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Šis klausimas turėtų rūpėti visiems tėvams be išimties. Ypač tiems, kurie mažai kalbasi su
savo vaikais apie tai, kaip jiems sekasi. Tiems, kuriems nelabai svarbus visos mokyklos
gyvenimas. Ši problema P. Žadeikio gimnazijos bendruomenei akcentuota spalio 18 d.
surengtame "Vaikų linijos" seminare "Patyčių prevencija mokykloje".

Pirmieji žingsniai mažinti visuomenėje toleruojamas patyčias

Gimnazijos psichologė Renata Graževičienė, pristatydama iš Vilniaus atvykusią "Vaikų
linijos" lektorę Jurgitą Valiukevičiūtę ir pradėdama rajone pirmąjį tokio pobūdžio seminarą,
kalbėjo, jog patyčios pradedamos laikyti viena svarbiausių problemų ne tik Lietuvos
mokyklose. Pripažinta, kad tai nenormalus reiškinys, kurio mastą būtina sumažinti,
dalyvaujant visai mokyklos bendruomenei. O seminaras rengiamas tuo tikslu, kad P.
Žadeikio gimnazijoje šių apraiškų būtų kuo mažiau.

Lektorė pirmiausia susipažino su seminaro dalyviais - mokiniais, tėvais ir mokytojais. Jos
žodžiais, ši nedidelė grupė, išklausiusi dviejų dienų seminarą, tikriausiai suburs patyčių
prevencijos gimnazijoje komandą ar jos branduolį. Po to paaiškino, jog ji atstovauja "Vaikų
linijai", turinčiai centrus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Juose dirba po kelis etatinius
darbuotojus ir būrys savanorių, budinčių prie telefono, kad atsakytų į vaikus kamuojančius
klausimus. Be to, jie skaito paprastus ir internetu atsiųstus jų laiškus - rašo atsakymus.
"Vaikų linija" įkurta tam, kad vaikas turėtų kur kreiptis tada, kai pagalbos jis nebesitiki
gauti šeimoje iš tėvų ir kitų vyresniųjų, iš mokytojų, klasės draugų, kai jis nebemato kitos
išeities.

Pasekmės skaudžios

Iš gautų vaikų laiškų, pagalbos prašymų nustatyta, jog visuomenė į patyčias žiūri gana
atlaidžiai. Todėl jos tapo kasdieninio gyvenimo norma. Taip pat ir šeimoje: vyras tyčiojasi
iš žmonos, visaip ją užgaulioja, žemina. Arba atvirkščiai. Tai mato, girdi tokių šeimų vaikai.
Nereti atvejai, kai vienas iš tėvų arba abu sutartinai tyčiojasi net iš savų vaikų,
pavadindami juos lepšiais, nevykėliais. Nelieka skolingi ir vaikai. Niekam ne paslaptis, kad
šaipomasi iš kaimynų, pažįstamų. Būna, kad ir mokytojai pasišaipo, žemina mokinį draugų
akivaizdoje. Mokinys atsilygina tuo pačiu. Blogiausia, jei "užsisėda" visa klasė ar grupė,
padarydama vaiką pajuokos, pašaipų objektu. Jų klasės draugais nepavadinsi, nes retas
kuris išdrįsta užstoti skriaudžiamąjį. Visada atsiranda daugiau padedančių ar tylomis
palaikančių agresyvųjį lyderį.

Panašioje terpėje užauga ir organizuotų vagių ar plėšikų, teroristų vadai. Antra vertus,
agresija gimdo agresiją. Nuolat žeminamas vaikas, nematydamas kitos išeities, nes niekas
jam jos ir neparodo, nusprendžia veikti tokiu pat būdu - žiauriai ir negailestingai atkeršyti
už visas patirtas skriaudas. O tie, kurie supranta, jog toks kerštas skriaudėjams ar visai
visuomenei, kurios narys jis buvo, yra nepriimtinas, nusprendžia pasitraukti iš gyvenimo.
Išeinama iš gyvenimo net išvykus į turtingąsias Vakarų šalis užsidirbti, nes ir ten lietuvis
lietuviui dažniau yra priešas, išnaudotojas, skriaudėjas nei draugas.

Ir vėl mokykla, mokytojai

Seminaro dalyviai, ypač mokytojai, aiškiau už kitus suvokdami keliamos problemos
svarbumą ir mastus, stebėjosi - kur mūsų valstybė, Vyriausybė? Nejau padėtį gali pakeisti
keli "Vaikų linijos" etatiniai darbuotojai ir būrelis savanorių? Tiesa, dar yra mokykla, kuri
turėtų užkamšyti valstybinio masto skyles. Na, ir mokytojai, klasių auklėtojai - visų
įmanomų prevencijų dalyviai, organizatoriai. Todėl jiems - programos, mokymai: stabdyk
girtavimą, stabdyk narkotinių medžiagų plitimą, stabdyk AIDS, stabdyk rūkymą, mokyklos
nelankymą, pamokų praleidinėjimą irt. t. Juk jie pirmiausia- konkrečių dalykų specialistai.
Psichologas gimnazijoje įdarbintas tik šiemet. Ir tai - ne jo vieno pečiams. Mokytojai
lektorės šviesiai tiesiai klausė: kokių priemonių galima imtis, jei mokinys į mokytojo
pastabas ar prašymus, kad čia nerūkytų, visiškai nereaguoja? Nieko. Blogiausia, kad
dabartinėje mokykloje ir mokytojas ne visada gali jaustis saugus, orus, nesuvaržytas
menkų atlyginimų, nelygiavertės padėties šiuolaikinėje visuomenėje. Psichologė iš Vilniaus
J. Valiukevičiūtė guodė mokytojus, sakydama, kad visos problemos spręsis greičiau, jei

apie jas netylėsime, o dažniau ir garsiau kalbėsime. Taip pat ir apie patyčių daromą žalą.

Vaikų skambučių "Vaikų linijos" telefonu (8-800) 11111 laukiama kasdien nuo 11 iki 21
valandos - pokalbiai nemokami. Vaikų linijos interneto svetainėje http://www.vaikulinija.lt
užsiregistravus į "Klausučio šalį", galima parašyti apie tai, kas neramina, jaudina. Laukiami
ir paprasti laiškai adresu: "Vaikų paštas" Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius.
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