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ĮVADAS
Po esamos Lietuvos situacijos apžvalgos paaiškėjo, kad šiuo metu šalyje
galima aptikti tik pavienes ir trumpalaikes iniciatyvas, prieinamas visiems
Lietuvos mokytojams, kurios galėtų kelti jų kompetencijas kaip reaguoti į
patyčias bei suteikti pagalbą nuo patyčių nukentėjusiems ir
besityčiojantiems asmenims. 
Mokytojai vaidina kritinį vaidmenį spręsdami patyčių atvejus ir yra
atsakingi reaguoti bei laiku suteikti reikiamą pagalbą, tačiau dažnai ir
jiems patiems kyla įvairių klausimų, kaip tai daryti teisingai: kaip kalbėtis
su vaiku, tėvais, klase, užkirsti kelią elektroninėms patyčioms, aktualizuoti
patyčių problemą klasės valandėlės metu ir t.t. Užsienio patirtis rodo, kad
nuotoliniai mokymai, kuriuose būtų inovatyviai pateikta informacija ir
atsakymai į mokytojams rūpimus klausimus apie patyčių problemas, yra
šiuolaikiškas sprendimas ugdant pedagogų žinias ir kompetencijas.
Dėl šios priežasties svarbu apžvelgti gerąsias užsienio praktikas, siekiant
išgryninti pagrindinius pasirinktų temų apie patyčias elementus ir
geriausius vizualinius bei techninius sprendimus, su tikslu sukurti
sistemingą bei naudingą mokymų platformą Lietuvos mokytojams.
Apžvalgai pasirinktos populiariausios mokymų apie patyčias platformos,
sukurtos Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose bei
Švedijoje, kurios lyderiauja elektroniniais mokymų apie patyčias
platformų sprendimais.



ELEKTRONINIŲ MOKYMŲ TEIKIAMA

NAUDA

Individualus tempas

Teorijos taikymas

Praktiškumas

Prieinamumas

Nuolatinis mokymasis

Mažesnės išlaidos



UŽSIENIO PATIRTIS

Užsienyje jau kurį laiką veikia internetinės nuotolinės mokymų apie
patyčias platformos, skirtos mokytojams, tėvams ir mokyklų
administracijoms, pasiekiamos tūkstančiams dalyvių, norinčių
praplėsti savo žinias ir kompetencijas šioje srityje. Šių mokymų
pagalba pedagogai gali išmokti ne tik laiku reaguoti į patyčias, bet ir
jas atpažinti ir tinkamai užkirsti kelią naujiems galimiems patyčių
atvejams. 
 

Mokymai gali trukti nuo kelių iki keliolikos valandų, jie dažniausiai
yra papildomi inovatyvia vaizdine medžiaga, žaidimais, testais,
klausimynu arba papildoma informacija, kuri gali pasitarnauti
paprasčiau ir įdomiau įsisavinti informaciją ir suteikti
besimokančiajam vertingos patirties ir naudingų žinių. 

 

Verta pažymėti, kad sėkmingai įveikus visus testus ir mokymosi
modulius, besimokantis asmuo gali gauti pažymėjimą, išsiunčiamą
paprastu arba elektroniniu paštu.

 

Daugumai mokymų reikalinga registracija, kurią besimokantis
asmuo patvirtina savo susikurtu slaptažodžiu.



MOKYMŲ PLATFORMŲ
PAVYZDŽIAI



FREE  CPD  ONLINE  TRA INING

Jungtinės Karalystės NVO 

Anti-Bullying Alliance 

nemokama online mokymų

platforma, 

Akredituoti mokymai

skirti pedagogams ir

kitiems mokyklos

darbuotojams.



MOKYMŲ  TURINYS

Kas yra patyčios?

Patyčios ir įstatyminis pagrindas

Patyčios ir specialūs ugdymo poreikiai ir negalia

Taisyklės, keičiančios patyčias

Patyčių prevencija

Reagavimas į patyčias

Elektroninės patyčios

Informacija tėvams ir globėjams



PREVENTING  BULLYING

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi įmonė

EduCare, teikianti mokymus, kurių

tikslas - padėti vaikams, jaunimui ir

suaugusiems išlikti saugiems.

4 modulių akredituoti mokymai skirti

visiems suaugusiems, dirbantiems su

vaikais ir jaunimu.

Pagrindinės funkcijos:

> Vizualiai patraukli ir interaktyvi platforma

> Pateikiama šalies statistika apie patyčias

> Atsakymų į testų klausimus paaiškinimas

> Pateikiama papildoma medžiaga

tolimesniam mokymuisi



MOKYMŲ  TURINYS

1 modulis. Kas yra patyčios?

2 modulis. Patyčių pasekmės.

3 modulis. Reagavimas į patyčias.

4 modelis. Patyčių prevencija.

Visi moduliai apima detalią informaciją ir

patarimus, kaip vertėtų elgtis

konkrečiose situacijose (kaip registruoti

patyčias, tirti patyčių incidentus, kalbėtis

su mokiniais ir kt.).



BULLYING  COMPLIANCE  AND

PREVENTION

JAV NVO Peaceful

Playgrounds mokami

online mokymai, 

Mokymai skirti

pedagogams ir kitiems

mokyklos darbuotojams.



MOKYMŲ

TURINYS

STRATEGIJOS
KOVOJANT  SU
PATYČIOMIS

Patyčių prevencija

Patyčių stabdymas

žaidimų aikštelėje

Patyčių stabdymas

klasėje

Patyčių stabdymas

mokykloje

DETALI
INFORMACIJA
APIE :

tai, kur vyksta

patyčios;

"karštuosius

taškus";

berniukus, kurie

tyčiojasi;

mergaites, kurios

tyčiojasi;

rizikos grupes, iš

kurių dažniausiai

tyčiojamasi;

kibernetines

patyčias

 

MOKYMOSI
TIKSLAI

Patyčių

atpažinimas

Patyčių

apibrėžimas

Patyčių dalyviai

Patyčių formos

Įstatyminis

pagrindas

kovojant su

patyčiomis

Reagavimas į

patyčias



ORGANISERA EN  TRYGG  SKOLA

Švedijos NVO Friends 

nemokama online mokymų

platforma, 

Mokymai bei informacinė

bazė apie tai, kaip sukurti

saugią aplinką mokykloje.



MOKYMŲ TURINYS

Įvadas

Patyčių apibrėžimas

Patyčių priežastys

Patyčių stabdymas

Apibendrinimas

Platforma apima trumpas tekstines

žinutes,  video paskaitas bei interaktyvias

užduotis ir klausimynus.



ANTI  BULLYING  TRA INING  COURSE  &

BULLYING  PREVENTION  TRA INING

Pasaulinės online mokymosi

platformos Udemy 

siūlomi mokami online mokymai, 

Suteikia mokytojams, tėvams ir

mokiniams priemones, kurios

gali padėti sustabdyti patyčias.



MOKYMŲ TURINYS

Įvadas į patyčių temą

Patyčios ir besityčiojantys asmenys

Trys pagrindinės patyčių formos

Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui

Patyčios darbo vietoje

Mitai apie patyčias

Apibendrinimas

Papildoma medžiaga

Mokymai apima video paskaitas bei

papildomą tekstinę medžiagą.



ANTI -BULLYING  TRA INING  FOR

TEACHERS

Pasaulinės online mokymosi

platformos Study.com 

siūlomi mokami online mokymai

mokyklų darbuotojams, 

Suteikia bazinę informaciją apie patyčias.

Pasiūlo strategijų kaip elgtis konkrečiais

atvejais.

Pagalba pamokų planavimui.

Šviečia ir padeda saugoti mokinius.



MOKYMŲ TURINYS

Įvadas į patyčių temą

Elektroninės patyčios

Patyčių prevencija ir intervencija

Būdai kovoti su patyčiomis (sąmoningumo

didinimo kampanijos, konkursai ir kitokia veikla

moksleiviams)

Pamokų planai apie patyčias

Knygos ir filmai apie patyčias

Mokymai apima video paskaitas,

interaktyvias užduotis, papildomą

tekstinę medžiagą bei klausimynus.



IŠVADOS
Užsienio gerųjų praktikų apžvalga parodė, kad norint pedagogams suteikti
daugiau žinių ir kompetencijų kaip spręsti patyčių atvejus, neretai pasitarnauja
elektroniniai sprendimai ir nuotoliniai mokymai. Inovatyvus, ne vien tik teorija
paremtas jų pateikimo būdas leidžia pedagogams labiau įsisavinti informaciją, o
pažymėjimas praėjus mokymus, suteikia motyvaciją ir gali tapti įgytų naujų žinių
patvirtinimu.

Atsižvelgus į esamą Lietuvos situacijos analizę ir užsienio gerųjų praktikų
pavyzdžius, galima išskirti šiuos būsimos platformos ,,Reaguok.Lt'' principus:

į platformą įtraukti ne tik mokymų skiltį ir testą pažymėjimui gauti, tačiau ir
dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltį, kurioje bus galima rasti
atsakymus į rūpimus su patyčiomis susijusius klausimus;

platformoje medžiagą pateikti inovatyviai ir patraukliai, pasitelkiant
vaizdines pamokas, testus, filmuotas paskaitas ir t.t.;

platformoje sukurti mokytojų forumą, kuriame būtų galima dalintis
sėkmės pavyzdžiais ir iškilusiais sunkumais;

mokymus suskirstyti į atskiras temas (modulius), kurie apimtų pagrindines 
kertines patyčių problemos sritis.
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