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Temos: patyčios, internetinės patyčios, rasinė diskriminacija, savivertė, tapatumas, 
psichologinių sunkumų įveika.

ĮVADAS

UŽDUOTIS

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
struktūra 3val. užsiėmimui

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?LAIKAS

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS:
Pasidalinimas jausmais ir mintimis
Užduoties „A ir ne A“ aptarimas

TĘSTINĖS UŽDUOTYS

Pasiruošti klausimai
Konferencinis lapas / lenta ir 
tinkama rašymo priemonė

Priedas Nr. 1, konferencinis 
lapas su nupieštu oro balionu, 
spalvoti lipnūs lapeliai, statybinė 
lipni juosta.

Projektorius, kompiuteris, ekra-
nas, paruoštas filmas ir paruošta 
erdvė

Pasiruoštas rodyti filmas, kom-
piuteris, projektorius.

APIBENDRINIMAS
Režisierė: Eef Hilgers

„#Bullyingstory“

Trukmė: 15 min.

Šalis: Nyderlandai

Metai: 2018m.

Metodas tinka šiems dalykams: etika, religija, psichologija, klasės valandėlė.

Grupės dydis: 

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į (psichikos) sveikatą, teisė į saugią vaikystę.

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai: didinti jautrumą ir toleranciją vieni kitiems, 
įgalinti mokinius stabdyti patyčias, kurti draugiškesnę atmosferą klasėje.

Užsiėmimo trukmė: 5 min įvadas, 15 min filmas, 20 min. filmo aptarimas, 5 min. 
apibendrinimas + 45 min tęstinės užduotys.

ĮSPĖJIMAI/PASTABOS MOKYTOJAMS
RUOŠIANTIS FILMO PERŽIŪRAI:

Stebėkite mokinių reakcijas, gali  būti, kad šioje klasėje vyksta patyčios, kurios per pa-
mokas nesimato, tačiau filmas turėtų sukelti jausmų patyčių aukai (gali graudintis, raus-
ti, bandyti slėpti žvilgsnį ir pan.). Taip pat gali būti, kad kikens ir susižvalgys tie, kurie 
tyčiojasi patys. Jei pastebėtumėte panašų ar kitokį elgesį, kuris keltų jums įtarimą apie 
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FILMO APRAŠYMAS:

Filme paaugliai vienas su kitu dalinasi, ką reiškia patirti patyčias, ką reiškia patirti elek-
tronines patyčias, kaip jaučiasi joms liovusis, kaip patyčios paveikia suvokimą apie save 
ir kas padeda atlaikyti ir įveikti patyčių patiriamą skausmą.

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Klasė (gali reikėti sustumdyti baldus, jog būtų pakankamai vietos judėti tęstinėse užduo-
tyse). Reikės konferencinio popieriaus lapo ar lentos ir tinkamų rašymo priemonių.

vykstančias patyčias, po pamokos pasikvieskite trumpam pasilikti (geriausia tą padaryti 
kiek įmanoma mažiau pastebimai).
Taip pat gali būti, kad mokiniai gali bandyti nuvertinti filmo problematiką (pvz., sakydami, 
kad patyčių aukos pačios kaltos arba kad nesupranta juokų ar pan.). Tuomet labai svarbu, 
jog mokytojas atlaikytų tvirtą poziciją.

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS:

Filmo pagrindinė veikėja mergina, patyrusi patyčias mokykloje, internete ieškanti ir ran-
danti panašių patirčių turinčių bendraamžių. Paaugliai susiekia, bendrauja, kalba apie 
tai, kodėl vyko patyčios, kas padėjo ar padeda jas atlaikyti, kas kaip tik nepadeda. Ben-
drystė juos sujungia ir įkvepia spręsti savo sunkumus. 

Filme atskleidžiama, jog patyčių auka gali tapti bet kas, dažnai – kažkokį kitokį bruožą 
turintis (pvz. kitos rasės, tikėjimo, kūno sudėjimo). Patiriamos patyčios keičia savęs su-
vokimo vaizdą: imama abejoti, ar esu normalus, ar su manimi viskas yra gerai, suprastė-
ja nuotaika, norisi užsidaryti ir atsitraukti. Tačiau kiekvienas turi galimybę nutraukti šią 
grandinę. Vienas iš būdų – kalbėti apie savo patirtį. Tam gali pasitarnauti ir šiuolaikinės 
technologijos, galimybė susipažinti ir bendrauti su panašias patirtis turinčiais paaugliais. 
Filme kalbama apie kibernetines patyčias – kai patyčios vyksta pasitelkiant socialinius 
tinklus, SMS žinutes, bei apie realybėje vykstančias patyčias – kai žmogus yra pašiepia-
mas gyvai (mokykloje, būrelyje, lauke ir pan.).

Patyčios lyties pagrindu – patyčios, kurios vyksta pašiepiant lytinę tapatybę, įrėminant, 
kokia privalo būti mergaitė ar vaikinas (pvz., berniukas negali nešioti rožinio džemperio, 
o mergaitė – būti geriausia mokinė matematikoje). Iš to kyla ir seksistiniai stereotipai, 
neleidžiantys vaikams ir paaugliams įgyti abiem lytims reikalingų įgūdžių.

KONTEKSTAS LIETUVOJE:

Tarptautiniai tyrimai rodo, jog Lietuvos tarp mokinių patyčios yra gausiau paplitus lygi-
nant su kitomis ES šalimis. Ir nors lyginant su 1996 m. patyčių lygis šiek tiek yra sumažė-
jęs, vis dėlto išlieka aukštas ir yra viena didžiausių ir skaudžiausių problemų mokykloje. 
Šiek tiek daugiau patyčių patiria berniukai. Patiriamas patyčios mokiniams kelia įvairių 
emocinių sunkumų (kurie gali sukelti ir mokymosi sunkumų).

Vystantis technologijoms, jų prieinamumui, daugėja patyčių ir elektroninėje erdvėje. Joje 
daugiau patyčių patiria mergaitės. Apie 21  proc. berniukų ir 24  proc. Mergaičių nuro-
do, jog yra patyrę (skirtingai dažniais) patyčias internete per pastaruosius du mėnesius 
(2014 m.).

https://www.bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/tyrimai-apie-patycias-1/
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Daugiau informacijos apie skurdą ir (darbą su) jaunimą:
:
https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/ 
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/Kas-yra-patycios.pdf 
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/aktualios-te-
mos/patycios/#sidebar 
https://www.draugiskasinternetas.lt/ 

Klausimai arba užduotys vaikams / jaunuoliams:

ĮVADAS:
Pasisveikinkite su mokiniais. Papasakokite, ką veiksite šią pamoką, trumpai pristatykite 
filmą. Papasakokite, kad šis filmas žiūrimas naudojantis platforma „Nepatogaus kino 
klasė“ ir kad tai yra festivalio „Nepatogus kinas“ (dokumentinių filmų festivalis žmogaus 
teisių tematika) dalis. Pakvieskite moksleivius į festivalį.

FILMO APTARIMAS:
Filmui pasibaigus, pakvieskite mokinius pasidalinti kylančiais jausmais ir mintimis. To-
liau aptarkite:
- Kaip keitėsi pagrindinės veikos Rosalie emocinė būsena? Kas darė įtaką jos pokyčiams?
- Kodėl Rosalie ir kiti paaugliai patyrė patyčias?
- Kokie yra veiksmingi būdai spręsti patyčių problemą?
- Kokie būdai nėra veiksmingi sprendžiant patyčių problemą?
- Kas yra patyčios? (sąmoningas kito žmogaus pašiepimas, skaudinimas, fizinio ar emo-
cinio skausmo sukėlimas).
- Kuo patyčios skiriasi nuo juoko? (kai yra juokas, juokinga visiems. Kai patyčios – ne).
- Kokiu pagrindu gali kilti patyčios? (rasės, išvaizdos, lyties, amžiaus ir pan.)

Užduotis: A ir ne A.
Užduoties tikslas – parodyti, jog kiekvienas žmogus kažkuriuo aspektu neatitinka visuo-
menės nustatytų standartų. 

Užduoties eiga: lenta (didelis popieriaus lapas) yra padalinama į dvi dalis. Viena – A 
(standartai, norma), o kita – ne A (kas neatitinka normos). Diskusijos būdu dalyviai patys 
sudiktuoja šį sąrašą. Pvz., A – nenešiojantis akinių žmogus. Ne A – tie, kurie nešioja. A – 
lieknas, ne A – itin lieknas ar apkūnus. Lietuvoje A – baltaodis, ne A – kitų rasių žmonės. 
Ir t. t.

Surašius sąrašą, paklauskite mokinių, kokių minčių kyla? Ar įmanoma atitikti visus A 
(normos) kriterijus? Kodėl atsiranda normos? Ar jos labiau padeda, ar trukdo? Svarbu 
pastebėti, normos kuria tam tikrą saugumą, kai kurios normos – taisykles, kaip elgtis yra 
pridera, tai gelbsti nuo chaoso. Tačiau yra normų, kurios diskriminuoja žmones ir tai at-
veria visuomenės žaizdas, kelia patyčias, silpnina bendruomeniškumą, kenkia psichinei 
sveikatai ir pan..

Kuo gerai gali būti nestandartiniam? (Esi įdomus kitiems, skirtumai praturtina santykius, 
patirtis, atveria daugiau galimybių suprasti ir patirti pasaulį).

APIBENDRINIMAS:
Pakvieskite dalyvius pasakyti po vieną žodį, kuris atspindėtų, ką išsineša iš šios pamo-
kos / užsiėmimo. Apibendrinkite susiedami mintis, iškilusias per diskusiją, ir baigiamuo-
sius mokinių pasidalinimus.

Metodinę priemonę rengė vaikų ir paauglių psichologė Milda Kielė

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/Kas-yra-patycios.pdf  
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/aktualios-temos/patycios/#sidebar 
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/aktualios-temos/patycios/#sidebar 
https://www.draugiskasinternetas.lt/  
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Visi stovi ratu, o vienas viduryje. Kaž-
kas iš rato pradeda žaidimą – sako 
kito žmogaus, kuris nėra kaimynas 
ir nėra viduryje, vardą. Tas, kurio 
vardą pasakė, turi sakyti kitą vardą. 
Stovintis vidury turi paliesti tą, kurio 
vardas pasakytas. 

Pateikiamos įvairios dileminės 
situacijos, kurių metu dalyviai turi 
pasirinkti jiems labiausiai priimtina 
variantą. Vykdant veiklą gyvai – ke-
turi klasės kampai yra keturi varian-
tai. Vykdant veiklą nuotoliniu būdu 
– mokiniai tiesiog parodo pirštais, 
kurį variantą renkasi (arba parašo 
susirašinėjimo langelyje). Žemiau 
pateiktos šio pratimo situacijos.

Skaitomi įvairūs teiginiai, kas sutin-
ka – turi peržengti liniją (ant grindų 
užklijuotą lipnią juostą). Vykdant 
veiklą nuotoliniu būdu – galima pra-
šyti mokinių parodyti sutartą žen-
klą, reiškiantį sutikimą su teiginiu. 
Pradedama nuo neutralių, o vėliau 
pereinama prie asmeniškesnių, jau-
tresnių, galinčių išjudinti nuostatas. 
Žemiau pateikti teiginiai.

Tikslas didinti sąmoningumą santykių 
plotmėje. 
Ant lapo nupieštas oro balionas. 
Kiekvienam dalyviui yra išdalinami 
skirtingų spalvų lipnūs lapeliai. Ant 
vienos spalvos surašo, kas yra sunku 

Apšilimo žaidimas 
(Vardų gaudynės)

Keturių kampų 
pratimas

Ženk per liniją

Oro balionas

Užbaigimas

APRAŠYMAS

PRIEDAS NR.1

REIKALINGOS
PRIEMONĖSVEIKLA

---

---

 Statybinės lipnios 
juostos (popierinė, 
gelsva)

 Statybinės lipnios 
juostos (popierinė, 
gelsva)

 Statybinės lipnios 
juostos (popierinė, 
gelsva)

santykiuose, o ant kitos spalvos – 
kas kaip tik padeda gerai santykiuo-
se jaustis, kas kelia santykių balioną 
į viršų. Po pratimo vyksta aptarimas. 
Vykdant veiklą nuotoliniu būdu – 
mokytojas naudojasi priedu „Oro 
balionas“, dalinasi ekranu ir surašo 
mokinių pasakomus teiginius. 

Mokytojas primena, jog patyčioms 
priešingi dalykai yra draugystė, su-
pratimas. Pakviečia mokinius sustoti 
dviem eilėmis, veidais vienas į kitą. 
Mokiniai turi 30 sekundžių žiūrėti 
vienas kitam į akis ir pasakyti, ką 
mato jose (liūdesį, ramybę, pasime-
timą ir pan.). Vykdant veiklą nuoto-
liniu būdu – mokytojas organizuoja 
„komplimentų grandinę“ – kai vie-
nas mokinys pasako kitam (mokytojo 
parinktam) kažką gero apie jį, šis – 
dar kitam (taip pat mokytojo parink-
tam), kol apeinamas virtualus ratas 
(kiekvienas būna pasakęs ir išgirdęs 
komplimentą).

KETURIŲ KAMPŲ PRATIMAS:

A. Ana perėjo į naują mokyklą, klasė atrodo draugiška. Tačiau vienas berniukas – Tomis 
– yra kitoks nei kiti – jam patinka ne kamuolį spardyti, o piešti, yra ramus ir tylus. Vie-
ną dieną „kiečiausias“ bendraklasis Benas pradėjo užgaulioti Tomį gąsdindamas apipilti 
vandeniu. Ana nežino, ką jai daryti?

1. Užstoti Tomį ir pasakyti, kad taip elgtis nedera.
2. Nieko nedaryti – nes jei kišis, gali būti blogiau abiem.
3. Sugalvoti Tomiui pravardę ir prisijungti prie Beno – taip gali laimėti jo draugystę.
4. Atviras kampas
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B. Benas turi geriausią draugą Roką, su kuriuo žaidžia vienoje futbolo komandoje. Jie 
susitinka ir po treniruočių nuveikti ką nors kartu, taip pat mokosi vienoje mokykloje. Ta-
čiau Rokui mokykloje nelabai gerai sekasi – jam sunku susikaupti per pamokas, jis gauna 
prastesnius pažymius. Bendraklasiai ėmė su juo nebebendrauti ir pravardžiuoti. Benas 
pasimetęs.  Ką jam daryti?

 1. Pakalbėti su Roko bendraklasiais ir užstoti draugą.
 2. Leisti pertraukas su Roku, jog jam nebūtų liūdna.
 3. Niekaip nereaguoti, nesikišti, nes nenori, jog ir Beną pradėtų pravardžiuoti.
 4. Atviras kampas.

C. Celin klasėje yra dvi merginos, kurios ėmė atakuoti ją žinutėmis per facebook, visaip 
įžeidinėti. Tai tęsiasi jau kurį laiką. Ką turėti daryti Celin?

 1. Informuoti suaugusius ir paprašyti pagalbos.
 2. Pasakyti toms merginoms, jog atsikabintų.
 3. Nekreipti dėmesio.
 4. Atviras kampas.

Refleksija:
 - Kuo situacijos yra sudėtingos?
 - Kaip priimti sprendimą?
 - Ar buvo jūsų gyvenime kokių nors panašių situacijų?

ŽENK PER LINIJĄ:

Teiginiai:
 1. Man patinka keliauti.
 2. Aš turiu svajonių.
 3. Draugai mano gyvenime užima svarbią dalį.
 4. Manau, kad žmonės turėtų būti draugiškesni vieni kitiems.
 5. Manau, jog esu geras draugas.
 6. Man nepatinka „kitokie“ žmonės.
 7. Galėčiau kitiems pasakyti daugiau gerų žodžių nei pasakau.
 8. Galėčiau kitiems pasakyti mažiau žeidžiančių žodžių nei pasakau.
 9. Kartais visai smagu pasijuokti iš kito žmogaus.
 10. Esu patyręs pašaipas.
 11. Esu pats kitą žeminęs savo žodžiais ar elgesiu.
 12. Man skaudu matyti, kai kitas kenčia.
 13. Aš esu sukėlęs kitam kančią.
 14. Žinau, kad galiu padaryti daugiau, jog klasėje jaustumėmės geriau.

Aptarimas:

- Kurie teiginiai buvo lengviausi?
- Kurie sudėtingiausi?
- Ar kilo noras, daryti ką nors kitaip?
- Ką pastebėjote atliekant šią užduotį? (mokiniams gali būti sunku pastebėti, nes jie da-
lyvauja ir jiems kyla įvairių emocijų. Tačiau svarbu, jog mokytojas pasidalintų savo įžval-
gomis. Pvz., galbūt labai daug mokinių peržengė liniją sutikdami su teiginiu, kad galėtų 
pasakyti mažiau žeidžiančių žodžių ir daugiau gerų žodžių, arba labai daug mokinių yra 
patys patyrę patyčias.).
Jei būtų mokinių, kurie peržengia liniją sutikdami su teiginiu, kad yra patys žeminę savo 
žodžiais ar elgesiu, pasakykite, jog gali būti išties nelengva tai pripažinti esant tokiai di-
delei grupei žmonių, padėkokite už nuoširdumą ir atvirumą.
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PRIEDAS „Oro balionas“


