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SMURTO SAMPRATA 

 

 

• Kito žmogaus mušimas per veidą, rankas, kojas, pilvą, nugarą, užpakalį . 

• Nužudymas ar kėsinimas nužudyti. 

• Pistoletų, šautuvų, automatų atsinešimas ar panaudojimas mokykloje ar už jos teritorijos ribų. 

• Peilių, lazdų, kitų šaltųjų ginklų nešiojimasis ar panaudojimas. 

• Petardų, kitų sprogstamų medžiagų nešiojimas ar panaudojimas. 

• Pastūmimas. 

• Kojos pakišimas, kad kitas nugriūtų ar susižalotų. 

• Daiktų mėtymas į kitą žmogų. 

• Kito žmogaus daiktų naikinimas. 

• Rankos užlaužimas. 

• Spjaudymas. 

• Kandžiojimas. 

• Sprigtai, skausmingi odos trynimai. 

• Tempimai prieš kito žmogaus valią. 

• Apipylimas vandeniu ar kitais skysčiais. 

• Drabužių plėšymas. 

• Dūrimas peiliu, tušinuku ar kitu daiktu. 

• Draskymas nagais. 

• Tampymas už plaukų. 

• Smaugimas. 

• Kito žmogaus daiktų ar kūno tepliojimas tušinuku, rašalu, flomasteriais ar kitais daiktais. 

• Bet koks kitoks skausmo sukėlimas. 

• Privačių kūno dalių lietimas prieš kito žmogaus valią. 

• Seksualinis priekabiavimas žodžiais ar raštu. 

• Prievartiniai seksualiniai santykiai mokyklos teritorijoje. 

• Vaikų iki 14 m. seksualinio neliečiamumo pažeidimas. 

• Neleidimas rūbinėje persirengti. 

• Nusikaltimo planavimas. 

• Nepranešimas apie žinomą nusikaltimą. 

• Smurtinių bausmių taikymas. 

• Naudojimasis socialiniu statusu ar užimamomis pareigomis, siekiant pažeminti kitą žmogų ar jam 

pakenkti. 

• Gąsdinimas. 

• Grasinimas susidoroti. 

• Daiktų ar pinigų atėmimas ar vogimas. 

• Priverstinis skolos „auginimas“. 

• Spaudimas neatskleisti smurtinių veiksmų pedagogams. 

• Išsijuokimas, siekiant pažeminti. 

• Įžeidus pravardžiavimas. 

• Necenzūrinės kalbos vartojimas. 



 

 

• Privertimas bėgti iš pamokų. 

• Garsus rėkavimas pamokos metu. 

• Riksmai pertraukų metu ar kieme sukeliant kitiems nemalonius jausmus. 

• Šmeižtas. 

• Apkalbinėjimas už akių, siekiant pažeminti. 

• Demonstratyvus piktybinis izoliavimas. 

• Įžeidžių žinučių rašymas mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu. 

• Privačios informacijos atskleidimas siekiant pažeminti. 

• Kitų žmonių ignoravimas dėl lyties, amžiaus, išvaizdos, gebėjimų. 

• Privertimas atlikti veiksmus, kurie yra naudingi tik smurtautojui. 

• Spaudimas turėti konkrečius įsitikinimus. 

• Spaudimas meluoti. 

• Kitų žmonių judėjimo laisvės apribojimas, siekiant asmeninės naudos. 

• Kitų žmonių privertimas rinktis, su kuo bendrauti ar nebendrauti. 

• Mokyklos drausmės taisyklių pažeidimas. 

• Viešas išsijuokimas iš kito asmens. 

• Tyčinis kito žmogaus įskaudinimas. 

• Privertimas skolinti. 

• Demonstratyvus atsisakymas vykdyti administracijos, pedagogų nurodymus, susijusius su ugdymo 

procesu. 

• Piktybinis dominavimas, priimant sprendimus. 

• Kiti netiesioginiai veiksmai, kuriais siekiama valingai pakenkti kitam žmogui. 

• Nusikalstamos grupuotės kūrimas ir dalyvavimas joje. 

• Demonstratyvus ar piktybinis vengimas spręsti smurto atvejus. 
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REKOMENDACIJOS TRENERIAMS, KAIP PASKATINTI MOKINIUS REAGUOTI Į 

PATYČIAS IR SMURTĄ 

  

 

 

 

  1. Kuriant draugišką grupės mikroklimatą, formuoti nuostatą: „Kiekvienas atsakingas už 

tai, kas vyksta“.  

   2. Ugdytiniai įsipareigoja reaguoti į patyčias, savo įsipareigojimus tvirtina kiekvienais 

mokslo metais pasirašydami po elgesio taisyklėmis. 

   3. Reguliariai priminti ugdytiniams, kad jie gali reaguoti į patyčias: 

   3.1. ignoruodami priekabiautoją; 

   3.2. praeidami pro šalį ir pasakydami: ,,Tai yra patyčios!“; 

   3.3. informuodami suaugusįjį. 

   4. Pabrėžti, kaip svarbu nesudaryti „televizoriaus“ principo: „Stoviu, stebiu, kas vyksta, ir 

nieko nedarau“. 

               5. Sukurti kiekvienoje grupėje ugdytinių reagavimo į patyčias taisykles. 

   6. Atskirai dirbti su tiksline ugdytinių grupe – stebėtojais, t. y. naudojant aktyviuosius 

metodus, pastiprinti tuos ugdytinius, kurie palaiko skriaudžiamą mokinį, bet nieko nedaro, 

paskatinti juos reaguoti, pagirti. 

   7. Parašyti laiškus visiems klasės ugdytinių tėvams apie tai, kaip svarbu vaiko mokymuisi 

gera savijauta, emocinė būklė mokykloje, atkreipiant dėmesį į patyčių problemą, paraginant vaikus 

ir tėvus apie tai nuolat kalbėtis, paprašyti, kad tėvai informuotų trenerį, jeigu jų vaikai stebi (mato) 

patyčias. 

   8. Stebėti situaciją grupėje, reguliariai aptarti su mokiniais stebėjimo rezultatus.   
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REKOMENDACIJOS UGDYTINIŲ TĖVAMS/ GLOBĖJAMS  DĖL PATYČIŲ IR 

SMURTO PREVENCIJOS 

 

 

 

1. Aptarkite individualiai su vaiku sporto centro vidaus taisykles vidaus taisykles. Skirkite 

tokiam pokalbiui laiko ne tik tada, kai jis prasižengia. Paaiškinkite, kodėl manote, kad 

mokyklos taisyklės yra teisingos. 

2. Suformuokite elgesio taisykles namuose. 

3. Pakalbėkite su savo vaiku apie smurtą, matomą per televiziją. Aptarkite smurtinius 

kompiuterinius žaidimus, netinkamus įvykius kieme. Paaiškinkite, kokias pasekmes sukelia 

smurtas. 

4. Pamokykite, kaip vaikas gali spręsti problemas. Pagirkite, jeigu konfliktines situacijas 

jūsų vaikas išsprendė nepanaudodamas smurto. 

5. Pamokykite vaiką, kaip savo pyktį išreikšti tinkamu būdu. Paaiškinkite, kad pykčio 

rodymas, mušant ar įžeidžiant kitus, yra netinkamas būdas. Jeigu jūs, kaip tėvas ar mama, 

supykstate, parodykite vaikui savo pavyzdžiu, kaip galima pyktį išreikšti tinkamu būdu 

(pasakant žodžiais „aš pykstu“, padaužant į pagalvę, padarant 20 pritūpimų ir pan.). 

6. Padėkite vaikui suprasti, kad žmonės gali skirtis savo išvaizda, gali turėti kitokią 

nuomonę. 

7. Pastebėkite, jeigu vaikas pradėjo elgtis keistai. Gal jis pradėjo dažniau pykti, gal pradėjo 

nebesutarti su savo draugais ar bendraklasiais, gal pasidarė žiaurus su gyvūnais. Padėkite vaikui, 

pasitarkite su psichologu ar patikimu žmogumi jūsų aplinkoje. 

8. Nuolat bendraukite su vaiku, prašykite, kad vaikas jus visada informuotų, kur jis yra, ką 

jis daro. Susipažinkite su vaiko draugais. 

9. Jei matote, kad vaiko draugai netinkamai elgiasi, aptarkite tai su vaiku. 

10. Dalyvaukite mokyklos gyvenime. Apsilankykite  įvairiuose renginiuose, nuolat 

stebėkite, kaip vaikui sekasi atlikti namų darbus. Reguliariai teiraukitės klasės auklėtojo, kaip sekasi 

jūsų vaikui. Dalyvaukite tėvų susirinkimuose. 

11. Prašykite, kad mokykla įtrauktų vaiką į popamokinę veiklą. 

12. Tapkite bent kartą metuose savanoriu. Suorganizuokite tėvų – moksleivių diskusiją apie 

smurtą mokykloje. 

13. Jeigu matote, kad kiti Jums pažįstami tėvai nepadeda savo vaikams spręsti smurto 

problemų, padėkite jiems, nesmerkite už netinkamą elgesį. Mokėkite argumentuotai apginti savo 

nuomonę. 
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REKOMENDACIJOS MOKINIAMS,  KAIP REAGUOTI Į PATYČIAS 

 

 
  

1. Būk draugiškas su ugdytiniu, kuris patiria patyčias. Parodyk jam, kad tu matai, kas su 

juo vyksta ir kad tai tau rūpi. Jei gali, pasistenk dažniau būtu su juo – priekabiautojui bus sunkiau 

tyčiotis, kai skriaudžiamasis bus ne vienas. 

2. Paragink ugdytinį, kuris patiria patyčias, pasipasakoti kam nors: kokiam nors 

suaugusiajam  žmogui, kuriuo jis pasitiki. 

3. Papasakok kam nors apie tai, ką matei. Kartais ugdytiniai, patiriantys patyčias, patys 

nedrįsta niekam pasakoti, bijo, kad jais nepatikės, bijo smurtautojo keršto. Atmink, kad 

priekabiautojas taip pat dažnai bijo, kad kas nors sužinos apie tai, kas vyksta.  

4. Nesityčiok, nors taip elgiasi tavo draugai. Lengva prisijungti prie kitų vaikų ir 

priekabiauti prie ko nors, kas yra už kitus silpnesnis. Nesityčiodamas tu parodysi, kad galima elgtis 

kitaip. 

 
 


