
„Erasmus+" KA1 project No. 2020-1-LT01-KA101-077685 
Preventing Bullying in Schools April 2 nd – 8 th 2022, in

Split, Croatia
„Patyčių mokykloje prevencija“



Splitas Kroatija



Dalyviai
🠶🠶 Mokymuose dalyvavo 30 žmonių iš 10 šalių: Suomijos, 

Vokietijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Lietuvos, 
Latvijos, Kroatijos ir Martinikos salos.



Susipažinimas (šeštadienis)

🠶🠶 Šalių ir mokyklų prisistatymai, vaišės.



Paskaitų temos (1)

🠶🠶 XXI amžiaus bruožai

🠶🠶 XXI amžiaus mokytojas

🠶🠶 Mokytojo asmenybės svarba švietime

🠶🠶 Mokymosi proceso individualizavimas

🠶🠶 Įvadas į sąmoningą meditaciją

🠶🠶 Kūrybiniai terapiniai meninio dizaino efektai

🠶🠶 Didinti informuotumą apie psichinę sveikatą ir gerovę



Paskaitų temos (2)

🠶🠶 Išmatuokite savo laimę ir atraskite savo stipriąsias puses

🠶🠶 Mokslas apie gerovę

🠶🠶 Atraskite savo stipriąsias puses

🠶🠶 Kodėl turime klaidingą supratimą

🠶🠶 Erzinantys proto bruožai

🠶🠶 Erzinančių įpročių galia



Paskaitų temos (3)

🠶🠶 Dalmatijos kultūros paveldas
🠶🠶 Užburtas patyčių ratas

🠶🠶 Patyčių apibrėžimas ir rūšys

🠶🠶 Priekabiautojų savybės

🠶🠶 Patyčių aukų ypatybės

🠶🠶 Patyčios kaip socialinio konteksto dalis



XXI a. mokytojas (Dario Čaljkušić)
Palanki mokymuisi aplinka pirmiausia priklauso nuo mokytojo: koks jis yra 
ir, koks turėtų būti.

Išskiriami 8 pagrindiniai XXI a. mokytojo bruožai:
🠶🠶 Tinkamas, svarbus
🠶🠶 Socialus
🠶🠶 Mąstantis į priekį                                                         
🠶🠶 Besimokantis visą gyvenimą
🠶🠶 Orientuotas į mokinį
🠶🠶 Aktyvus, aktyviai veikiantis
🠶🠶 Bendradarbiaujantis
🠶🠶 Apverstas mokytojas (nebijantis su mokiniais pasikeisti vietomis).



Mokytojo asmenybės svarba

Problemos su kuriomis susiduria mokytojai ir nesvarbu iš kokios šalies jie 
atvyksta:
🠶🠶 Mokytojui nėra tinkamos pagarbos. (Tėvai mano, kad mokytojai nieko 

neveikia, ateina į darbą kelioms valandoms. Iš esmės jie mūsų nekenčia, 
todėl gali sukelti daug rūpesčių).

🠶🠶 Didelė biurokratija (mokytojai turi turėti visus tėvus Whatsapp ir būti 
online visą laiką).

Idealus mokytojas turėtų:
🠶🠶 pažinoti mokinius (pav. žinoti  besimokančiųjų tipą, žinoti, kad 

besisupantis ant kėdės mokinys, nori susikaupti, o ne supasi iš malonumo 
ar išdykumo).

🠶🠶 Mokyti mokinius kritinio mąstymo.



Mokytojas turi pažinti save 

Kad būtų produktyvus, mokytojas turi pažinti save: 
🠶🠶 Kokios jo stipriosios pusės
🠶🠶 Kokios – silpnosios
🠶🠶 Kaip galima jas pastiprinti
🠶🠶 Kaip įnešti pusiausvyros į savo gyvenimą
🠶🠶 Kaip ir kuo pamaitinti savo sielą.( Jei tu sunegaluoji, daug kas paklaus 

ar valgai daug vaisių ir daržovių, bet retas paklaus, o kuo tu pamaitini 
savo sielą, ar radai laiko sau). 



Kaip pamaitinti sielą ir kūną?

🠶🠶 Savęs  pažinimo technikos
🠶🠶 Meditacija
🠶🠶 Joga
🠶🠶 Darbas darže, sode
🠶🠶 Kelionės
🠶🠶 Skaitymas
🠶🠶 Meno terapija ir pan. 
🠶🠶 Kt.
Visi esame skirtingi, todėl tik pažindami save, pasirinksime tinkamą 
atsipalaidavimo būdą.



Joga



Kodėl reikia pažinti mokinius?

🠶🠶 Enšteinas yra pasakęs
„Jei vertini žuvį pagal jos gebėjimą lipti į medį, ji visą gyvenimą gyvens 
manydama, kad yra kvaila“



Ugdymo organizavimas

🠶🠶 Aktyvūs mokymo metodai (grupės ar klasės diskusija, 
minčių lietus, minčių žemėlapiai, pratimai žinių 
pritaikymui, įvairūs edukaciniai žaidimai, vaidmenų 
žaidimai, konkretūs gyvenimiški pavyzdžiai).

🠶🠶 Mokymo aplinkos: klasių aplinkos, įv. Mokymo priemonės
🠶🠶 Pozityvi klasės atmosfera
🠶🠶 Pertraukėlės 



Pertraukėlės



Interaktyvios grindys



Priemonės ir užsiėmimai besimokantiems 
klausant

🠶🠶 Įrašykite pamokas pakartotiniam klausymuisi
🠶🠶 Naudokite rimus, ritmus, kad padėtumėte įsiminti
🠶🠶 Klasėje naudokite foninę muziką
🠶🠶 Kiekvienos pamokos pabaigoje pateikite žodinę santrauką
🠶🠶 Skatinti mokinius mokyti kitus. 



Priemonės ir užsiėmimai besimokantiems 
vizualiai

🠶🠶 Minčių žemėlapiai
🠶🠶 Paryškintuvai, pieštukai, markeriai
🠶🠶 Žemėlapiai, diagramos, lentelės
🠶🠶 Mokomosios kortelės
🠶🠶 Plakatai, video medžiaga



Ugdymo individualizavimas



Patyčių prevencija

🠶🠶 Universali prevencija (daugiau komunikuoti su tėvais, gauti atgalinį 
ryšį)

🠶🠶 Selektyvioji (atskiriems individams ar jų grupėms)
🠶🠶 Nurodomoji prevencija
🠶🠶 Bazinė prevencija



Patyčių prevencija

🠶🠶 „Pakeisti indikatoriaus lemputę“. T.y. pastebėti laiku ir suveikti.
🠶🠶 Visą laiką kalbėtis. Besityčiojantis vaikas turi suprasti, ko jis nori. Kuo 

mokinys vyresnis, tuo labiau supranta, ką daro ir kodėl. Kalbantis naudoti 
sumuštinio metodą: pasakyti keletą gerų pavyzdžių, tada blogų ir vėl gerų.

🠶🠶 Daryti ką nors, kad išvengtume problemų.
🠶🠶 Imtis veiksmų, stabdant patyčias pirmą kartą joms pasirodžius.
🠶🠶 Leisti rinktis iš kelių variantų, bet pasirinkimų neturi būti daug. Žmonės gali 

turėti vienodą problemą, bet sprendimo kelius pasirinks skirtingus. 
🠶🠶 Reikia geresnių įstatymų, taisyklių, teisinės bazės norint apčiuopiamų 

pokyčių.



Patyčių prevencija

🠶🠶 Norint turėti gerus mokinius, pirmiausia turi būti geri santykiai su 
jais: išklausyti juos, priimti tokius, kokie jie yra, pasitikėti jais. 
Mokiniai turi būti tikri, kad juos gerbs, net jei turi trūkumų.



Kodėl sunku keistis?

🠶🠶 Nuolat daro tuos pačius dalykus
🠶🠶 Neinvestuoja į save
🠶🠶 Nekeičia  kasdieninių įpročių
🠶🠶 Nori rezultato labai greitai



Konfucijus yra pasakęs: „Kai nepavyksta pasiekti tikslų, 
nekreguokite jų, koreguokite žingsnius“



Akmenkalių mokykla



Akmenkalių mokykla
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