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VIENIŠAS.“
 Apklausoje dalyvavęs tėvas
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Norvegijoje patyčias vis dar patiria beveik 6 proc. 
vaikų ir jaunuolių. Vadinasi, daugiau nei 125 tūkstančiai tėvų turi 
vaiką, iš kurio tyčiojamasi. Tėvai – artimiausia ir svarbiausia parama 
vaikui, kai jam nutinka kas nors blogo. Todėl jų vaidmuo ypač svarbus 
kovoje prieš patyčias.  

Geriausias būdas kovoti su patyčiomis – skatinti vaikus būti 
tolerantiškiesnius ir kurti teigiamą bendruomenę. Vaikai ima pavyzdį 
iš mūsų, suaugusiųjų, socialinio gyvenimo. Galime užkirsti kelią 
patyčioms tikslingai kurdami ir palaikydami vaikų vienybę ir 
bendruomeniškumą. 
Turime skatinti juos būti rūpestingus ir drąsiai pasakyti, jei pastebi, 
kad kiti vaikai atstumiami ir prie jų priekabiaujama. Taip pat vaikai 
turi išdrįsti pasisakyti, kai patys patiria patyčias.

Mes, „Suaugusieji vaikams“ nariai, kalbėjomės su daugybe skirtingose 
situacijose atsidūrusių tėvų. Neseniai apklausėme tėvus, kurių vaikai 
anksčiau patyrė ar vis dar patiria patyčias. Kas, jų manymu, buvo svar-
bu ir ko būtų buvę galima imtis? Sulaukėme daugiau nei 500 atsakymų. 
Tėvai pasakojo savo istorijas, dalijosi patirtimi ir naudingais patarimais 
su kitais tą patį patiriančiais tėvams. 

Visa tai pateikėme šioje knygelėje. 

Tikimės, kad tai Jums padės. 

Linkėjimai – 
„Suaugusieji vaikams“ nariai

PRATARMĖ
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1.	 ŠOKIRUOJANTYS	FAKTAI

MASTAS
Daugiau nei 63 tūkstančiai moksleivių 
Norvegijoje nuolat patiria patyčias – 
2–3 kartus per mėnesį ar dažniau.

Švietimo ir mokslo direktorato atlikti 
tyrimai rodo, kad šie skaičiai jau ilgą 
laiką nesikeičia. Šiuose tyrimuose daly-
vauja pagrindinių mokyklų 5–10 klasių 
ir visų trijų vidurinių mokyklų klasių 
moksleiviai. Vaikų darželiai taip pat 
vykdo atskirus tyrimus. 

Didžiausia rizika patirti patyčias moks-
leiviams kyla pradinėje mokykloje. Tai 
patvirtina tiek Norvegijoje, tiek užsienyje 
atlikti tyrimai. 2019 metais atlikta 
moksleivių apklausa parodė, kad patyčias 
daugiausiai patiria 5–6 klasių moksleivi-
ai. Dalį patyčių jaunesnieji moksleiviai 
patiria iš besimokančiųjų vyresnėse 
klasėse.  

KAS YRA PATYČIOS? 
Patyčias galima apibrėžti kelias būdais. 

Tradicinis patyčių apibrėžimas –  besikar-
tojantys ar tam tikrą laiką trunkantys, 
neigiamai asmenį veikiantys veiksmai ir 
įžeidimai. (Olweus, 2000) Pastaruoju 
metu patyčios apibūdinamos kaip 
suaugusiųjų ar vaikų veiksmai, dėl kurių 
kitas asmuo jaučiasi atskirtas nuo 

bendruomenės, nesijaučia reikšmingu jos 
nariu ir negali dalyvauti jos veikloje. 
(Lund, 2017) Pagal šį apibrėžimą patyčias 
lemia grupės ar klasės dinamika.

KAIP JAS ATPAŽINTI? 
Vaikai ne visada yra linkę papasakoti 
suaugusiesiems apie patiriamas 
patyčias. Patyčios gali būti siejamos su 
gėda, todėl daugelis bijo, kad jei apie tai 
sužinos suaugusieji, situacija pablogės. 

Patyčios gali būti įvairių formų:
›	Verbalinės – prasivardžiavimas, 

keiksmažodžių vartojimas
›	Socialinės – pavyzdžiui, atskirti 

kitus nuo grupės
›	Materialinės – pavyzdžiui, rūbų ir 

daiktų gadinimas
›	Psichologinės – pavyzdžiui, grasi-

nimas arba vertimas kažką daryti
›	Fizinės – pavyzdžiui, mušimas ar 

spardymas
›	Virtualios – pavyzdžiui, pašaipos 

ar atskirtis internete ar bendrau-
jant mobiliuoju telefonu 

›	Paslėptos, išreiškiamos kūno kalba 
ir žvilgsniais
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Kai kurie bijo nuvilti tėvus ar sukelti 
jiems nerimą ir savo išgyvenimus pasilie-
ka sau. Todėl gali būti pravartu mokėti 
atpažinti ženklus, rodančius, kad Jūsų 
vaikas galimai patiria patyčias.
  

Kartais tokių ženklų priežastys gali būti 
ir kitos, bet jeigu Jūsų vaiko elgesys stai-
ga pasikeitė, bet kokiu atveju svarbu 
atidžiai jį stebėti. Jeigu jaučiate, kad 
kažkas ne taip, tada greičiausiai taip ir 
yra. 

KODĖL ATSIRANDA 
PATYČIOS?   
Anksčiau patyčios buvo apibūdinamos 
kaip „būdingas piktybinis elgesys prieš 
kitus, turinčius savybių, dėl kurių leng-
viau paversti juos „auka“. 

Šiandien didesnis dėmesys skiriamas 
patyčių atsiradimui formaliose 
bendruomenėse, tokiose kaip klasės ir 
mokyklos, kai moksleiviai nesijaučia 
joms priklausantys. Tai susiję su grupių 
mechanizmais. Patyčios atsiranda nesau-
gioje aplinkoje, siekiant išvengti atskyri-
mo nuo grupės. Tai besityčiojantiems 
suteikia bendruomeniškumo jausmą. 
(Helle Rabøl Hansen, 2018)

Būtų galima manyti, kad patyčios atsi-
randa dėl to, kad kai kurie vaikai yra 
netinkamai išauklėti, o kiti patiria 
patyčias dėl išvaizdos ar asmenybės 
bruožų. Pastarųjų metų moksliniai tyri-
mai atskleidė, kokie bendruomenės 
mechanizmai gali lemti patyčias. Iš 
esmės patyčios susijusios ne su konkrečiu 
vaiku, o su bendruomenės, kuriai jis pri-
klauso, kultūra. Visi nori būti pripažinti, 
jaustis saugiai ir priklausyti bendruom-
enei. Išstūmimas iš bendruomenės 
žmogui gali sukelti rimtų neigiamų 
pasekmių – tiek vaikui, tiek suaugusia-
jam. Patyčios yra glaudžiai susijusios su 
poreikiu priklausyti ir būti 

Galimi ženklai, kad kažkas nege-
rai:
›	vaikas nenori eiti į mokyklą ar 

vaikų darželį
›	bijo kelionės į mokyklą ir iš jos
›	eina į mokyklą ir iš jos aplinkkeli-

ais
›	knygos, žaislai ar drabužiai yra 

pamesti ar sugadinti
›	vengia draugų ir kitų vaikų
›	greitai supyksta
›	praranda pasitikėjimą savimi
›	dažnai skauda pilvą ar galvą 
›	prastai miega
›	turi žaizdų, įbrėžimų, mėlynių

(Šaltinis: Švietimo ir mokslo direkto-

ratas)
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bendruomenės dalimi. Jaustis nepritapu-
siems ir nepripažintiems yra labai 
nemalonu.

Siekiant sušvelninti diskomfortą galima 
sukurti naują bendruomenę, kurios esmė 
yra atstumti kitus, tyčiotis. Tai reiškia, 
kad patyčios gali būti atstūmimo ir 
vienišumo jausmo išraiška. Nesaugioje 
aplinkoje – tolerancijos mažai. Visi vieni 
kitus stebi. Kiekvienas gali tapti kita 
auka. Todėl, nors ir mano, kad tai, kas 
vyksta, nėra gerai, daugelis pasyviai stebi 
patyčias. Taip pat yra ir tokių, kurie 
tyčiojasi, kad patys išvengtų patyčių. 
Taigi dėl patyčių nėra kalti konkretūs 
vaikai. Nėra iš anksto aišku, kas tyčiosis, 
o kas patirs patyčias. Tai susiję su grupe 
kaip visuma.
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2.	 APKLAUSOS	REZULTATAI

KĄ APKLAUSĖME?
Apklausoje dalyvavo daugiau nei 500 tėvų iš visos šalies. Visų jų vaikai patyrė 
patyčias. Toliau pateikiamos kai kurios jų aptartos problemos.

Dauguma apklausos dalyvių susidūrė su problemomis pradinėje mokykloje: 

BENDRADARBIAVIMAS
Kai vaikas patiria patyčias, svarbus bendradarbiavimas tarp mokyklos ir namų. 
Todėl paklausėme apklausoje dalyvavusių tėvų, koks buvo bendradarbiavimassu 
mokykla ir kokius su juo susijusius iššūkius ir galimybes jie mato.

Toliau pateikiamas tėvų bendradarbiavimo su mokykla ar vaikų darželiu vertinimas 
skalėje nuo 1 iki 6, kai 6 – geriausias. Deja, tik 9 proc. apklaustų tėvų 
bendradarbiavimą įvertino „labai gerai“ arba „gerai“.
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1. I hvilken aldersgruppe var barnet ditt da han eller hun ble utsatt for mobbing?
 

2. Hvor godt synes du samarbeidet med skole/barnehage har fungert? 
 

Kom gjerne med kommentarer.
Nekter for at mobbing har skjedd, når skolen ikke har observert de opplevelsene som mitt barn opplever. Bagatellisere
opplevelsene, og mener at det var barnet som opplever dette som heller må bli sterkere for og takle det.
Det meste ble avvist, ungen ble ikke trodd, ungen ble fortalt at han var like mye skyld i alt.
Mobbesaken ble ikke opplyst om når han startet på skolen
Det tok lang tid før de tok det vi sa alvorlig
Vår datter opplevde sårende kommentarer om utseende allerede i barnehage. I andre halvdel av 1klasse økte mengde
kommentarer, utestenging, dytting etc. De ulike kontaktlæreren prøver å ta tak i dette, men det virker nytteløst for lærerne
mangler en felles forståelse av at det også foregår mobbing på deres skole. I 6 kl var første gang vi fikk informasjon om vedtak
om oppfølging i fht mobbing. I 8 kl måtte vår datter starte til behandling på BUP. Takket være behandler kom vi i gang med
ansvarsgruppemøter på skolen hvor rektor og klasselærer deltok.
Vi har ikke blitt informert av skolen, men gutten fortelta om hva som har skjedd og at han hadde en prat med lærer og rektor.
Kontaktlærer så ingen av problemene vi tok opp. Det gjorde heller ikke ledelsen. Men da klassen fikk ny kontaktlærer skjedde
det endelig noe. Hun så maktstrukturen og den skjulte mobbingen med en gang - og sammen fikk vi til slutt has på det. Men det
var en lang kamp
Veldig godt samarbeid. Det tok litt tid, men var veldig bra når de kom i gang.
Fikk veldig god oppfølging av særlig én lærer. På det aktuelle tidspunktet var det en del utskiftning i skoleledelsen, så jeg
opplevde at det sviktet litt der, men ellers var det egentlig et godt samarbeid.
Da mobbingen startet,med "anonymt" brev fra 2 i klassen(i 4.),endte det opp med at vår datter måtte tilgi og gi mobberne en
klem. Brevet ble kastet av læreren.
Ny lærer fra 5. Som ikke så mobbingen og trodde jentene som "ikke skjønte" at datteren vår følte seg mobbet.
Dette var typisk jentemobbing i det skjulte. Vi og datteren vår ble ikke hørt.
Ganske greit og elendig
Rektor fulgte personlig opp. Spanet i friminuttet og snakket med barn og foreldre til involverte
Savner mer initiativ fra skole ovenfor foreldrene til de som mobbet
Skolen vil ikke innse at der var mobbesak. De hadde ikke sett noe!
Barnehagen "så" ikke mobbingen, barneskolen har nå grepet inn etter at det er flere som opplever det samme.
Jeg har så mye jeg gjerne skulle fortalt. Det har vært utrolig mye frustrasjoner. En rektor som stakk hodet i sanden og jeg ble på
ett tidspunkt ‘truet’ med barnevernet blant annet
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„Mokytojas neatsižvelgė į mūsų iškeltas 
problemas. Vadovybė taip pat. Jie teigė, 
kad vaikui puikiai sekasi. Tačiau, kai kla-
sei buvo paskirtas 
naujas mokytojas, situacija pagaliau ėmė 
keistis. Naujasis mokytojas iš karto 
pastebėjo galios struktūrą ir slaptas 
patyčias. Kartu mes įveikėme šią 
problemą.“

„Mokyklos atstovai pastebėjo patyčias ir 
susisiekė su tėvais.   Jie ėmėsi įvairių 
priemonių ir surašė sprendimus. Tačiau 
patyčios nesiliovė. Jas imta slėpti. Mokykla 
nerado priemonių, kaip pakeisti 
nepalankią klasės aplinką.“ 

„Po kreipimosi su mumis palaikė kontaktą, 
tačiau pritrūko šiek tiek išsamesnės infor-
macijos iš mokyklos pusės.“

„Po kiekvieno pranešimo apie patyčias 
mokykla atsakė grasindama, kad praneš 
Vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad esu 
vienišas globėjas.“

„Net klasės moksleiviams įkūrus „neapy-
kantos klubą“, prie kurio prisijungė visi 
nekenčiantys mano dukros, mokykla to 
nevadino patyčiomis.“

„Elektroniniu būdu pranešus apie patyčias 
buvo sureaguota greitai ir imtasi 
priemonių, tačiau bendradarbiavimas 
nutrūko, kai darbuotojai pamatė, kad vis-
kas gerai. Tai mus privertė jaustis nesaugi-
ai. “

PRIĖMIMAS IR PATIKĖJIMAS
Žinoma, kiekvieno globėjo lūkesčiai skir-
tingi, tačiau visi jie nori, kad jais patikėtų 
ir rimtai į juos žiūrėtų. Tai patvirtino 
beveik visi tėvai tiek per interviu, tiek per 
apklausą. Jie nori dalyvauti ir bendradar-
biauti, o pranešimas apie aplinkos 
problemą nėra pačios mokyklos kritika. 
Aplinkos problemų yra daugelyje 
mokyklų. Globėjai paprasčiausiai 
pageidauja, kad jos būtų sprendžiamos, 
kad jų nuogąstavimai – išklausyti ir kad 
jais būtų patikėta. 

„Jeigu mane būtų išklausę ir priėmę rimtai, 
būčiau galėjęs geriau pasirūpinti savo 
vaiku. Tai vis dar daro jai didelę įtaką. Aš 
daug anksčiau būčiau norėjęs suprasti situ-
acijos rimtumą. Dėl atstūmimo iš vaikų 
darželio pusės pasijutau neužtikrintai ir 
nesiėmiau reikalingų veiksmų.“

„Mokykla sumenkino problemą. Mūsų ber-
niuku niekas nepatikėjo. Tai vadinta 
„vaikiškomis išdaigomis“. Aiškinta, kad tai 
nėra rimta.“

„Kas kartą, kai apie tai pranešdavome, 
būdavome priimti ir mums patikėdavo, 
tačiau trūko mokyklos iniciatyvos. Imtis 
veiksmų visada turėjau aš. Tikėjausi kito-
kios reakcijos.“ 
SUSITIKIMAI SU VAIKŲ DARŽELIO IR 
MOKYKLOS ATSTOVAIS
Daugelis pasakojo, kad susitikimai su 
vaikų darželio ir mokyklos atstovais kėlė 
iššūkių. Todėl tokiam susitikimui su 
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mokyklos ar darželio atstovais reikėtų 
pasiruošti. Pagalvokite, ką svarbiausia 
pasakyti ir kokias problemas spręsti svar-
biausia.  

„Užsirašykite datas, susitarimus, visus var-
dus ir pavardes bei atsakingus asmenis. 
Užsirašius vėliau lengviau viską atsiminti, 
o svarbiausia – atsiminti teisingai.“

ĮVAIRIOS PRIEMONĖS 
Mūsų apklausoje dalyvavę tėvai pateikė 
daugybę skirtingų priemonių, kurių 
buvo imtasi, siekiant padėti vaikui. Ne 
visos jos buvo vienodai geros, tačiau kai 
kurios buvo veiksmingos.

Daugelis priemonių, kurias tėvai nurodė 
kaip veiksmingas, atitinka mokslinius 
tyrimus, ypač teigiami sprendimai 
grupėse ir skirti visai klasei. Svarbu, kad 
vaikų darželiai ir mokyklos įgyvendintų 
tas priemones, kurios, mūsų žiniomis, 
pasiteisino. 

PASITEISINUSIOS PRIEMONĖS: 
Grupėje:
› Priemonės, skirtos visiems, o net tik 

mūsų vaikui.

› Mokykloje buvo suburtos grupės ir 
atliekami įvairūs pratimai, lavinantys 
bendruomeniškumo jausmą.

› Vaikų darželyje svarbus pažangą 
lėmęs veiksnys buvo gera komunika-

cija ir dėmesys grupei. Pasitikėjimo 
savimi ir statuso grupėje stiprinimas 
taip pat buvo labai svarbus. 
Pastebėjome, kad mokykloje rezultatų 
davė glaudus dialogas ir nuoseklus 
ilgalaikis priemonių taikymas. Panaši 
visų suaugusiųjų praktika davė 
rezultatų.

› Atidūs suaugusieji, dėmesys socialinei 
kompetencijai, saugumas mokyklos 
kieme ir mokytojo noras užtikrinti 
tinkamą komunikaciją.

› Galiausiai padėjo tai, kad mokytojas 
pasikalbėjo su kiekvienu moksleiviu 
atskirai.

› Pokalbiai tarp situacijos dalyvių. 
Paaiškinimas besityčiojantiems, kaip 
jaučiasi patiriantis patyčias. 

› Pasekmės ir ne mažiau svarbus tėvų 
abiejose situacijos pusėse supratimas .

› Darbas, siekiant pagerinti bendrą 
klasės aplinką.

› Papildomas vaikų stebėjimas, ypač 
pereinamosiose situacijose.

› Pastebėjome pokyčių, kai kovos su 
patyčiomis ombudsmenas ėmė taikyti 
intervencinių pokalbių metodą 
(priemonę) .

› Laikas ir geras santykių valdymas.

› Vaikų stebėjimas pertraukų metu.

› Mokytojai, kurie aiškiai ir užtikrintai 
ėmėsi veiksmų ir pranešė apie 
situaciją.

12  „SUAUGUSIEJI VAIKAMS“
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Konkretiems vaikams:
› Padėjo tai, kad vaikas ir mes, tėvai, 

buvome išklausyti ir kad buvo 
pripažinta, kad tai, ką vaikas išgyvena, 
yra patyčios.

› Situacija pradėjo keistis, kai jį pagali-
au pamatė ir juo patikėjo!

› Vaikui buvo leista pateikti savo 
pageidavimus ir jo buvo išklausyta.

› Susitikimai, kurių metu vaikas galėjo 
papasakoti, kas vyksta.

› Nuoširdus mokytojas!

› Mūsų sūnus kalbėjosi su socialiniu 
darbuotoju.

› Trumpi susitikimai ir pokalbiai tele-
fonu nustatytu laiku leido palaikyti 
dažną ir reguliarų dialogą.

› Per sistemą „Mobilskole“ mokykla 
mums siuntė SMS žinutes ir informa-
vo apie kasdienę veiklą mokykloje. 
Tai pakeitė situaciją. 

› Pokalbiai su kitais suaugusiaisiais, 
stebėjusiais, kas aplink jį vyksta per 
pertraukas.

› Visi mokytojai buvo informuoti ir 
atidžiau stebėjo mūsų vaiką.

› Vos man susisiekus, buvo pritaikytas 
Švietimo įstatymo 9a str.

› Nuoseklus vadovavimasis sprendi-
mais ir priemonių planu.

› Bendradarbiavimo aptarimui skirtų 
susitikimų organizavimas.

› Visuose pokalbiuose apie pažangą 
buvo paliesta mokyklos aplinkos tema 
ir nuolat palaikėme kontaktą su kon-
taktiniu mokytoju, kuris informavo 
apie situaciją. Pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas vaikui, ir mes kartu 
svarstėme priemones.

Visų patirtis skirtinga, todėl vieniems 
pasiteisinusios priemonės kitiems gali 
būti visiškai neveiksmingos. 

NEPASITEISINUSIOS PRIEMONĖS: 
› Apsiribota stebėjimu, bet netaikytos 

papildomos priemonės, kad mūsų 
vaikas jaustųsi saugiai žaisdamas su 
kitais vaikais.

› Pokalbiai su situacijos dalyviais, tiesi-
og tikintis, kad tai daugiau nepasi-
kartos.

› Vadovai turėjo stebėti situaciją per 
pertraukas. Tačiau pamiršo 
pereinamąsias situacijas, todėl tai 
nedavė naudos.

› „Mergaičių susirinkimai“. 

› Tėvų susirinkimai ir pokalbiai su 
klase.

› Įvairių priemonių taikymas vienu 
metu buvo neveiksmingas. 

› Intervenciniai pokalbiai su 
besityčiojančiu.

› Daugybė besityčiojančio ir patyčių 
aukos susitikimų – beveik kiekvieną 
savaitę direktoriaus kabinete.

14  „SUAUGUSIEJI VAIKAMS“



 KOVOS SU PATYČIOMIS VADOVAS 15



› Patyčias patiriančio vaiko pašalinimas 
iš situacijos, o ne sprendimo 
ieškojimas.

› Nuvedimas į atskirą kambarį per per-
traukas.

› Mokykla kurį laiką manė, kad mano 
vaikas turėtų nekreipti dėmesio į tai, 
ką jam sako.

› Mokyklos atstovai per pertraukas 
stebėjo mano sūnų, kad apsaugotų jį 
nuo patyčių. Jie verčiau turėtų stebėti 
besityčiojančius.

› Priverstinis bendravimas su vaiku, 
kuris tyčiojosi iš mano dukros, nebu-
vo veiksmingas.

› Žurnalas, kuriame reikėjo registruoti 
įvykius, kad visos konflikto pusės 
galėtų išreikšti savo poziciją.

› Ji buvo priversta pasirašyti veiksmų 
planą prieš savo valią.

› Moksleivis gavo knygą, kurioje galėjo 
aprašyti patyčių atvejus. 

› Vaikas ir iš jo besityčiojantis buvo 
priskirti tai pačiai grupei, siekiant, 
kad jie artimiau susipažintų.

› Mano vaikas turėjo dalyvauti tarpi-
ninkavimo pokalbyje su 
besityčiojančiu vaiku. Tai juk nebuvo 
konfliktas, todėl pokalbis buvo tarsi 
dar vienas išpuolis.

› Problema buvo aptariama prieš visą 
klasę.

› Pokalbiai, pokalbiai, pokalbiai…
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INFORMACIJA
Svarbu žinoti, kur ir kaip galima gauti pagalbos, kaip galite padėti savo vaikui 
sudėtingoje situacijoje ir kokias teises turi vaikas ir tėvai. 

Todėl paklausėme tėvų, ar jie turėjo informacijos apie tai, kaip būtų geriausia 
pasirūpinti savo vaiku, jei šis patiria patyčias, ir, jei taip, iš kur jie gavo šią informaciją. 
Atsakiusiųjų, kad turėjo mažai informacijos ar iš viso jos neturėjo, skaičius kelia 
nerimą:
Yra kelios temos, apie kurias jie norėjo gauti daugiau informacijos. 

Labiausiai pritrūko žinių apie tai, kaip kalbėtis su savo vaiku ir kitais tėvais:
Labai daug tėvų taip pat neturėjo informacijos apie tai, kur gali kreiptis. 

Ansatte ved barnehagen/skolen

Helsesykepleier

BUP

Fastlege

Andre, hvem?

Har ikke fått informasjon

0% 25% 50% 75% 100%

5%

4%

11%

4%

16%

69%

Respondenter

12

9

26

10

40

169

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvem har du fått denne informasjonen av? - Andre, hvem?
Ingen.
Min egen arbeidsplass
Frivillige organisasjoner. Forskning på mobbing
Afs Drammen
Internett og andre foreldre i samme situasjon
PPT
Psykolog
Kommunepsykolog
Internett
Barnepsykolog
Helsestasjon for unge og barnepsykolog
Psykisk helseteam
Jeg har letet meg frem selv
Googlet på nettet
Skole
Har gått kurs i regi av dere. Det har hjulpet osd
Ungdomsteamet i ressursenheten
lest meg opp og på jobb.
Privat psykolog
Gjennom egen arbeidsplass
Ressurs team og grunnskole team
Egen jobb/yrke
Sykehus
Gi studier
Helsesøster
gjennom utdanning
BUF-etats nettsider, privat coach
Familiekontor
Brukerorganisasjoner
Internett og litteratur
Sannerud
Hentet fra internett
har lest meg opp på dette
PPT
Universitetet hvor jeg tok utdanningen min
Opparbeidet egen kompetanse, søkt og lest artikler
Privat psykolog
Helsestasjon psykriatisk sykepleier
Mobbeombud
Dette vet jeg selv

4 %

5 %

11 %

4 %

69 %

16 %

Ja

Nei

0% 25% 50% 75% 100%

18%

82%

Respondenter

44

205

Tegn på at barn ikke har det bra

Hvordan man snakker med barn som er
utsatt for mobbing

Informasjon om psykisk helse

Hvordan man som forelder kan møte
barnets ulike følelser

Hvordan man kan hjelpe barnet sitt med
å få og ivareta venner

Hvordan man snakker med andre foreldre

Når man bør søke hjelp

Annet

0% 25% 50% 75% 100%

41%

62%

42%

54%

54%

64%

50%

16%

Respondenter

112

171

114

149

147

174

136

45

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har denne informasjonen vært tilstrekkelig?
 

Hva kunne du ønske du hadde fått mer informasjon om?
 

Hva kunne du ønske du hadde fått mer informasjon om? - Annet
Hvor skal man få hjelp når alle såkalte hjelpeinstanser sviktet
Hvordan foreldre kan hjelpe barnet sitt når mobbesituasjonen er over. Vi har selv økt kunnskapen vår ved å lese,spørre,etc.
Viktig at skole/bhg husker på at alle familier er ulike med ulik ressursstyrke og at de derfor gir info uansett.
E
Hvordan skolen møter problematikken
Staten v øvste myndighetsområde må intervenera når samrøra bryter sitt samfunnsmandat
Tilbakemelding på hvordan mitt barn har hatt det og informasjon om uønskede hendelse
Generell info på flere områder
Ingen hjelp
hva skolen kunne gjøre, vi gjorde alt
Bør kunne gå videre uten å trykke på noe. Har fått veiledning på alt. Og jobber med endel av dette selv. Skulle likevel ønske dette
var tilbud man fikk, ikke at man må oppsøke informasjonen og terapeuten selv
Har selv videreutdanning i psykisk helsearbeid
Hvordan sloss mot en skole
Er utdannet terapeut - så kunne mye
Hvor vanskelig det er å stå i en slik situasjon som forelder
Noen som kunne vurdert barnet uhildet.
Hvor man kan få hjelp når alle system svikter
Hvordan skolen og medelever kan ivareta sårbare medelever
hvg a når man melde fra om mobbing og ikke bli hørt som foreldre eller barn
Ikke opplevd behov
Læreren
Hvordan få hjelp, av hvem?
Litt mer om alle punktene over, det er vanskelig å hjelpe eget barn som blir mobbet.
Hvordan ivareta ett barn som er vært utsatt for overgrep / mobbing osv

62 %

41 %

42 %

54 %

54 %

64 %

50 %

16 %
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Paklausus, ar mokykla ar vaikų darželis pateikė informaciją apie tai, kur jie galėtų 
kreiptis pagalbos, 84 proc. apklaustųjų atsakė, kad tokios informacijos negavo. Tačiau 
ne vienas susisiekė su pagalbą teikiančiomis institucijomis savo iniciatyva: 

Kai kurios iš institucijų, su kuriomis tėvai teigė turėję kontaktą: Vaiko teisių apsaugos 
tarnyba, vaiko teisių apsaugos ombudsmenas, policija, savivaldybės psichologas ir 
Pagalbos šeimai tarnyba ir Šeimos gerovės centras. 

„Mes tiesiog norėjome, kad kas nors mums pasakytų, kur galime kreiptis pagalbos!“

„Mokykla prašė mūsų kreiptis į Vaikų ir jaunuolių psichiatrijos polikliniką dėl to, kad jis 
ėmė vengti eiti į mokyklą, tačiau ten atsisakė mums padėti. Tai supratome gavę pateiktus 
argumentus. Tuomet kreipėmės į Pedagoginės ir psichologinės pagalbos tarnybą 
ir savivaldybės psichologą, tačiau taip mūsų vaikas prarado daug brangaus laiko.“

•

•
•
•
•

•
•

•
•

BUP

Helsesykepleier på skolen

Privat psykolog

Fastlege

Har ikke vært i kontakt med noen

Frivillige organisasjoner

Mobbeombud

Fylkesmannen

Helsestasjon for unge

Spesialrådgiver

PPT

Annet

0% 25% 50% 75% 100%

45%

46%

20%

50%

16%

8%

18%

22%

8%

9%

37%

23%

Respondenter

130

133

57

146

46

23

52

65

23

25

107

67

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skulle ønske det hadde vært mer informasjon om hvem som kunne snakke med barnet vårt om disse vanskelige opplevelsene.
Etter at skolen hadde gjort sitt og mobbingen opphørte så satt vi alene med barnet vårt og skulle hjelpe henne på best mulig
måte. Ser i ettertid at disse hendelsene har satt dype spor, mer en vi da kunne forutse.
Den nye skole foreslo oppfølging fra bup og helsesykepleier
Det var for noen år siden. Vi var ganske nye her i Norge.
Tok selv kontakt med BUP.
Jeg har fått opplysninger og hjelp,men forde jeg er tilknyttet kommunalt psykriatei. De har hjulpet meg med info om tilbud. Eks
et tilbud for barn med foreldre i gruppe, hos helsesøster. Men dette snakket aldri skolen om. Det kunne virke som de ikke visste
eller ikke ville ha innblanding.
Ingenting annet enn PPT, og dit glemte de å søke....
Ingen hjelp av skolen.
De visst lite selv.
Vi som foreldre måtte finne ut om alt selv.
Det var vi som måtte ta kontakt med mobbeombudet for å kunne hjelpe oss videre. Mobbeombudet sa det var ikle at ikke lærere
hadde gjort mer enn de hadde
Helsesøster
Skolen ville ikke godta at det var et problem

9. Hvilke  hjelpeinstanser har du hatt kontakt med? 
 

9. Hvilke  hjelpeinstanser har du hatt kontakt med?  - Annet
Styrern til barnehagen hvor jeg jobber.
Familiekontor
Skole
Læreren
Politi
Tok direkte kontakt med lærere og rektor. Leste om mobbing i opplæringsloven
Barnevernet
Egeninnsats,vi som familie har selv tatt kontakt uten tips fra skole
All kontakt er forsøkt unndratt/avskåret jfr gjeldande lover og forskrifter

46 %

45 %

20 %

50 %

16 %

8 %

8 %

18 %

9 %

22 %

23 %

37 %

Valstybės atstovas apskrityje
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Patyčios gali sukelti įvairiausius jaus-
mus tiek vaikui, tiek tėvams. Visiškai 
įprasta jausti susirūpinimą, sumišimą, 
bejėgiškumą, pyktį ir nusivylimą. 

Jeigu nerimaujate, kad Jūsų vaikas turi 
problemų, visų pirma turėtumėte su juo 
pasikalbėti. Kartais tai gali būti sunku. 
› Vaikas turi žinoti, kad su Jumis gali 

jaustis saugus ir kad galite išklausyti 
tai, ką jis turi papasakoti. Todėl kal-
bantis su vaiku svarbu neleisti 
nugalėti savo emocijoms. Kitu atveju 
vaikas visų pirma ne atsivers, o 
atsižvelgs į Jūsų emocijas ir mėgins 
sušvelninti situaciją. 

› Visi turime skirtingų asociacijų ir 
nuomonių, į kurias jautriai reaguoja-
me. Kai susiduriame su jomis susi-
jusiomis situacijomis, kyla įvairių 
emocijų. Turime suprasti, kad tai – 
mūsų emocijos, ir neperduoti jų savo 
vaikams. Todėl prieš pradėdami 
pokalbį apgalvokite savo reakcijas ir 
jam pasiruoškite.

› Pagalvokite, kaip pradėsite pokalbį. 
Svarbiausia Jūsų užduotis – atvirai ir 
rodant susidomėjimą užduoti 
klausimą ir įdėmiai išklausyti savo 
vaiko pasakojimą. Pavyzdžiui, galite 
pasakyti, kad vaiko žodžiai ar veiks-
mai privertė Jus susimąstyti, ar kažkas 
ne taip. Pasakykite, kad jeigu kažkas 
negerai, mielai jį išklausysite ir 
stengsitės padėti. Nebūtinai galėsite 
pasiūlyti sprendimą, tačiau būkite 
atviras ir patikinkite, kad vaikas gali 

Jums apie tai papasakoti.

› Suraskite ramią vietą pokalbiui su 
vaiku ir skirkite jam pakankamai 
laiko. Tokius pokalbius galima 
pradėti važiuojant automobiliu ar 
išėjus pasivaikščioti. Būkite 
pasiruošęs emocingai reakcijai. 
Įprastos reakcijos – gėda, stresas ar 
pyktis. 

› Patyčias patiriantys vaikai dažnai bijo, 
kad papasakoję apie tai suaugusiesie-
ms sulauks keršto. Nenuvertinkite 
šios baimės. Vaikui ji – itin tikra. 

VENGTINOS REAKCIJOS:
› Nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti  

 Tėvai norėtų patikinti vaiką, 
kad viskas iš karto susitvarkys, tačiau, 
deja, toks procesas gali užtrukti. 
Svarbiausia pasakyti vaikui, kad pada-
rysite viską, ką galite, kad patyčios 
liautųsi.

› Nesumenkinkite vaiko potyrių saky-
damas, kad nereikia kreipti į tai 
dėmesio. Pripažinkite, kad situacija 
skaudi ir kad vaiko jausmai visiškai 
suprantami.

› Atsargiai užsiminkite, kad yra kitų, 
esančių blogesnėje situacijoje.  Gali 
būti gera žinoti, kad jis yra ne vienin-
telis, patiriantis patyčias. Tačiau svar-
bu, kad vaiko skaudūs išgyvenimai 
nebūtų sumenkinami ir laikomi ne 
tokiais svarbiais kaip kitų. 

› Gerbkite vaiko pasirinkimą pasida-
lyti ne viskuo.

3.		 KAIP	KALBĖTIS	SU	
	 VAIKU	APIE	PATYČIAS?
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VIETOJE TO GALITE 
PAMĖGINTI:
› leisti vaikui pasakoti savo žodžiais ir 

savo tempu. 

› parodyti, kad klausotės ir neskubėti  
siūlyti sprendimų.

› vaikui pasakojant užduoti vis naujų 
klausimų ir būti kantrus.

› pažvelgti į situaciją iš vaiko perspek-
tyvos. Jam ar jai dalijantis savo patir-
timi, pademonstruoti palaikymą ir 
parodyti, kad priimate tai rimtai.

› pripažinti vaiko pasakojimą tokio-
mis frazėmis: „Turėjo būti sunku!“, 
„Suprantu, kad tai tave nuliūdino! “, 
„Tau tikrai buvo nelengva“.

› parodyti vaikui, kad labai vertinate 
gautą informaciją apie patyčias, kad 
tikite jo pasakojimu ir kad apgaile-
staujate, kad jam tenka tai patirti. 

› papasakoti, kad jis ne vienintelis 
patiriantis patyčias. Kad daugybė 
vaikų tai patiria, nors taip neturėtų 
būti. Dabar apie tai sužinoję suaugu-
sieji padarys viską, ką gali, kad tai 
sustabdytų. 

KAI VAIKAS 
NENORI KALBĖTIS
Vaikams dažnai nelengva prabilti apie 
patyčias Jeigu vaikas atsisako apie tai 
kalbėti, patikinkite jį, kad suprantate, 
kaip tai sunku. 

Pasakykite, kad norite jam padėti ir kad 
galite apie tai pasikalbėti, kai vaikas bus 
tam pasiruošęs. Tokiu būdu leisite vaikui 
žinoti, kad Jums rūpi, kad matote 
situaciją ir jį suprantate. Tai gali padėti 
vėliau pradėti pokalbį.

Pagalvokite
› Kaip galite kasdien skirti šiek tiek 

laiko, kai abu su vaiku galėtumėte 
pasidalyti bet kokiomis mintimis? 

› Kas galėtų padėti Jums susitvarkyti su 
jausmais, kylančiais kaip tėvui, kurio 
vaikas patiria patyčias? 

› Kaip galite priimti tai, ką vaikas Jums 
pasakoja, to nenuvertindamas ir rasti 
sprendimus? 

KO NORI VAIKAS?
Daugelis vaikų darželių ir mokyklų 
patyčių atveju taiko numatytas priemo-
nes. Reikėtų su tėvais aptarti, kaip būtų 
galima taikyti tam tikrą priemonę ir ar 
ji tinkama vaikui. 

Už patyčių sustabdymą visada yra atsa-
kingi suaugusieji, tačiau svarbu, kad vai-
kui taip pat būtų leista išreikšti savo 
nuomonę. Ko nori pats vaikas? 

Ne visada lengva pasiūlyti priemones, 
tačiau gali būti naudinga su vaiku 
aptarti:
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› Kaip įsivaizduoji savo svajonių dieną 
mokykloje? 

› Kaip atrodo kelias į mokyklą, pamo-
kos ir pertraukos gerą dieną? (Jeigu 
vaikui labai sunku apie tai kalbėti, 
aptarkite kiekvieną situaciją atskirai.)

› Su kuo leidi laiką gerą dieną?

› Kaip, tavo manymu, galima tai pasi-
ekti?

› Kas tau gali padėti?

› Ką galėtum padaryti tu pats? Ką gali-
me padaryti mes ar kiti?
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Vaikų darželio bendrajame plane 
aiškiai nurodyta: „Jeigu vaikas patiria 
priekabiavimą ar patyčias, vaikų 
darželis privalo imtis veiksmų, sustab-
dyti jas ir stebėti tolesnę situaciją.“ 
„Vaikų darželis turi sudaryti sąlygas 
tėvų bendradarbiavimui ir palaikyti su 
tėvais dialogą“. 

Tas pats numatyta ir Švietimo įstatyme: 
Visi moksleiviai turi teisę į saugią ir 
tinkamą mokyklos aplinką, užtikrinančią 
gerovę, sveikatą ir mokymąsi. 

Pagal Norvegijos įstatymus toks 
žeminimas, kaip patyčios, smurtas, dis-
kriminacija ir priekabiavimas mokykloje, 
pakeliui į mokyklą, užsiimant užklasine 
veikla (SFO/AKS) ir namų darbų 
ruošimo užsiėmimuose, yra visiškai 
netoleruotinas (Švietimo įstatymo 9 A-3 
str.). Teisė į saugią ir tinkamą mokyklos 
aplinką yra susijusi tiek su fizine aplinka 
mokykloje ir už jos ribų, tiek su psicho-

socialine aplinka.

Nė vienas moksleivis 
neturėtų mokykloje 

jaustis atskirtas, o 
mokyklos privalo 

kasdien siste-
mingai dirbti, 
kad sukurtų 
tinkamą 
mokyklos 
aplinką, 

užkirstų kelią patyčioms bei žeminimui, 
ir taikyti tinkamas sistemas, kad galėtų 
imtis veiksmų tais atvejais, kai moksleivi-
ai patiria žeminimą.

Moksleiviai, išsakydami savo nuomonę, 
turi teisę prisidėti prie tinkamos moky-
klos aplinkos planavimo ir kūrimo.

TINKAMA MOKYKLOS APLINKA 
 – SUAUGUSIŲJŲ ATSAKOMYBĖ
Pagal įstatymus už moksleivių saugumą 
atsakingi suaugusieji. Jie privalo stebėti 
situaciją ir greitai įsikišti, jeigu įtaria ar 
sužino, kad vaikas nesijaučia gerai. Visi 
mokyklos darbuotojai įsipareigoję imtis 
veiksmų. Tai reiškia, kad jie privalo 
stebėti situaciją, įsikišti ir atskleisti 
įtariamas ar matomas patyčias. 

Už šio darbo vykdymo užtikrinimą atsa-
kingas mokyklos direktorius. Direktorius 
privalo žinoti, kas vyksta mokykloje. 
Mokyklos privalo turėti sistemingo 
darbo planą ir yra įsipareigojusios 
pranešti moksleiviams ir tėvams apie 
teisę į saugią ir tinkamą mokyklos 
aplinką ir galimybę pateikti skundą 
Norvegijos atstovo apskrityje administra-
cijai.

https://www.statsforvalteren.no/nb/ 
vestfold-og-telemark/barnehage-og- 
opplaring/en-trygg-skoledag-uten- 
mobbing/

4.	 TEISĖS
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Čia galite rasti naudingos informaci-
jos.  

nullmobbing.no – Švietimo ir mokslo 
direktorato sukurta interneto svetainė, 
kurioje pateikta informacija vaikams, 
jaunuoliams ir tėvams apie patyčias ir 
teises. 

fug.no ir fubhg.no – Pagrindinio 
švietimo tėvų komitetas (FUG) ir Vaikų 
darželių tėvų komitetas (FUB) yra 
nacionalinės, nepriklausomos įstaigos, 
siūlančios tėvams patarimus ir konsultaci-
jas apie bendradarbiavimą tarp namų ir 
mokyklos ar vaikų darželio ir pagalbą vai-
kui. Šios įstaigos teikia patarimus ir kon-
sultacijas tėvams telefonu ar el. paštu. Jų 
interneto tinklalapiuose galite rasti 
straipsnių, patarimų, kitų tėvų klausimų ir 
atsakymų bei pažiūrėti vaizdo įrašų.   

elevombudene.no – Moksleivių ir 
mokinių apsaugos ir kovos su patyčiomis 
ombudsmenai – regionų ombudsmenai, 
ginantys vaikų ir jaunuolių vaikų 
darželiuose ir pagrindinėse mokyklose 
bei moksleivių ir mokinių vidurinėse 
mokyklose teises. Kiekvienoje apskrityje 
jie yra nepriklausomi kompetentingi 
asmenys, turintys konfidencialumo 
prievolę. Ombudsmenai teikia žemo 
slenksčio paslaugas ir padeda vaikams ir 
jaunuoliams sudėtingose situacijose bei 

teikia patarimus ir konsultacijas tiek 
tėvams, tiek vaikams.Jie taip pat užsiima 
prevencine veikla ir organizuoja kursus 
ir paskaitas įvairiomis temomis.

barneombudet.no – Vaiko teisių apsau-
gos ombudsmenas – vaikų ir jaunuolių 
atstovas, ginantis jų teises. Jis taip pat gali 
teikti patarimus ir informaciją vaikams ir 
jaunuoliams, susisiekusiems internetu, el. 
paštu ar telefonu. Suaugusieji turi kreip-
tis el. paštu. Jis taip pat organizuoja 
mokymus asmenims, dirbantiems su vai-
kais ar vaikų labui. Vaiko teisių apsaugos 
ombudsmeno interneto svetainėje taip 
rasite teminių puslapių apie patyčias ir 
klausimų bei atsakymų.

barnevakten.no – Budinti vaiko teisių 
apsaugos tarnyba – laisva ir nepriklauso-
ma organizacija, teikianti informaciją ir 
patarimus apie vaikus, jaunuolius ir 
žiniasklaidos priemones. 

snakkommobbing.no – Budinčios vaiko 
teisių apsaugos tarnybos sukurta interne-
to svetainė. Tai – anoniminė pokalbių 
platforma vaikams ir jaunuoliams. 

medietilsynet.no – čia rasite patarimų ir 
informacijos apie internetines patyčias.

5.	 NAUDINGI	PATARIMAI,	
	 PAGALBA	IR	INFORMACIJA
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Kai vaikai ir jaunuoliai nenoriai eina į 
vaikų darželį ar mokyklą, tėvams 
dažnai patariama kreiptis į šeimos 
gydytoją, kad gautų siuntimą į Vaikų ir 
jaunuolių psichiatrijos polikliniką.   

Kai kuriems atsisakoma teikti paslaugas, 
nes už Vaikų ir jaunuolių psichiatrinės 
poliklinikos prioritetų nustatymą atsa-
kingas asmuo teigia, kad mokyklos ven-
gimas savaime nesuteikia teisės gauti 
sveikatos priežiūros specialistų paslaugų, 
nes tai nėra diagnozė. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/
prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-
for-barn-og-unge/tilstander-for-psykisk-
helsevern-for-barn-og-unge/
skolevegring#skolevegring

Tačiau vaikai ir jaunuoliai, turintys 
problemų su psichine sveikata, pvz., 
jaučiantys nerimą, turintys depresijos 
simptomų ar kitų nusiskundimų, turi 
gauti tinkamą sveikatos priežiūrą. 
Daugelyje savivaldybių motinos ir vaiko 
sveikatos centrai, mokyklos sveikatos 
priežiūros tarnybos, savivaldybės psicho-
logas ar Pagalbos šeimai tarnyba siūlo 
tinkamas žemo slenksčio paslaugas, susi-
jusias su psichine sveikata. Jei to nepa-
kanka, gydytojas, psichologas ar Vaiko 
teisių apsaugos tarnyba taip pat gali 
nukreipti į Vaikų ir jaunuolių psichiatri-
jos polikliniką:  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/
prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-

for-barn-og-unge/tilstander-for-psykisk-
helsevern-for-barn-og-unge/traumer- 
kriser-eller-katastrofer-alvorlige-psykiske-
reaksjoner#traumer-kriser-eller- 
katastrofer-alvorlige-psykiske-reaksjoner

Vaikų ir jaunuolių psichiatrijos poliklini-
ka gali tinkamai padėti spręsti problemą, 
bendradarbiauti ir teikti konsultacijas 
vaikams, tėvams ir mokyklai.

TEISĖ GAUTI INDIVIDUALŲ 
PLANĄ
Kartais reikia bendrauti su daugybe 
pagalbininkų: slaugytojais, Pedagoginės 
ir psichologinės pagalbos tarnyba, Vaikų 
ir jaunuolių psichiatrijos poliklinika, 
Pagalbos šeimai tarnyba ir (arba) Vaiko 
teisių apsaugos tarnyba. Visi, kuriems 
reikalingos ilgalaikės ir koordinuotos 
sveikatos apsaugos ir priežiūros paslau-
gos, turi teisę gauti individualų planą ir 
koordinatorių. Koordinuotos paslaugos 
reiškia, kad jos teikiamos bendradarbiau-
jant. Vaikų darželis ir mokykla yra 
įsipareigoję bendradarbiauti.

Koordinatorius yra paslaugų teikėjas, 
užtikrinantis reikiamą paslaugų 
stebėseną, koordinavimą ir pažangą kuri-
ant individualų planą. Net ir atsisakius 
individualaus plano, reikia pasiūlyti 
koordinatoriaus paslaugas. Už individua-
laus plano parengimą atsakingas 
savivaldybės koordinavimo padalinys.

Daugiau skaitykite –helsenorge.no

6.	 SPECIALISTŲ	VAIDMUO	
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 „Pagalba patyčias patiriantiems vai-
kams ir jaunuoliams. Patirtimi grįstos 
žinios ir priemonių planavimas ir orga-
nizavimas.“ Mokymosi aplinkos centro 
ataskaita, 2017 metais parengta Sveikatos 
apsaugos direktorato ir Švietimo ir 
mokslo direktorato užsakymu (2017). 

„Patyčios vaikų darželyje ir mokykloje. 
Naujas požiūris“ Ingrid Lund ir Anne 
Helgeland, 2020

Kodėl atsiranda patyčios? 
https://www.youtube.com/
watch?v=c8gqPlKlNjY

7.	 REKOMENDUOJAMA	LITERATŪRA

ZIPIS:
„Zipio draugai – gyvenimiškų 
situacijų sprendimas mokykloje“ – 
tai programa 1– 4 klasių moksleivia-
ms, padedanti spręsti 
gyvenimiškas situacijas įveikiant 
kasdienius sunkumus, atpažįstant 
emocijas ir jas aptariant bei palai-
kant kitus.

PASAS:
„Pasas – gyvenimiškų situacijų 
sprendimas mokykloje“ – tai pro-
grama, kurios tikslas gerinti 5–6 
klasių moksleivių psichinę sveikatą 
supažindinant juos su įvairiomis 
emocijomis ir mokant su jomis 
tvarkytis. Jie taip pat išmoks įveikti 
sudėtingas situacijas ir palaikyti 
vieni kitus.

SVAJONIŲ MOKYKLA:
„Svajonių mokykla“ – tai sistemingo 
darbo modelis, kuriame dėmesys 
skiriamas psichosocialinei aplinkai 
pagrindinėje ir vidurinėje moky-
kloje.

Jo tikslas – sukurti mokymosi 
aplinką, kurioje moksleiviai patirtų 
saugumo ir priklausymo jausmą, 
galėtų panaudoti savo išteklius, ir 
pagrindinis dėmesys būtų skiria-
mas kiekvieno moksleivio psichinei 
sveikatai.
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