Nenoriu á mokyklà

Nebûna normaliø patyèiø. TTai
ai ne
humoras. Juokaujama norint
pralinksminti, tyèiojamasi norint
áskaudinti.
Visose mokyklose vaikai mëgsta
vieni kitus paerzinti, vieni ið kitø
pasiðaipyti, kartais áskaudinti ar
net paþeminti. K
o gero, ir jûsø
Ko
laikais bûta tokiø, kuriems buvo
priklijuotos etiketës „storas
“,
„storas“,
„baidyklë“, „ryþa
“, „aèkarikas
“,
„ryþa“,
„aèkarikas“,
„mamyèiukas
“? Ar prisimenate tø
„mamyèiukas“?
vargðeliø veido iðraiðkà, kai á juos
taip kreipdavosi klasës draugai?
Ar susimàstëte, kad vienà dienà
tokiu engiamuoju gali tapti ir jûsø mylimas vaikas? Juolab kad,
tyrimø duomenimis, penktokai
(11–12 m.) patiria daugiausia
patyèiø. Apie ðià problemà mo
mo-kyklose kalbamës su „„V
Vaikø linijos
ovilaièiu.
jos““ vadovu Robertu PPovilaièiu.

Vaikai vieni ið kitø gali tyèiotis paèiomis ávairiausiomis tiek þodinëmis, tiek fizinëmis formomis – stumdyti, pravardþiuoti, kabinëtis, skaudinti. Galimos tiesioginës,
kai vaikas atvirai puolamas, uþgauliojamas ar pravardþiuojamas bendraamþiø.
Taèiau nereikia pamirðti, kad galima skaudinti ir nenaudojant tiesioginës agresijos.
Pakanka bendraamþiams su vienu vaiku
nebendrauti, atskirti já nuo grupës, ignoruoti ir ðis jau pasijus blogai – gali pradëti
net vengti mokyklos.
Tikriausiai dabar visi susimàstëte, kaip
atpaþinti, kad vaikas yra skriaudþiamas.
„Esmë ta, kad patyèios Lietuvoje yra ne
tik labai paplitusios, bet ir priimamos kaip
natûralus dalykas. Kai tëvai suvoks, kad
patyèios yra problema, – klausimas, kaip
jas pastebëti, nebekils. Taigi pabandykite
patys suvokti, kas yra tos patyèios?“ – siûlo
R. Povilaitis.
Mokykloje ar kieme jûsø maþylá gali
pravardþiuoti, gàsdinti, skaudinti paðaipiomis replikomis dël jo kûno, religijos, tautybës, negalios ir panaðiai. Vaikà gali skaudinti ðmeiþtas, apkalbos, þeminanèiø þinuèiø siuntinëjimas mobiliaisiais telefonais ar
paðtu.
Jeigu kyla nors maþiausias átarimas,
kad ið vaiko kaþkas tyèiojasi, bûtina susirûpinti. Tokiu atveju pagalbos reikia ne tik
skriaudþiamajam, bet ir patiems skriaudikams (tiems, kurie tyèiojasi), ir visai klasei
bei mokyklai, kur tos patyèios vyksta.

Neretai viena ið vaikø nenoro mokytis,
eiti á mokyklà prieþasèiø yra bendraamþiø
patyèios. Kai vaikas ima vengti mokyklos,
paèiam kaþkà keisti vëlu. Tada turi ásikiðti
ne tik tëvai, bet ir specialistai. Anot R. Povilaièio, penktokà iðmokyti graþiai bendrauti, nesityèioti ið kitø kur kas sunkiau
nei maþà vaikà, bet kai ko imtis galima.

Kapstykis pats?

Deja, anot R. Povilaièio, realybë yra tokia, kad didþiajai daugumai suaugusiøjø
ðis reiðkinys neatrodo problema. Daugeliui normalu, kad vaikai vieni kitus pravardþiuoja. Jø nuomone, tai tik þaidimas. Liûdna, kad tëvai sureaguoja tik tada, kai jø
atþala yra kumðèiuojama, tampoma ar
spardoma. Problema pamatoma, kai vaikui sulauþoma ranka, jis primuðamas ar
kaip nors kitaip fiziðkai nuskriaudþiamas.
Bet jeigu já tik pastûmë, pargriovë ar ið jo
pasijuokë – tokie agresijos þidiniai, remiantis atliktais tyrimais, nelaikomi nei smurtu,
nei skriaudimu. Pasitaiko, kad kai kurie tëvai numoja ranka – neva vaikas su viskuo
susitvarkys pats.
Daugumos tëvø manymu, „ðiltnamio“
sàlygos nëra gerai, dar vaikystëje reikia
uþsiauginti kuo storesnæ odà, kad vëliau
joks krepðtelëjimas nebûtø skaudus. Ðitoks màstymas, anot R. Povilaièio, yra absurdiðkas ir klaidingas. Vaikai turi augti
kiek galima saugesnëje aplinkoje, kad vëliau turëtø maþiau bëdø. „Ásivaizduokite,
vaikas ðaukia: „Að skæstu!“, o suaugusieji

Kodël vaikai tyèiojasi?
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mokykloje kaip namie
numoja ranka – pats kapstykis. Blogiausia, kad tëvai tiki, jog taip jø sûnus ar dukra sustiprës, uþsigrûdins – iðmoks gyventi.
Jeigu nori iðmokyti vaikà plaukti, jam reikia padëti. Mûsø kampanijos „Nustok tyèiotis“ tikslas – parodyti, kad patyèios yra
labai nepageidautinas dalykas. Mes siekiame, kad suaugusieji pagaliau atmerktø akis ir pamatytø engiamus, skriaudþiamus savo vaikus“, – sako „Vaikø linijos“
vadovas.
Anot R. Povilaièio, klaidingai patyèias
supranta ne tik tëvai, bet ir mokytojai. Daþnai mokiniai tyèiojasi vieni ið kitø per pamokà, taèiau pedagogai nereaguoja.

Daþniausiai vaikø ávardijamos prieþastys, kodël jiems sunku praneðti apie
patyèias:

Obuolys nuo obels netoli rieda...

Vertëtø susimàstyti, kodël vaikai nustoja bûti atviri. Juk pradinëse klasëse maþieji mielai viskà pasakoja tëvams, mokytojai. Vienas ið paaiðkinimø – vaikai iðmokomi tylëti. Visiems teko girdëti tokius komentarus: nesiskøsk, tvarkykis pats, nelásk man á akis. Vaikai po truputá supranta,
kad neverta suaugusiøjø trukdyti savo problemomis. Taèiau galima iðmokyti dalytis
savo iðgyvenimais. Tereikia vaikà paskatinti, pagirti, kai jis pasipasakoja.
R. Povilaitis siûlo vaikø elgesá perkelti á
suaugusiøjø gyvenimà. „Pamatæ gatvëje
vykdomà nusikaltimà daugelis þmoniø tyli, bijo, vengia apie tai praneðti policijai. Kodël? Ar toks mûsø elgesys nesusiformuoja dar vaikystëje? Juk kuo daugiau þmoniø apie nusikaltimus praneð policijai, tuo
nusikaltëliams bus nepalankesnës sàlygos. Baimë, tylëjimas, reakcijos nebuvimas sukuria palankià nusikaltimams klestëti terpæ. Ásivaizduokite, skriaudþiamam
vaikui koks nors muðeika grasina, kad jam
bus „ðakës“, jeigu jis pasiskøs... Galbût
pats nuskriaustasis nesiskøs, taèiau jeigu
atsirastø kiti penki, kurie apie tà ávyká praneðtø, – skriaudiko ginklas nebeveiktø, jis
nebevaldytø situacijos“, – svarsto „Vaikø
linijos“ vadovas.

Vaikai draugiðko bendravimo, tinkamai
elgtis mokosi stebëdami savo ðeimà. Jeigu tëvai gerbia ir myli vienas kità, tai ir jø
atþala taip elgsis su aplinkiniais. Taèiau kokio elgesio galima tikëtis ið vaikø, kurie ðeimose mato vien smurtà, agresijà? R. Povilaitis pataria tëvams pirmiausia atkreipti dëmesá á save. Suaugusieji gali padëti vaikams mokytis neagresyvaus elgesio:
* rodyti gerø tarpusavio santykiø
pavyzdá;
* demonstruoti tinkamus agresijos
kontrolës bûdus;
* aiðkinti, kad kità þmogø þeidþianti
ar þalojanti agresija yra nepriimtina;
* ávardyti agresijos pasekmes;
* padëti suprasti kitø veiksmus;
* mokyti rûpintis kitais.

Siekdami uþtikrinti vaiko saugumà ir
gerus mokymosi rezultatus, tëvai turi bendradarbiauti su mokyklos darbuotojais.
„Jeigu gimdytojai domëtøsi, kaip vaikui sekasi mokykloje, ar ten jam saugu, tai darbuotojai bûtø privesti stengtis, kad joje bûtø saugu. Pavyzdþiui, galima ásteigti mokyklà, kurioje patyèios bûtø nepriimtinas,
netoleruotinas elgesys, o darbuotojai bûtø mokomi, kaip reikia reaguoti á patyèias.
Kai kuriose ðalyse ëmus taikyti prevencinæ programà, patyèiø stipriai sumaþëjo“,
– sako „Vaikø linijos“ vadovas.

Jûratës Èiakienës nuotr.

Ar tikrai skøsti negraþu?

Svarbu ir tai, kad visuomenëje, ypaè
mokykloje, pasikeistø poþiûris á skundimàsi. „Kai nuskriaustas vaikas suaugusiajam
pasisako, kad já nuskriaudë, tai ávardijama
kaip skundimasis. Bet kodël kai suaugusysis kreipiasi á policijà dël sumuðimo ar
apiplëðimo, niekas nevadina jo skundiku?“
– retoriðkai klausia R. Povilaitis. Vaikai turi
þinoti, kad pagalbos paieðka yra teigiamas
dalykas, kad pasakodami apie patyèias jie
didina savo ir kitø mokiniø saugumà. Tëvai turëtø skatinti savo atþalas iðsikalbëti.
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Baisu, kad skriaudëjai kerðtaus.
Nenori bûti skundiku.
Nenori jaudinti tëvø.
Gëda, kad pats negali apsiginti.
Baimë prarasti draugus.
Sunku árodyti priekabiavimà,
todël neverta sakyti.
Bijo tëvø reakcijos.
Jauèiasi sutrikæ.
Negali pakeisti situacijos.

Skatinkite pasipasakoti

Negailestingoji statistika

Pasaulinës sveikatos organizacijos atlikto tarptautinio tyrimo duomenimis, patyèiø paplitimas 35 skirtingose ðalyse varijuoja nuo 1 iki 50 proc. (tai skaièius vaikø, patirianèiø patyèias bent du kartus per
mënesá). Jø paplitimas skiriasi priklausomai nuo vaikø amþiaus ir lyties. Tyrimo
duomenimis, maþiausiai 11 m. vaikø, patirianèiø patyèias, yra Ðvedijoje, Èekijoje,
Slovënijoje; daugiausia, deja, – Lietuvoje,
Ukrainoje bei Portugalijoje. Ðvedijoje bûtø sunku surasti vaikà, kuris patyrë patyèias, Lietuvoje – toká, kuris jø nepatyrë. Patyèiø aukomis daþniausiai tampa bendraamþiai arba jaunesni uþ skriaudikus vaikai. Tyrimø duomenimis, Lietuvoje tyèiojimàsi patiria net 26,6 proc. penktokø ir
19,4 proc. devintokø.

Tëvai gali padëti kurti saugias mokyklas:
z Aptarkite bendràjà mokyklos tvarkà su vaiku. Parodykite, kad gerbiate taisykles, padëkite suprasti, kodël jos yra
bûtent tokios.
z Átraukite vaikà á tinkamo elgesio namie taisykliø kûrimà.
z Kalbëkitës su juo apie prievartà,
kurià jis mato per televizijà, þaidimuose
ir galbût kaimynystëje.
z Padëkite maþajam pamatyti prievartos padarinius.
z Mokykite spræsti problemas nuolat.
z Padëkite rasti bûdø, kaip galima
iðreikðti pyktá neþeidþiant kitø þmoniø nei
þodþiais, nei fiziðkai.
z Pastebëkite keliantá nerimà vaiko
elgesá.
z Bûkite atviras bendrauti.
z Iðklausykite, jei jis dalijasi susirûpinimu savo draugais.
z Ásitraukite á mokyklos gyvenimà –
padëkite atlikti namø darbus ar juos patikrinkite, bendraukite su mokytojais, lankykite susirinkimus.
z Paskatinkite mokyklà uþimti vaikus
prieð pamokas ir po jø.
z Bendradarbiaukite su kitø tëvø vaikais.

8 800 11111

„Vaikø linija“ kampanijà „Nustok tyèiotis“ pradëjo vykdyti 2004 m. vasario mën.
Kampanija yra siekiama skatinti draugiðkus
vaikø ir suaugusiøjø tarpusavio santykius,
kurti saugià mokyklà. Stengiamasi, kad patyèiø reiðkinys pagaliau bûtø ávardytas kaip
viena ið svarbiausiø problemø Lietuvos mokyklose, formuotøsi nuostata, kad tai yra
nenormalus reiðkinys, kurio mastà galima
stipriai sumaþinti. Tarnyba yra iðleidusi knygelæ specialistams apie priekabiavimo prevencijà, lankstinukø bei leidiniø vaikams ir
tëvams. Vienà ið jos knygø „Patyèiø prevencija mokykloje“ galima nemokamai parsisiøsti ið „Vaikø linijos“ svetainës www.vaikulinija.lt arba ið interneto svetainës tëvams
www.mamosdienorastis.lt.
„Vaikø linijos“ reikalingumà patvirtina kasmet augantis skambuèiø skaièius. 2003 m. ji
sulaukë beveik 21,5 tûkst., 2004 m. – jau
per 49 tûkst., 2005 m. – apie 73 tûkst.
skambuèiø. Savanoriðkai dirbantys linijos
konsultantai per 2005 m. atsakë á per 1000
vaikø, ieðkanèiø pagalbos, elektroniniø
laiðkø“, – pasakoja R. Povilaitis. Á „Vaikø
linijà“ galima paskambinti visoje Lietuvoje
nemokamu telefono numeriu 8 800 11111
nuo 11 iki 21 val. Uþraðykite ðá telefonà savo vaikui, juk kartais pagalbos lengviau
kreiptis á nepaþástamà þmogø.
Svajûnë Marcinkevièienë

35

