nesmurtinës elgsenos ir
ágyti taikaus bendravimo ágûdþiø?
Kaip mokytojai elgiasi matydami kà nors netinkamai elgiantis? Ar pasi-
kliauja bausmëmis, ar moko kitokio elgesio?1

Norëdami sukurti prevencijos programà, turite þinoti, su kokiomis proble-
momis daþniausiai susiduria mokyklos bendruomenë. Todël labai svarbu at-
likti smurto paplitimo mokykloje ávertinimà, kad susidarytumëte iðsamø

1 Pg. Smurto prevencija mokyklose. Metodinë priemonë. Vilnius, 2005.
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smurto mokykloje vaizdà. Prevencijos tikslams formuluoti pasitelkite kole-
gas arba suburkite komandà, á kurià áeitø mokyklos administracijos atstovai,
socialinis pedagogas, psichologas, mokytojai (tiek pradiniø, tiek aukðtesniø-
jø klasiø), mokiniai, tëvai. Smurto prevencijos programos tikslai gali bûti ir
ilgalaikiai, ir trumpalaikiai. Pradëkite nuo trumpalaikiø tikslø – taip greièiau
pajusite pirmuosius rezultatus. Svarbu turëti aiðkià programà, kurioje bûtø
aiðkiai iðdëstyti tikslai, priemonës, pageidaujami rezultatai bei programos
ávertinimo bûdai. Vykdydami prevencijos programà, perþiûrëkite jà taip
daþnai, kaip jums to reikia.
Kaip jau minëta, taip pat svarbu ávertinti prevencijos programà (ar pasiekë-
te tai, ko tikëjotës, kas pasikeitë ávykdþius programà). Prieð vertindami, at-
sakykite á ðiuos klausimus:

Kas vertins?
Kokiais metodais (tyrimas, pokalbiai ir t. t.) bus vertinama?
Pagal kokius kriterijus bus vertinama?
Kaip mokyklos bendruomenë bus informuota apie vertinimo rezultatus?1

Moksliniai tyrimai (Lenz, 1996, Goleman, 1995) rodo, kad prevencinës pro-
gramos yra veiksmingesnës, jei yra orientuotos á emocinës ir socialinës kom-
petencijos ugdymà ir puoselëjimà. Griuner ir Chilt (1998), ávertinæ ávairias
prievartos prevencijos priemones, priëjo prie iðvadø, kad:

• prevencinës programos, kurios remiasi vaikø galimybëmis, yra veiks-
mingesnës nei tos, kurios orientuotos á rizikos veiksnius ir sutelkia
dëmesá á problemines sritis;

• vaikø psichosocialinës ir apskritai gyvenimiðkos kompetencijos
ugdymas ir puoselëjimas yra veiksminga prevencinë priemonë;

• prevencija – ilgalaikis procesas, kurá reikia pradëti laiku. Trumpalai-
kës priemonës yra neveiksmingos;

• prevenciniai renginiai turi bûti organizuojami atsiþvelgiant á bendra-
amþiø grupës átakà konkreèiam vaikui.

Taip pat prievartos prevencijos programos bus veiksmingesnës, jei:
• bus atliktas tikslus prievartos formø bei paplitimo ávertinimas;
• bus naudojamasi visomis galimybëmis, o ne vien kliaujamasi savo

jëgomis;
• á mokyklos bendruomenës programas bus átraukiami ir ðeimos na-

riai;

1 Pg. Smurto prevencija mokyklose. Metodinë priemonë. Vilnius, 2005.
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• bus pradëtos kuo ankstesniame vaikø amþiuje;
• bus taikomos ne tik prievartos maþinimo ir nutraukimo strategijos,

bet ir teigiama patirtis;
• bus labai tiksliai apibrëþtas pageidaujamas ir nepageidaujamas elge-

sys, vieningai ir grieþtai laikomasi iðkeltø reikalavimø.

Prevencijos renginiø veiksmingumas

Toliau pateikiami pagrindiniai principai, kuriø laikantis, prevencija bus veiks-
minga:

• Prevencija yra tuo veiksmingesnë, kuo su jaunesnio amþiaus vai-
kais yra dirbama. Manoma, kad veiksmingiausia prevencija yra
tada, kai yra orientuota á ikimokyklinio ir pradiniø klasiø amþiaus
vaikus. Pavyzdþiui, Vokietijoje plaèiai paplitusios prevencinës pro-
gramos, skirtos 5 klasës (nes tai yra kritinis laikotarpis) vaikams,
atëjusiems ið pradiniø tos paèios mokyklos ar kitø mokyklø kla-
siø. Vaikai daþnai bijo, kad bus nepriimti naujø bendraamþiø, ne-
suras draugø.

• Kai prevencija vykdoma nuolatos, o ne vienà kartà ar keletà kar-
tø per metus.

• Kai prevencijos formos ávairios, ne vien paskaitos ar seminarai.
• Kai vaikai aktyviai dalyvauja (t. y. gali diskutuoti, reikðti savo nuo-

monæ), kitaip tariant, yra ne pasyvûs klausytojai, o aktyvûs dalyviai.
• Kai dirbama maþomis grupëmis. Optimalus grupës dydis – 12 da-

lyviø. Paskaitos veiksmingiausios, kai jose dalyvauja 25–30 vaikø.
Kuo daugiau dalyviø, tuo sunkiau valdyti grupæ. Mokyklose vis
dar populiaru organizuoti didelius prevencinius renginius, kai á
aktø salæ „suvaromi“ visi mokiniai. Autoriams yra tekæ derëtis
dël dalyviø skaièiaus, mokyklos administracijai pageidaujant, kad
paskaitoje dalyvautø apie 1000 vaikø.

• Kai á prevencijos renginio organizavimà átraukiami ir mokiniai.

Ávairûs prevencijos metodai

Daþniausiai vykdant prevencijà (tiek prievartos, tiek narkomanijos) apsiri-
bojama tik vienu metodu – paskaita: pasikvieèiamas specialistas ir jo praðo-
ma paskaityti 30 minuèiø trukmës paskaità. Tokio renginio veiksmingumas
bus nedidelis, nes mokiniai daþnai net neþino, kas bus. Todël rekomenduo-
jame prieð organizuojant koká nors prevencijos renginá informuoti moki-
nius, apie kà bus paskaita, kam ji skirta. Taip pat svarbu taikyti kuo ávaires-
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nius prevencijos metodus. Ðiame skyrelyje nurodysime ávairiø metodø, ku-
riuos galite átraukti á savo mokyklos smurto prevencijos programà.

Dailës ir kitø menø taikymas prevencijoje

Taikant vaizduojamuosius menus, mokiniai átraukiami á mokyklos aplinkos
kûrimà, be to, jie ágyja bendravimo, savæs raiðkos gebëjimø. Tai padeda ugdyti
socialinius, emocinius ir elgesio ágûdþius. Jaunesniojo amþiaus vaikai gali pieðti.
Aukðtesniøjø klasiø mokiniams ði veikla taip pat gali bûti nenuobodi – jie gali
kai kurias uþduotis atlikti kompiuterinëmis programomis. Galima pateikti uþ-
duotá – sukurti saugios mokyklos reklamà ar plakatà ir t. t.
Drama, vaidyba

Vaikai labiau mokosi ið to, kà mato, o ne ið to, kà girdi. Todël gana veiksmin-
ga taikyti vaidybà (ávairiø situacijø vaidinimas), mokant vaikus atpaþinti pa-
vojingas situacijas, tinkamai apsisaugoti. Vaidinamos istorijos padeda vai-
kams atkurti jø paèiø iðgyventas situacijas. Svarbu, kad patys vaikai pareng-
tø ir suvaidintø ávairiø situacijø. Be to, yra pjesiø, kurias galima statyti mo-
kykloje, pavyzdþiui, „Pykðt pokðt – tu negyvas“. Vaikai ir patys gali sukurti
pjesæ ir jà pastatyti. Taip pat vaikai gali sukurti filmà apie tai, kaip buvo
vykdoma prevencinë programa jø mokykloje.
Paskaitos-diskusijos

Jos gali bûti paèiø ávairiausiø tipø. Atkreipkite dëmesá, kad paprasta paskai-
ta-pasakojimas yra maþiausiai veiksmingas prevencijos metodas. Geriau, jei
vaikai patys gali aktyviai dalyvauti renginyje. Net jeigu organizuojama pa-
skaita, bûtina palikti laiko vaikø klausimams, diskusijai, darbui grupëse ir
pan.
Vaidybinio filmo perþiûra

Kol kas yra nedaug nekomerciniø vaidybiniø filmø, tinkamø parodyti vai-
kams prevenciniais tikslais. Patyèiø prevencijai rekomenduojame vaidybinio
filmo „Pykðt pokðt – tu negyvas“ perþiûrà (filmo aptarimo pavyzdá rasite
prieduose). Ðio filmo perþiûrà galite organizuoti taip pat ir pedagogams,
mokyklos administracijai bei tëvams.
Rinkdamiesi filmà kaip prevencijos metodà, ávertinkite, kuo jis gali bûti nau-
dingas mokiniams, ar filme pateikiami problemø sprendimo bûdai, ar aiðkiai
atskleidþiama problema. Venkite filmø, kuriuose pateikiami tik netinkami
problemø sprendimo bûdai, pavyzdþiui, nuþudymas, saviþudybë, neigiamas
herojus yra idealizuojamas. Atminkite, kad tik pademonstruoti filmà neuþ-
teks, bûtina já aptarti su mokiniams (ir su mokytojais, ir tëvais). Tai galima
atlikti keliais bûdais:

• Po filmo perþiûros pateikti vaikams keletà klausimø apie tai, kaip jie
suprato filmà. Tai turi bûti diskusija, kurios metu kiekvienas vaikas
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galëtø pasakyti savo nuomonæ. Reikia ne tik suþinoti vaikø nuomo-
næ, bet ir „taisyti“ netinkamas vaikø nuostatas.

• Pateikti kiekvienam vaikui anketà apie tai, kaip jis suprato filmà.
Toks bûdas naudingesnis tuo, kad kiekvienas vaikas gali pasakyti sa-
vo nuomonæ. Bet jums bus sunkiau „taisyti“ netinkamas nuostatas.

Filmo „Pykðt pokðt – tu negyvas“ aptarimo su mokiniais gairës
Perþiûrëjus filmà labai svarbu já aptarti. Aptarimas gali bûti neilgas, 20–30
min., taèiau svarbu, kad mokiniai turëtø progà iðsakyti filmo áspûdþius bei
svarbiausias mintis, kilusias þiûrint filmà.
Rekomenduojama su mokiniais pasikalbëti ðiais klausimais:
Bendri filmo áspûdþiai:

• Kokie yra filmo áspûdþiai? Kaip patiko filmas?
• Kas vaikams labiausiai ásiminë, paliko didþiausià áspûdá?
• Kam jie rekomenduotø ðá filmà pasiþiûrëti?
• Kaip jie mano, ar vertëtø ðá filmà pamatyti kitiems jø bendraam-

þiams? Kodël?
• Ar jie parodytø ðá filmà savo auklëtojams? Kodël?
• Kaip vaikai vertina filmo mokytojø elgesá?

Priekabiavimas ir patyèios:
• Kaip jie supranta, kas yra patyèios ar priekabiavimas?
• Ar ði problema yra aktuali mokykloje?
• Kodël vieni mokiniai tyèiojasi ið kitø? Ið kur kyla noras pasityèioti ið

kito?
• Kokius jausmus kelia patyèios, priekabiavimas?

Kaip reaguoti ar spræsti patyèiø problemà:
• Kaip bûtø galima reaguoti á kitø bendraamþiø patyèias? Kaip vaikai

pasiûlytø reaguoti savo draugui, jei ið jo kas nors tyèiotøsi?
• Kaip kiekvienas asmeniðkai ar visa klasë galëtø prisidëti prie to, kad

patyèiø bûtø maþiau?
• Kaip kiekvienas gali padëti tam draugui ar tiesiog bendraamþiui, ku-

ris patiria patyèias?
Mintys apie saviþudybæ:

• Pagrindinis filmo herojus galvojo apie saviþudybæ. Kaip vaikai mano,
dël ko kartais kyla tokios mintys?

• Kaip galima padëti þmogui, galvojanèiam apie saviþudybæ?

Su mokiniais galima aptarti visus èia suminëtus klausimus arba tik dalá jø.
Diskusijà reikëtø vesti lanksèiai, atsiþvelgiant á mokiniø norus ir poreikius.
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Socialiniø ágûdþiø lavinimas

Ðiam metodui reikëtø skirti daugiau dëmesio, nes bûtent jis gali duoti labai
neblogø rezultatø. Socialiniø ágûdþiø lavinimas nëra vienkartinë veikla, tai
turi vykti nuolatos. Vaikai pirmuosius socialinius ágûdþius ágyja ðeimoje. Vë-
liau naujø ágûdþiø ágyja mokykloje. Jei vaikas stokoja socialiniø ágûdþiø, yra
didelë tikimybë, kad savo vidinæ átampà, pyktá ir diskomfortà jis iðreikð ne-
tinkamu elgesiu: fizine ar þodine agresija, nukreipta á kitus, demonstratyviu
elgesiu, prieðiðkumu aplinkiniams. Arba atvirkðèiai – jam gali bûti bûdingas
pasyvus, vengimo elgesys: toks vaikas gali bûti apatiðkas, baugðtus, gali jaus-
tis izoliuotas, jam bûdingas nepasitikëjimas savimi, menkas savæs vertini-
mas. Visa tai stabdo asmenybës vystymàsi. Socialiniø ágûdþiø ugdymas ypaè
reikalingas rizikos grupiø vaikams.
Jei vaikai iðmokomi tinkamø bûdø susitvarkyti su konfliktinëmis gyvenimo
pateikiamomis situacijomis, tai padeda jiems ateityje iðvengti dideliø asme-
nybës kriziø: jie geriau paþásta save, savo kylanèius jausmus, gali numatyti
savo reakcijas ávairiose situacijose, valdyti impulsus, atpaþinti stresines situ-
acijas ir kreiptis, praðyti kitø þmoniø pagalbos, taip pat jie labiau pasitiki
savimi.

Kad vaikai galëtø apsisaugoti nuo prievartos, bûtina:
• perteikti jiems bûtinas þinias apie ávairias prievartos formas: pirmiau-

sia, þinodamas apie gresianèius pavojus, vaikas bus atsargesnis, ir
galbût, atsidûræs grësmingoje situacijoje, jis sugebës duoti atkirtá ar
pabëgti;

• ugdyti socialinius (fizinio ir psichologinio saugumo, streso áveikimo,
konfliktø sprendimo ir kt.) vaikø ágûdþius. Vaikams nepakanka vien
þinoti, kaip jie turi elgtis sudëtingose situacijose, – jie turëtø bûti to
mokomi aktyviojo mokymosi metodais. Situacijø vaidinimas yra vie-
na ið veiksmingiausiø darbo formø, mokant vaikus tinkamo elgesio.
Tai padeda vaikams kûrybiðkai ir savitai spræsti specifines proble-
mas (pavyzdþiui, kaip elgtis seksualinio priekabiavimo atveju, kaip
pasakyti ,,Ne“, kai suaugusieji siûlo daryti tai, kas vaikui yra nema-
lonu, ir pan.), ieðkoti konkreèiø iðeities ið susidariusios padëties bû-
dø, moko kritiðkai màstyti. Be to, vaidmenø atlikimas padeda ási-
jausti á kitø þmoniø sunkumus, poþiûrius ir geriau suprasti vienas
kità – ugdo empatijà. Svarbu, kad vaikas gautø gráþtamosios infor-
macijos apie jo elgesio pasekmes kitiems situacijos dalyviams, kad
bûtø skatinamas spræsti problemas socialiai priimtinais bûdais. Daþ-
nai agresyvûs asmenys ið aukø tikisi paklusnumo, nuolankumo, tiki-
si, kad auka pradës verkti, nuliûs, praras savitvardà. Jei auka taip
nesielgia, agresorius neretai palieka jà ramybëje. Todël lavinant so-
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cialinius ágûdþius, svarbu atkreipti dëmesá ir á gebëjimo be pykèio ir
ásiûèio kovoti uþ save ugdymà.

Kitos galimos darbo su vaikais formos yra diskusijos, konkreèiø situacijø
aptarimas, analizë, ávairiø galimø problemos sprendimø paieðka (tai labiau
tinkama vyresnio amþiaus vaikams).
Organizuojant vaikams mokymus seksualinio, fizinio ar emocinio smurto
temomis, svarbu ið anksto numatyti galimus pavojus – niekada negalite bûti
tikri, kad grupëje nëra, pavyzdþiui, seksualinæ prievartà patyrusiø vaikø ar
þinanèiø, kad jø draugui ar draugei yra nutikæ kas nors panaðaus. Tokiu at-
veju kyla netikëto, skuboto atsiskleidimo tikimybë – vaikas, supratæs, kad su
juo buvo pasielgta nusikalstamai, gali prasitarti apie savo paslaptá, ir yra
rizika, kad kiti vaikai pradës ðaipytis, smerkti ar ,,klijuoti etiketes“. Norëda-
mi to iðvengti, susitikimo pradþioje áspëkite vaikus, kad nesidalintø savo as-
menine patirtimi grupëje. Be to, reikëtø formuoti nuostatà, kad seksualinæ
prievartà patyræs vaikas yra toks pat kaip kiti, kad jis nëra kaltas, dël blogo
elgesio su vaiku visada yra kaltas prievartautojas.

Be to, vaikai turëtø þinoti, á kà jie gali kreiptis iðtikus bëdai. Suteikiant vai-
kams þiniø apie prievartà ar kitas nederamo elgesio su vaikais formas, reikë-
tø jiems nurodyti vaiko teises ginanèiø tarnybø adresus ir telefono numerius,
paaiðkinti jose dirbanèiø specialistø funkcijas, pateikti anoniminës psicholo-
ginës pagalbos telefonu tarnybø numerius. Iðtikus bëdai vaikas galës pasi-
naudoti ðia informacija, þinos, á kà gali kreiptis pagalbos ar patarimo.

Lavinant socialinius ágûdþius, taip pat svarbu atkreipti dëmesá á gebëjimà
valdyti pyktá. Dël negebëjimo  kontroliuoti pykèio daug mokiniø tampa áþû-
lûs ir pradeda smurtauti. Pyktis gali bûti nukreipiamas á iðoræ (á kitus asme-
nis) arba á vidø (save). Pykèio nukreipimas á save gali sukelti stiprius neapy-
kantos ar frustracijos jausmus. Tada vaikas gali pradëti þaloti save arba gal-
voti apie saviþudybæ. Todël labai svarbu mokyti mokinius iðpasakoti savo
jausmus, net tokius nemalonius kaip pyktis.

Saugumo ágûdþiø lavinimas

Neretai, mokant vaikus saugumo ágûdþiø, laikomasi „gàsdinimo taktikos“.
Mintis, kad mokydami saugumo ágûdþiø turime gàsdinti vaikus, yra plaèiai
paplitæs mitas. Ið tiesø vaikus reikia mokyti tinkamo elgesio ágûdþiø, kad
ávairiose sudëtingose situacijose vaikas liktø saugus. Jûsø þodþiai ir bendra-
vimo maniera turi tiesioginës átakos tam, ar vaikas sugebës iðspræsti sudëtin-
gà situacijà, ar taps auka.
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Gàsdindami vaikus, ypaè jaunesnio amþiaus, mes sugriauname jø gebëjimà
tinkamai reaguoti pavojingose situacijose, ir, uþuot sutikæs tokià situacijà
pasitikëdamas savo jëgomis bei pasinaudojæs saugumo ágûdþiais, jis suak-
menëja ið baimës.

Taip pat, dirbant su jaunesnio amþiaus vaikais, reikëtø vengti sàvokø, kuriø
vaikas dar nepajëgus suprasti. Todël prieð pradëdami dirbti su vaikais, per-
galvokite, kokias sàvokas vartosite, ir jei jos neatitinka vaikø amþiaus, pa-
keiskite á jiems suprantamas.

Pavyzdys. Tam tikrø sàvokø paaiðkinimas

Atlikite pratimà: pakeiskite gàsdinanèius sakinius pagal pateiktà pavyzdá.

Gąsdinantys žodžiai Ugdomieji ar raminamieji žodžiai 
„Nekalbėk su nepažįstamaisiais“  „Taip kartais elgiasi nepažįstamieji...“
„Ten pilna psichų (nesveikų žmonių)“ „Daugeliu žmonių verta pasitikėti“ 
„Kas nors gali tave pagrobti“ „Tu būsi saugus, jei...“ 
„Parkai taip pat pavojingi vaikams“  „Jei kas nors prie tavęs lįstų, ...“ 
„Dabar niekuo negalima pasitikėti“  „Tu gali kreiptis pagalbos į ... “ 

Pagrobti  Priversti eiti su juo (nepažįstamuoju) 
Išprievartauti, išžaginti Priversti užsiimti seksu 
Tvirkinimas  Kai suaugęs žmogus liečia ar glosto intymias 

tavo kūno vietas siekdamas seksualinio pasi-
tenkinimo 

Vaikų pornografija  Pusnuogių ar visai nuogų vaikų fotografavi-
mas ar nuotraukų žiūrėjimas siekiant seksuali-
nio pasitenkinimo 

Seksualiniai prievartautojai  Žmonės, kurie seksualiai išnaudoja vaikus 

Negalima niekuo pasitikėti. Prievar-
tautojai atrodo kaip normalūs žmo-
nės...

Jeigu kas nors liečia tave taip, kaip
tau nepatinka ar priverčia jaustis
nejaukiai, net jei tai būtų draugas ar
giminaitis, apie tai būtinai ir skubiai
turi papasakoti suaugusiam žmogui,
kuriuo pasitiki. 

Tau negalima vienam eiti į parką.
Kas nors gali tave pagrobti... 

Žmogžudžiai ir prievartautojai nusi-
žiūri draugiškus vaikus, todėl nekal-
bėk su niekuo... 
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Prieð pradëdami ugdyti vaikø saugumo ágûdþius, iðsiaiðkinkite, kokius ágû-
dþius vaikai jau turi. Galite orientuotis pagal P. Statment pateiktus kriteri-
jus.
Ikimokyklinio amþiaus vaikai turi:

• þinoti kûno daliø (taip pat ir intymiø) pavadinimus;
• skirti „gerus“ ir „blogus“ prisilietimus;
• suprasti ir skirti, kas yra nepaþástamas ir gera linkintis suaugusysis;
• þinoti identifikacinæ informacijà apie save: pavardë, telefono nume-

ris, adresas;
• þinoti ir mokëti surinkti pagalbos telefono numerá 112 arba 02;
• leisti fiziðkai liesti save tik ðeimos nariams;
• praðyti tëvø leidimo priimti dovanas ið suaugusiøjø, jei jie nëra ðei-

mos nariai;
• papasakoti tëvams apie paslaptis, jei kas nors verèia ar liepia jas lai-

kyti.

Pradiniø klasiø mokiniai turi:
• þinoti, kad galima sëstis tik á ið anksto aptartø ir þinomø þmoniø

maðinà;
• mokëti kreiptis pagalbos á suaugusiuosius (pavyzdþiui, policininkus);
• pasitikëti vidiniu pavojaus signalu ir veikti pagal saugumo taisykles;
• þinoti ir imtis saugumo priemoniø telefono ir durø skambuèiø atve-

jais;
• þinoti ir imtis saugumo priemoniø bendraujant su nepaþástamais þmo-

nëmis;
• atsisakyti nuo ávairiø formø papirkinëjimo (dovanomis, saldainiais ir

t. t.) ir apie tai praneðti tëvams;
• ryþtingai nutraukti bet kokius seksualinius ketinimus jø atþvilgiu;
• neturëti paslapèiø nuo tëvø;
• vengti teikti pagalbà nepaþástamiems þmonëms;
• skirti apsimetëlius policininkus nuo tikrø policijos pareigûnø;
• „rëkti, bëgti ir papasakoti“ pavojaus atveju.

Ketvirtos–ðeðtos klasës mokiniai, be iðvardintøjø dalykø, turi:
• þinoti, kad seksualiniai santykiai su suaugusiaisiais yra pavojingi ir

neteisëti;
• mokëti tinkamai konfrontuoti su gatvës nusikaltëliais, gaujomis;
• mokëti taikiai spræsti konfliktus.

Taip pat svarbu mokyti savarankiðkai spræsti problemas bei priimti sprendimus.
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Rekomendacijos pradiniø klasiø mokiniø saugumo ágûdþiams ugdyti
Mokiniai turi mokytis savarankiðkai spræsti problemas. Klausimais „Kas,
jeigu,...“ galite sukurti ávairiø situacijø ir skatinti vaikà garsiai galvoti, kaip
jas spræsti. Tokios pratybos neturëtø bûti ilgesnës nei 15 minuèiø. Parinkite
ávairiø metodø, pavyzdþiui, vaidmeniniai þaidimai, istorijos, pieðimas, lëliø
þaidimai, eilëraðèiai, dainos ir kt.
Pratybos turi turëti 3 etapus:

1. Mokymo metodo parinkimas ið keleto galimø.
2. Problemos nustatymas.
3. Alternatyviø sprendimø (situacijø) suradimas.

Naujà informacijà pateikite pavyzdþiais. Lengviausiai vaikas suvoks situaci-
jà, jei galës joje atrasti savo vaidmená.
Jei taikote pasakos ar istorijos metodà, padëkite vaikams ásivaizduoti save
herojaus, kuris elgiasi teisingai, vaidmenyje. Vaikui lengviau ásiminti tai, kaip
„jis“ elgësi, sprendë iðkilusià problemà.

Toliau nurodomi papildomi darbo metodai, kuriuos galite taikyti prievartos
prevencijai.
Vizitas á policijos nuovadà ar komisariatà. Jo metu vaikus galite supaþindin-
ti su policijos darbu, organizuoti diskusijà, supaþindinti su pareigûnais, su
pagalbos organizavimu prievartos atveju ir t. t.
Viktorina-konkursas. Joje gali dalyvauti keletas klasiø (ar dar daugiau). Kartu
su partneriais parengæ uþduotis (apie prievartà, ástatymus, pagalbà ir t. t.),
galite perteikti þinias þaisminga forma.
Vizitas á organizacijas, teikianèias pagalbà vaikams, nukentëjusiems nuo prie-
vartos. Tai gali bûti nevyriausybinë organizacija, vaikø teisiø apsaugos tarny-
ba, kitos ávairios vaikø gynimo organizacijos ir t. t.
Vakarai ir vakaronës. Tai gali bûti teminiai vakarai, galima pakviesti garsø
þmogø, vyresnius mokinius ar suaugusiuosius, kurie papasakotø apie prie-
vartà ir kaip jie spræsdavo konfliktines situacijas efektyviu bûdu ir t. t.
Mokyklos stendas apie prievartos prevencijà. Kartu su mokiniais galite orga-
nizuoti stendo sukûrimà, jame pateikti mokiniams reikalingà informacijà.
Diskusijos. Jos bus veiksmingesnës, jeigu vaikus átrauksite á jø organizavi-
mà. Tai gali bûti diskusija-debatai labai konkreèia tema, pavyzdþiui, kas ma-
þiau konfliktuoja: merginos ar vaikinai. Taip pat su vaikais galite aptarti smur-
to situacijas, lygindami lyèiø skirtumus.
Prievartos mokyklose situacijos ávertinimas (tyrimas). Toks tyrimas skirtas
ávertinti, kokia yra vaikø patirtis, kokios jø nuostatos. Jeigu bus apklausia-
ma daug vaikø, tai tyrimas atliks ir prevenciná vaidmená, nes vaikai þinos,
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kad suaugusieji domisi jø problemomis, kad jie yra ne vieni, matantys mo-
kykloje prievartà.
Vaikø parengtas vaidinimas apie prievartà. Tai gana veiksmingas metodas,
nes aktyviai dalyvauja patys vaikai. Bûtinas ir bendras situacijø aptarimas.
Situacijos gali bûti paèios ávairiausios: smurtas mokykloje, emocinë prievar-
ta, pravardþiavimas, nepaþástamo þmogaus agresyvus ar per daug seksuali-
zuotas, átartinas elgesys, merginos ir vaikino draugystë ir t. t.
Vaikø pieðiniø konkursas. Ði forma tinka jaunesnio amþiaus vaikams. Vëliau
svarbu su vaikais aptarti, kas yra nupieðta.
Ir kitos formos (svarbu tai, kad jos bûtø priimtinos vaikams).

Pedagogø pasirengimas prevencijai

Kadangi mokytojai ir kitas mokyklos personalas pirmieji uþtikrina saugumà
mokykloje, jie turi turëti atitinkamà kvalifikacijà, tobulintis prievartos pre-
vencijos srityje. Mokyklos turi suteikti galimybæ mokyklos personalui tobu-
lintis tokiais klausimais:

• Konfliktø valdymas ir sprendimas, tarpininkavimas.
• Prieðiðkumo ir pykèio valdymas.
• Aukø atpaþinimas ir palaikymas.
• Kriziø, kriziniø situacijø valdymas.
• Priekabiavimo atpaþinimas, prevencija ir intervencija.
• Mokiniø bei jø ðeimø informavimas, kaip ir kur galima gauti so-

cialinæ-psichologinæ pagalbà.
• Klasës valdymas.
• Situacijø, kuriose gali kilti prievarta, atpaþinimas bei rizikos ma-

þinimas.
• Kaip mokytojø bei kito mokyklos personalo elgesys gali iðspræsti

arba padidinti konfliktà.
• Rizikos grupës ar turinèio sunkumø mokinio atpaþinimas.
• Bendravimas ir bendradarbiavimas su nusiþengusiø mokyklos tai-

syklëms mokiniø tëvais.
• Efektyvus darbas su klase, kurioje mokosi mokiniai ið skirtingø

ekonominiø bei kultûriniø aplinkø.
• Emocinë parama.
• Mokiniø psichologija: motyvacija, mokymasis, raidos tarpsniai.
• Bendradarbiavimas su ávairiomis þinybomis.
• Padràsinimo bûdai.
• Pozityvaus bendravimo su mokiniais ágûdþiø lavinimas.
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Taip pat labai svarbu, koká pavyzdá rodome vaikams, nes vaikø elgesio mo-
delius formuoja mûsø elgesys. Vaikai gali lengvai mûsø elgesá perimti arba
atmesti. Abipusë pagarba – tai pirmas þingsnis maþinant smurtà mokykloje.
Kaip minëjome, smurto prevencija nëra vien socialinio pedagogo ar psicho-
logo atsakomybë. Todël labai svarbu, kad mokykloje veiktø komanda. Regu-
liarûs tokios komandos susitikimai padës ne tik veiksmingiau vykdyti pre-
vencines programas, bet ir sumaþinti mokytojø baimes, suteiks jiems palai-
kymo.
Labai svarbu mokyti prievartos prevencijos bei intervencijos strategijø ir
pagalbiná mokyklos personalà.
Kadangi rizikos grupës paaugliai teigiamai reaguoja á asmeniná dëmesá, mo-
kytojai gali padëti jiems susilaikyti nuo agresyviø impulsø, padëdami su na-
mø darbais, suteikdami neformaliø konsultacijø ar tiesiog iðklausydami.

Tëvø átraukimas ir mokymas

Tai yra kitas svarbus prievartos prevencijos aspektas. Jis galimas per tëvø
informavimà, tiesioginá mokymà, kaip spræsti konkreèias problemas, valdyti
savo pyktá ir pan. Pabrëþiant ðiltø ir humaniðkø santykiø ðeimoje svarbà,
tëvams turëtø bûti suteikiamos þinios apie vaikø raidos ir amþiaus tarpsniø
ypatumus, apie tai, kaip auginti vaikus, kaip spræsti iðkilusius neaiðkumus,
iðreikðti jausmus, áveikti krizes.
Tëvø ðvietimo strategijos tikslai turëtø bûti nukreipti á ágûdþiø, reikalingø
sëkmingam ðeimos funkcionavimui, ugdymà, nuostatø dël smurto vartojimo
ðeimoje ir vaikø auklëjimo keitimà. Tëvams gali bûti suteikiama informacija,
kaip jie galëtø mokyti savo vaikus apsisaugoti nuo prievartos. Jûs galite të-
vams patarti:

• Skatinti vaikus uþdavinëti klausimus nuo kuo jaunesnio amþiaus, leisti
vaikams suprasti, kad nëra kvailø ir nepriimtinø klausimø.

• Pagal vaiko iðsivystymo lygá suteikti jam vis daugiau galimybiø daly-
vauti diskusijose su kitais ðeimos nariais. Vaikas turi pajausti, kad
iðsakyti savo nuomonæ ir klausti yra natûralu.

• Nesistengti rasti „tinkamo“ laiko ir vietos tam tikroms problemoms
spræsti, nes tai slopina vaiko norà klausinëti. Jei ámanoma, pasistengti
atsakyti á klausimus, nesvarbu, kada ir kur jie bûtø uþduodami.

• Susirinkti informacijà apie svarbesnius seksualumo aspektus. Kuo
iðsamesnës bus tëvø þinios, tuo geriau ir jaukiau jie jausis, kai vaikas
jø apie tai paklaus. Jiems vertëtø þinoti apie gimstamumo kontrolës
metodus, abortus, venerines ligas, nëðtumà, gimdymà, lytinius san-
tykius, homoseksualumà, meilæ ir tarpusavio santykius.
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• Susitarti su savo partneriu, kokios pozicijos bus laikomasi kalbantis
su vaiku seksualinëmis temomis. Svarbu, kad vaikà auginanèiø as-
menø pateikiama informacija vaikui nebûtø prieðtaringa.

• Nebijoti pradëti svarstyti tam tikrà seksualumo aspektà su savo vai-
ku, jei tëvams atrodys, kad laikas tam yra tinkamas; nebûtina laukti,
kol vaikas paklaus. Jei tëvai pajus, kad vaikui tai neádomu, jie gali
paprasèiausiai atidëti pokalbá vëlesniam laikui, bet leisti vaikui su-
prasti, kad jis bet kada gali jø apie tai paklausti.

• Nevengti panaudoti visus ðaltinius (knygas, paþintinius filmus, po-
kalbá su atitinkamos srities specialistais ir pan.), ið kuriø vaikas gali
gauti naudingos informacijos. Rekomenduojame pateikti konkreèiø
pavyzdþiø, kaip tëvai galëtø kalbëti su savo vaikais. Kalbëdami su
vaikais asmeninio saugumo klausimais, tëvai gali sakyti: „Þmonës
lieèia vienas kità skirtingai. Dauguma prisilietimø yra malonûs – tai
geri prisilietimai. Kai kurie prisilietimai, panaðûs á kutenimà, gali ta-
ve sugluminti, nes ið pradþiø jie yra tarsi malonûs, o vëliau, jei nesi-
liauja, gali tapti labai nemalonûs, negeri. Kai kurie prisilietimai –
skausmingi. Jie negeri. Jei kas nors lieèia tave taip, kad tau tai nepa-
tinka, arba praðo paliesti já „negeru“ bûdu, tau nereikia kalbëtis ir
bendrauti su tuo þmogumi. Tu gali pasakyti tokiam þmogui „Ne“
arba „Neliesk manæs taip“. Apie tai, kas nutiko, papasakok man ar
kitam suaugusiam þmogui, kuris tuo metu yra ðalia tavæs ir kuriuo tu
pasitiki.“

• Kartu su vaiku ávardinti keletà asmenø, kam dar vaikas galëtø pasi-
pasakoti, pavyzdþiui, moèiutei, mokytojai, auklëtojai ar pan.

• Kartkartëmis apie asmeniná saugumà pakalbëti kartu su visais ðei-
mos nariais. Reikia priminti vaikams, kad jie visuomet turi papasa-
koti, jei su jais kas nors nutiks. Jei pirmas þmogus, kuriam vaikas
pasipasakos, juo nepatikës, vaikas turi papasakoti dar kam nors, ir
dar, ir dar – kol kas nors imsis priemoniø.

Mokykloje galima organizuoti vadinamàsias tëvø mokymosi grupes, kuriose
tëvai galëtø mokytis ir dalintis patirtimi su kitais grupës nariais. Tai itin svar-
bu paaugliø tëvams, kurie jauèiasi nedràsiai ir daþnai neþino, kaip bendrauti
su vaikais.

Mokiniø dalyvavimas, vykdant prevencijà

Á prievartos prevencijà taip pat labai svarbu ir net bûtina átraukti mokinius.
Mokiniai taip pat yra mokyklos bendruomenës nariai ir taip pat atsakingi uþ
tai, kas vyksta mokykloje. Neuþtenka sukviesti juos tik á renginá ir manyti,
kad tai aktyvus jø dalyvavimas prievartos maþinimo programoje. Mokinius
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naudinga átraukti tiek á atvejø sprendimo komandà, tiek á prevencinæ grupæ.
Toliau pateikiame keletà darbo metodø, kurie padëtø átraukti mokinius á
prievartos maþinimo programas:
Stendas apie smurtà mokykloje ir sprendimo bûdus. Stende galima pateikti
taisykles, gerø pavyzdþiø, nurodyti pagalbos ðaltinius. Stendas gali infor-
muoti apie mokiniø veiklà maþinant smurtà mokykloje.
Anketavimai ir tyrimai mokykloje. Mokiniai taip pat gali atlikti apklausas
apie padëtá mokykloje. Labai svarbu þinoti, kad mokiniams turi bûti taikomi
tam tikri apribojimai. Jie negali klausti kitø mokiniø apie jø asmeninæ patir-
tá, negali perþvelgti anketø (ar kitaip pateiktø atsakymø), kai atsakymai yra
gana asmeniðki. Jie gali bûti psichologo ar socialinio pedagogo talkininkai.
Taip pat jie gali atlikti tokias apklausas, kuriomis suþinomos nuomonës, nuo-
statos (pavyzdþiui: „Ar mokykloje saugu?“, „Kurios vietos nesaugiausios?“,
„Ar tenka matyti, kaip kiti muðasi?“, „Kaip turi atrodyti mokykla, kurioje
yra saugu?“, „Kuris mokytojas yra patikimas, kuriam bûtø nesunku papasa-
koti apie patirtà smurtà mokykloje?“ ir pan.).
Konkurso organizavimas. Konkursas gali bûti paèiø ávairiausiø formø. Tai
gali bûti viktorina (vaikai, dalyvaudami komandomis, atsako á teisinius klau-
simus, sprendþia socialines ir psichologines uþduotis ir pan.). Tai gali bûti ir
teatralizuotos varþybos dël prizo, vardo, diplomo ar pan., kai vaikai vaidin-
dami sprendþia smurtines situacijas, kylanèias mokykloje. Tokiose varþybo-
se vaikai noriai dalyvauja.
Susitikimai su þmonëmis, kurie gali bûti pagalbininkai, sprendþiant proble-
mas. Mokiniai, suformavæ grupæ uþ taikià ir saugià mokyklà, turi gauti
papildomø þiniø, kà gali veikti ir kas jiems gali padëti. Vienas ið bûdø –
kviestis á sveèius bendravimui, mokymams ar diskusijai ávairiø tarnybø at-
stovus. Tai gali bûti pedagoginës psichologinës tarnybos psichologas, teri-
torinës policijos nuovados policininkas, vaiko teisiø apsaugos darbuoto-
jas, nevyriausybinës organizacijos atstovas ir pan. Susitikimà-diskusijà ga-
lima rengti tik su mokiniø grupës atstovais arba ir su vienos ar keliø klasiø
mokiniais. Susitikimø metu vaikai gali daugiau suþinoti apie pagalbos for-
mas ir ðaltinius, apie tai, kur galima kreiptis nukentëjusiems, patyrusiems
smurtà vaikams.
Savaitraðtis ar mënraðtis. Mokykloje mokiniø grupë gali leisti laikraðtá ar
þurnalà, kuriame gali raðyti apie savo veiklà, pagalbos ðaltinius ir pan.
Renginiø organizavimas. Mokiniai gali prisidëti, organizuodami labai ávai-
rius prevencinius renginius. Tai gali bûti spektaklis, konferencija, pamokø
ciklas, filmo perþiûra ir pan. Svarbu þinoti, kad prevenciniai renginiai yra
veiksmingi, jei daromi nedidelëms grupëms.
Konsultavimasis su policijos pareigûnais ir vaiko teisiø apsaugos darbuotojais. Mo-
kiniai gali organizuoti, kad pas juos daþniau lankytøsi kitø tarnybø darbuotojai.
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Prisistatymas. Mokiniø grupë turi prisistatyti mokyklos bendruomenei (mo-
kiniams, pedagogams, tëvams) – pasirodyti, kad jie yra, paaiðkinti, kaip jie
veikia, kokios pagalbos galima ið jø tikëtis.
Laisvalaikis. Dirbant smurto mokykloje tema svarbu ne tik kalbëti apie smur-
tà, bet ir mokëti turiningai praleisti laikà kartu.

Smurtu smurto mokykloje nesumaþinsi, todël svarbu siekti, kad mokiniai
nenaudotø lozungø „Mes kovosime prieð smurtà“, „Smurtautojams – ga-
las“, „Bûsi nubaustas, jei smurtausi“ ir pan.

Smurto prevencijos renginiø mokykloje pavyzdþiai

Socialiniø ágûdþiø lavinimas

Toliau nurodomos ávairios socialiniø ágûdþiø lavinimo uþsiëmimø temos. Uþ-
siëmimø turiná galima keisti, pildyti. Svarbu atsiþvelgti á vaikø amþiø ir su-
pratimo galimybes. Uþsiëmimø metu nesiekite vien pasakoti. Kvieskite vai-
kus aktyviai dalyvauti. Numatykite, kaip patikrinsite uþsiëmimø metu ágytas
þinias ir ágûdþius (pavyzdþiui, raðinëliu arba parengtu testu). Vaikai labiau
mokosi ne ið pateiktos apibendrintos informacijos, o ið konkreèiø situacijø.
Kurso pradþioje kiekvienà kartà papasakokite apie tai, kà vaikai suþinos per
artimiausius tris mënesius. Kiekvieno uþsiëmimo pradþioje pateikite taisyk-
les, kuriomis vadovausitës uþsiëmimo metu. Pavyzdþiui, kalbama po vienà,
nesiðaipyti vienas ið kito, savo mintis reikðti garsiai, o ne tyliai draugui, ið-
jungti mobiliøjø telefonø garsà. Skatinkite vaikus dirbti komandoje.
Temos rudeniui:

• Ávadas: vaikai netobuloje aplinkoje. Nelaimë gali atsitikti bet kam.
• Saugumas – vertybë, kurios galima iðmokti.
• Kà reikia þinoti ir turëti: namø adresas, telefonas.
• Nusikaltimø ir smurto pasekmës nukentëjusiam vaikui.
• Saugumas namuose.
• Saugumas pësèiøjø perëjoje ir kelyje.
• Saugumas parduotuvëje.
• Saugumas nepaþástamame mieste.
• Pavojai naktiniame mieste.
• Uþpuolimai vieðoje vietoje.
• Vaikas smurtinio nusikaltimo liudininkas.
• Ástatymai, kuriuos turi þinoti vaikai.
• Smurtiniai nusikaltimai mokykloje.
• Nepaþástami þmonës prie mokyklos. Saugumas greta mokyklos.
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Temos þiemai:
• Smurtas namuose tarp artimø þmoniø.
• Emocinë prievarta – vaikø bendravimas ir ástatymø apibrëþimas.
• Reketas: pavojai, pagalba ir situacijø sprendimas.
• Gàsdinimai susidoroti (kai taip elgiasi paþástamas ir nepaþástamas þmogus).
• Ginklai vaiko rankose.
• Savigyna ir bûtinoji gintis.
• Ástatymai apie fiziná smurtà.
• Kada apie smurtà reikia praneðti policijai.
• Gaujos.
• Paiðymas ant sienø, turto gadinimas.
• Pagalba smurtà patyrusiam vaikui.
• Kas yra teismo ekspertizë?
• Pirmoji pagalba.
• Bûtini þingsniai uþpuolimo atveju.
• Pozityvûs pykèio iðreiðkimo bûdai.

Temos pavasariui:
• Seksualinë prievarta: pavojus visiems vaikams.
• Seksualinës prievartos formos.
• Kas yra vaikø prievartautojai?
• Kà daryti, jei patyrei seksualiná iðnaudojimà?
• Pagalbos ðaltiniai: VTAT ir policija.
• Pagalba seksualiai iðnaudotam draugui.
• Kitos ávairios tarnybos vaikui, nukentëjusiam nuo bet kokios prievartos.
• Praneðimas apie prievartà: skundimas ar pagalba?
• Kas yra vaikø prostitucija?
• Saugumas internete.
• Vaikai, gráþæ ið ákalinimo ástaigø.
• Vaiko teisiø konvencija.
• Praktiniai patarimai atostogø metui.

Konfliktø sprendimo programos

Konfliktø sprendimo ir valdymo programos moko rasti konstruktyvø, ne-
smurtiná konflikto sprendimo bûdà. Prieð ágyvendindami tokià programà,
atlikite ávertinimà, kad suþinotumëte, kokiose situacijose daþniausiai kyla
konfliktai, kokiø ágûdþiø trûksta jiems spræsti, raskite kvalifikuotø specialis-
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tø, kurie padëtø programà ágyvendinti. Pradëkite konfliktø valdymo moky-
mus nuo pradiniø klasiø, toliau dirbkite su visomis amþiaus grupëmis, ieðko-
kite paramos ir átraukite á programos ágyvendinimà klasës auklëtojus, tëvus,
globëjus. Ðià programà galite átraukti á veiklà, numatytà mokymo planuose.
Baigæ programà ar jos ágyvendinimo metu ávertinkite jos veiksmingumà, at-
siþvelgdami á uþsibrëþtus tikslus.

Kognityviniø ágûdþiø lavinimas

Skatinkite mokytojus bei kità mokyklos personalà keisti mokiniø poþiûrá á
problemø sprendimà. Prievarta mokykloje kyla dël impulsyviø arba neracio-
naliø reakcijø á iðkilusias problemas. Mokykite tikslo siekimo planavimo ir
kliûèiø nustatymo metodø. Mokiniai turi iðmokti iðkelti tarpinius tikslus,
numatyti galimas kliûtis, suprasti, kad tikslui pasiekti daþnai reikia nemaþai
laiko. Skatinkite ir mokykite ieðkoti alternatyviø problemø sprendimo bû-
dø. Mokykite loginio, analitinio kritinio màstymo, kad mokiniai gebëtø ap-
svarstyti agresyvaus elgesio pliusus ar minusus, numatyti ir ávertinti galimas
savo veiksmø pasekmes.

Tolerancijos ugdymas

Tolerancijos stoka neretai sukelia konfliktø, trukdo mokymosi procesui, yra
daþna prievartos mokykloje prieþastis.
Vaikams svarbu mokytis tolerancijos, pakantumo, tvarkytis su ávairiais ne-
sutarimais ir spræsti konfliktus taikiai, negrasinant oponentui smurtu.
Kurkite ir propaguokite pakantumo skirtumams politikà. Skatinkite laikytis
jos mokinius, tëvus, globëjus, mokytojus ir kità mokyklos personalà. Smul-
kiai ir aiðkiai apraðykite, koks elgesys yra nepriimtinas, kokios yra tokio
elgesio pasekmës, kokia yra mokiniø ir personalo atsakomybë, kokia galima
pagalba. Surenkite pakantumo skirtumams mokymus visiems mokyklos mo-
kytojams bei kitam personalui, taip pat visiems mokiniams. Tai turëtø bûti
tiek darbas su atskiromis klasëmis, tiek bendri mokykliniai renginiai. Taiky-
kite darbo grupëse ir bendro rezultatø pristatymo metodà. Á mokyklos ren-
giniø programà átraukite renginius ávairiø kultûrø ypatumams atskleisti. Sten-
kitës, kad renginiai bûtø pritaikyti ávairaus amþiaus ir kultûrinës aplinkos
mokiniams.

Patyèiø prevencijos  programos

Á patyèias jokiu bûdu neturi bûti þiûrima kaip á „vaikai lieka vaikais“ klausi-
mà arba kaip á tam tikrà mokyklos gyvenimo bûdà. Ágyvendinkite prieð paty-
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èias nukreiptas programas, kurios apimtø tiek atskiroms klasëms, tiek visai
mokyklai skirtas priemones:

• Aiðkiai apibrëþkite, kas yra patyèios. Pasinaudokite mokiniø, moky-
tojø bei kito mokyklos personalo, tëvø, teisëtvarkos pareigûnø pa-
stabomis visapusiðkam patyèiø apibrëþimui. Supaþindinkite moki-
nius, jø tëvus, globëjus, mokytojus ir kità mokyklos personalà su
patyèiø apibrëþimu ir poþymiais. Apibrëþimas turëtø apimti emoci-
nius, fizinius bei psichologinius reiðkinio aspektus.

• Remdamiesi nustatytu apibrëþimu, nustatykite taisykles, draudþian-
èias patyèias, aiðkiai apibrëþkite, kaip bus reaguojama á toká elgesá.
Átraukite ðias taisykles á bendràsias mokiniø elgesio mokykloje tai-
sykles.

• Stenkitës iðsiaiðkinti, kas skatina patyèias.
• Sukurkite praneðimø apie patyèias registravimo (ið karto po ávykio)

sistemà.
• Nustatykite praneðimo apie patyèias procedûrà. Nustatykite, su kuo

ir kokiomis aplinkybëmis galima ir negalima dalintis informacija. Ypaè
svarbu, kad:

o liudininkai bei aukos bûtø apsaugoti nuo tolesnio perse-
kiojimo;

o bûtø uþtikrinti realistiðki konfidencialumo standartai;
o asmenys, dirbantys su aukomis ir paþeidëjais, bûtø kvali-

fikuoti ir turëtø pakankamai þiniø, kaip suteikti pagalbà;
o kaltinamieji bûtø apsaugoti nuo melagingø kaltinimø.

• Informuokite tiek aukø, tiek paþeidëjø tëvus ar globëjus apie tai,
kad patyèiø atvejis yra oficialiai uþregistruotas. Apibrëþkite, ko-
kiais atvejais aukø ir paþeidëjø tëvai gali bûti kvieèiami á atvejo
nagrinëjimà.

• Nuolat stebëkite, ar patyèiø atvejø nedaugëja.
• Reguliariai darykite ávertinimus, kuriø tikslas bûtø nustatyti pa-

tyèiø paplitimà, vietas, kur daþniausiai priekabiaujama, ir patyèiø
bûdus. Taip pat atkreipkite dëmesá á patyèiø atvejus pakeliui á mo-
kyklà ir ið jos. Bendradarbiaukite su rajono policijos pareigûnais
uþtikrinant mokiniø kelionës á mokyklà ir ið jos saugumà. Norë-
dami apklausti mokinius apie patyèias, turite gauti jø tëvø sutiki-
mà.

• Patyèiø problemai spræsti yra naudingi grupiniai aptarimai, ku-
riuose dalyvauja mokiniø, mokyklos personalo, tëvø, teisëtvar-
kos pareigûnø atstovai.
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• Nustatykite, kurie bendruomenës iðtekliai gali bûti panaudoti ne-
atidëliotinam patyèiø atvejo sprendimui, ir kurie – papildomoms
intervencijos ar prevencijos programoms. Ásitikinkite, kad socia-
liniai ir psichikos sveikatos prieþiûros iðtekliai yra prieinami ir
tinkamai naudojami.

• Imkitës priemoniø priekabiautojams ir jø aukoms nustatyti, ska-
tinkite spræsti atvejá tiek klasës, tiek visos mokyklos mastu. Imki-
tës priemoniø, kad aukoms bûtø suteikiamas neatidëliotinas pa-
laikymas, taip pat kad jos bûtø mokomos pavojingø situacijø at-
paþinimo ir vengimo bei áveikimo ágûdþiø. Nurodykite paþeidë-
jams tarnybas, kur jie galës gauti atitinkamà pagalbà.

• Patarkite mokytojams ir kitam mokyklos personalui uþraðyti pa-
tyèiø atvejus, taip pat ir priemones, kuriø buvo imtasi ávairiems
patyèiø atvejams spræsti.

Programos, skirtos atskirèiai ir atstûmimui maþinti, skatinanèios pagarbà vie-
nas kitam

Tai bûtø  programos, stiprinanèios teigiamà savæs vertinimà ir pagarbà ki-
tiems. Bendrieji ðiø programø tikslai yra tokie:

• Nustatyti taisykles, kaip mokyklos bendruomenës nariai turi ben-
drauti vieni su kitais.

• Aptarti elgesio klasëje taisykles su visa klase, iðsiøsti ðiø taisykliø
kopijas tëvams.

• Bendradarbiaujant kurti ir aiðkinti pageidaujamo elgesio taisykles
bei mokyklos vertybes, kuriø turëtø laikytis mokiniai bei mokyklos
personalas. Visi mokyklos bendruomenës nariai turi mokëti formu-
luoti mokyklos vertybes.

• Gerinti bendravimà su mokiniais, kurie gali jaustis atstumti, turi þe-
mà savigarbà.

• Ávairinti popamokinæ veiklà.
• Pagal galimybes padëti mokiniams pasiekti trumpalaikius ir ilgalai-

kius tikslus, stengtis, kad jø laimëjimai bûtø pripaþinti ir apdovanoti.
• Mokyti mokinius pasiprieðinti kitø mëginimams ábauginti ar atstum-

ti juos.
• Skatinti tokias vertybes kaip iðsilavinimo ágijimas, pagarba, tvirti mo-

raliniai principai, bendradarbiavimas.
• Skatinti mokinius dirbti kartu (bendri moksliniai projektai, koman-

dinis darbas).
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• Skatinti svarstyti pagrindines vertybes (pagarba, atsakomybë, pasiti-
këjimas, dalinimasis). Ðiam tikslui labai tinka diskusijos, aptarimas
grupëse, raðiniai.

• Skatinti mokinius aktyviai ásitraukti á mokyklos bendruomenës gy-
venimà.

• Pastebëti ir pripaþinti mokinius, kurie elgiasi atsakingai.
• Pasiûlyti pagalbà ruoðiant namø darbus, sprendþiant asmenines pro-

blemas uþ mokyklos ribø mokiniams, kurie turi sunkumø, yra atsiri-
bojæ.

• Kurti tokià mokyklos atmosferà, kuri skatintø atvirai bendrauti mo-
kinius ir mokyklos personalà. Mokiniai turi turëti ávairiø galimybiø
praneðti mokyklos personalui apie prievartà. Mokytojai turi jautriai
reaguoti á mokiniø nuogàstavimus dël galimo kerðto.

Ir pabaigai

Rodydami pagarbà kitiems, kartu mokote juos pagarbos, nes vienintelis veiks-
mingas mokymo metodas – rodyti tinkamà pavyzdá.
Lygiai kaip nepagarba yra galingiausia smurto provokacija, visapusiðka pa-
garba yra galingiausia priemonë vengiant smurto. 1

1 Gilligan J. Smurto prevencija. Vilnius, 2002.
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Pavyzdinë smurto paplitimo

mokykloje ávertinimo anketa

Pateikiamas pavyzdys yra tik vienas ið variantø, kaip mokykla gali bandyti
ávertinti smurto paplitimà mokykloje. Anketa pradiniø klasiø mokiniams skir-
sis nuo anketos aukðtesniøjø klasiø mokiniams. Taip pat svarbu, atliekant
vertinimà, átraukti tëvus ir pedagogus. Tik taip ámanoma pamatyti, kaip la-
bai mokykloje opi smurto problema.

Anketa tiriama mokiniø patirta prievarta mokykloje. Anketa anoniminë.
Tai reiðkia, kad pateikti atsakymai niekur nebus skelbiami. Lietuvoje nemaþa
vaikø patiria ávairaus pobûdþio prievartà mokykloje. Tai gali bûti emocinë
prievarta, seksualinis priekabiavimas, fizinis smurtas. Tikimës nuoðirdþiø Jû-
sø atsakymø. Tik þinodami, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvos mo-
kiniai, galime veiksmingiau organizuoti pagalbà.

Kvieèiame Tave papasakoti, ar per ðá rudená mokykloje (ar jos teritorijoje)
esi patyræs(-usi) kokios nors formos prievartà.
Atsakymà á klausimà „Kiek kartø?“ þymëk taip: N – niekada, K – kartais,
D – daþnai, V – visada.

 Emocinė prievarta 
Ar Tave kas nors yra įžeidęs? Ne  Taip Kiek kartų?
Ar turi pravardę, kuri Tau nepatinka, žemina Tave? Ne  Taip  
Ar kas nors Tave reketavo (gąsdindamas reikalavo 
pinigų, daiktų)? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar yra Tave mokytojas(-a) pažeminęs prieš visą
klasę?

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar yra jūsų klasėje atstumtųjų, su kuriais mažai kas 
draugauja? 

Ne  Taip Kiek? 

Ar yra Tave mokykloje kuris nors mokinys 
gąsdinęs? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar yra Tavo bendraklasių, kurie nenori su Tavimi 
draugauti? 

Ne  Taip 

Ar jūsų klasė yra draugiška, padedate vieni kitiems? Ne  Taip 
Ar jautiesi savo mokykloje saugus(-i)? Ne  Taip 
Ar kas nors mokykloje prie Tavęs kabinėjosi, 
siekdamas gąsdinti? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar teko matyti, kad į mokyklą kas nors buvo 
atsinešęs peilį?

Ne  Taip 
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Lytis:   Vyr.    Mot.
Kiek tau metø?______

Ar yra mokykloje gaujų, kurios dažnai vartoja 
prievartą prieš kitus? 

Ne  Taip  

Ar pats (pati) vartoji emocinę prievartą prieš kitus 
mokinius? 

Ne  Taip Kiek kartų?

  Fizinė prievarta 
Ar teko šį rudenį įsivelti į muštynes? Ne  Taip Kiek kartų?
Ar teko matyti, kaip kiti mokyklos mokiniai mušasi? Ne  Taip Kiek kartų?
Ar yra Tau kas nors skaudžiai sudavęs kumščiu, 
spyręs? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar yra kas nors Tave pastūmęs, siekdamas sužaloti? Ne  Taip Kiek kartų?
Ar yra kas nors metęs kokį nors daiktą į Tave? Ne  Taip Kiek kartų?
Ar yra kas nors Tau sukėlęs skausmą (dūrė, užlaužė
ranką, kabinėjosi)? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar teko matyti mokykloje grupines muštynes (grupė
prieš grupę, klasė prieš klasę)? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar fizinę prievartą dažniau patiri iš bendraklasių, ar 
kitų mokinių?

Bendrakla-
siai 

Kiti mokiniai 

Ar pats (pati) vartoji fizinę prievartą prieš kitus 
mokinius? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar yra Tau mokytojas(-a) sukėlęs fizinį skausmą? Ne  Taip Kiek kartų?
Seksualinis priekabiavimas

Ar kas nors lietė prieš Tavo valią intymias Tavo 
kūno vietas (krūtinę, sėdmenis, lytinius organus)? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar kas nors vertė Tave užsiimti lytiniais santykiais 
prieš Tavo valią?

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar kas nors vertė Tave nusirengti, rodyti intymias 
kūno dalis? 

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar kas nors vertė užsiimti seksu, kad taip įrodytum 
meilę?

Ne  Taip Kiek kartų?

Ar teko matyti mokykloje seksualinį priekabiavimą

prie kitų mokinių?
Ne  Taip Kiek kartų?

    Pagalba 
Ar yra mokykloje mokytojų (ar kitų suaugusiųjų),
kurių galėtum prašyti pagalbos, jeigu patirtum 
prievartą?

Ne  Taip Kiek? 

Ar yra bendraklasių, kurių galėtum prašyti pagalbos, 
jeigu patirtum prievartą?

Ne  Taip Kiek? 
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Institucijø ir tarnybø sàraðas
Institucijos, teikianèios pagalbà vaikams, nukentëjusiems nuo prievartos

Paramos vaikams centras
Latviø g. 19A, LT-08113 Vilnius; tel. (8  5) 271 59 80
faks. (8   5) 271 59 79
El. paðtas pvc@pvc.lt, www.pvc.lt

VUVL filialas Vaiko raidos centras
Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius; tel. (8  5) 273 14 22

Saugaus vaiko centras
Giedraièiø g. 8, LT-44148 Kaunas; tel.(8~27) 33 24 10
faks. (8  27) 33 24 10
El. paðtas svcentras@takas.lt, www.saugus-vaikas.lt

Vieðoji ástaiga „Vaiko namas“
Þemaitës g. 21-203, LT-03118, Vilnius; tel. 8686 59553
El. paðtas Info@children.lt, www.children.lt  

Taip pat:
Vaiko teisiø apsaugos tarnybos
Pedagoginës psichologinës tarnybos
Psichikos sveikatos centrai
Psichologinë pagalba telefonu

Daugiau informacijos apie psichologinæ pagalbà telefonu galite rasti
www.klausau.lt .

~

~

~

~

Psichologinės
pagalbos tarnyba 

Tel. numeris Darbo laikas Trumpas 
apibūdinimas 

Vaikų linija  8~800 11111 Kasdien  
11:00–21:00  

Budi savanoriai 
konsultantai  

Jaunimo linija  8~800 28888 Kasdien  
16:00–7:00 
Savaitgaliais – 
visą parą

Budi savanoriai 
konsultantai 

Rusakalbių linija   8~800 77277 Darbo dienomis 
8:00–18:00 

Budi savanoriai 
konsultantai ir pro-
fesionalūs psichikos 
sveikatos specialis-
tai
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