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Diskriminacijos apraiškos bendrojo lavinimo mokyklose gali būti susijusios su 
mokinių patirtimi, kurią jie įgyja bendraudami su kitos lyties, seksualinės orienta-
cijos, rasės, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, negalią ir kitų ypatu-
mų turinčiais žmonėmis. Mokslinėje literatūroje, nagrinėjančioje diskriminacijos 
raišką visuomenėje, patyčios yra išskiriamos kaip viena iš diskriminacinės elgse-
nos apraiškų.

Su diskriminacijos apraiškomis ir patyčiomis gali susidurti moksleiviai iš ne-
pasiturinčių, daugiavaikių, bedarbių, žemesnio išsilavinimo, miestelyje ar kaime 
gyvenančių, valstybės, mokyklos ir kitų labdaros organizacijų paramą gaunančių 
šeimų vaikai, įvairių sunkumų šeimose turintys moksleiviai. Dažniau nei kiti patirti 
skaudžią diskriminaciją gali vaikinai, jaunesniojo amžiaus, išpažįstantys ne katali-
kų tikėjimą, proto ar fizinę negalią turintys moksleiviai.

Tyrimai rodo1, kad dažniausiai mokyklose pastebima socialinė diskriminacija, kai 
bendramoksliai atstumia mokinius iš skurdžiai gyvenančių šeimų. Su tokiais diskrimi-
nacijos atvejais dažniau susiduria merginos ir žemesnio išsilavinimo tėvų vaikai. Paste-
bima, kad neretai klasėje bendraujama tik su panašios socialinės padėties mokiniais.

mokytojams 
ir vyresniųjų 
klasių moksleiviams

1 Mokslinio tyrimo „Galimos diskriminacijos apraiškos bendrojo lavinimo mokykloje“ 
ataskaita. Vilnius, 2009.
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mokytojams 
ir vyresniųjų 
klasių moksleiviams

Mokyklose pasitaiko diskriminacijos dėl gimtosios kalbos, tarmės apraiškų – 
dalis moksleivių teigė, kad bendramoksliai ir mokytojai trukdo jiems kalbėti 
tarmiškai, vartoti savo gimtąją kalbą mokykloje. Labiausiai dėl tarmės, gimtosios 

kalbos vartojimo mokykloje diskriminuojami kitų tautybių moksleiviai.
Diskriminacija dėl negalios mokyklose pasireiškia bendravimo sunkumais: 

apie dešimtadalis apklaustųjų nurodė, kad moksleiviai vengia bendrauti su mo-
kiniais, turinčiais proto ar fizinę negalią; moksleiviai nenori į įvairias po pamokų 
vykstančias veiklas įtraukti specialiųjų poreikių asmenų. Dažnos patyčios dėl jų 
menkesnių sugebėjimų ar kitokios išvaizdos.

Kas yra DiskRimiNaCija?

Diskriminacija – tai savavališkas, nepagrįstas teisių ribojimas, atėmimas, iš-
plėtimas, kliudymas naudotis savo teisėmis asmeniui ar tam tikrai žmonių grupei. 

Ji gali būti tiesioginė ir netiesioginė.
Tiesioginė diskriminacija – kai tau atvirai sako, kad tavęs neskirs į vadovo vietą dėl 
lyties ar seksualinės orientacijos, nepriims į darbą dėl amžiaus, neįleis į klubą dėl 
rasės, nemokės stipendijos dėl religijos, neleis balsuoti dėl negalios ir panašiai.
Netiesioginė diskriminacija – kai tau sako, kad tavęs nepriėmė į darbą dėl 
išsilavinimo stokos, tačiau iš tiesų nepriėmė dėl amžiaus ar tautybės, nes tu 
vienintelis iš kandidatų turi universiteto diplomą, tačiau esi, pavyzdžiui, jaunas 
ir atstovauji tautinėms mažumoms.

Lygių galimybių įstatymas taip apibrėžia tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją:
Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai dėl jo lyties, amžiaus, lyti-
nės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitiki-
nimų taikomos prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo 
ar būtų taikomos kitam asmeniui, išskyrus šiuos įstatymų numatytus atvejus 
(žr. Kas nelaikoma diskriminacija?).
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Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar verti-
nimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vie-
nodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų at-
sirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės 
ar pranašumo teikimas tam tikros lyties, tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės 
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų 
asmenims.

Teisės aktų, DRAUDŽIANČIŲ 
DISKRIMINACIJĄ, taikymas 
EUROPOS SĄJUNGOJE ir lietUvoje

Diskriminaciją draudžia daugelis tarptautinių dokumentų:
Jungtinių Tautų Organizacijos Tarptautinė žmogaus teisių chartija: Visuotinė 

žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, Tarp-
tautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas.

Konvencija dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo.
Europos Tarybos priimta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-

saugos konvencija. Jos 14 straipsnis draudžia diskriminaciją ir nustato, kad „nau-
dojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas 
nepriklausomai nuo tokių asmens ypatybių, kaip lytis <…>“.  Be to, konvencija suku-
riamas efektyvus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos mechanizmas – Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismas, jo jurisdikcija galioja 43 Europos valstybėse. 1988 m. 
Europos Tarybos deklaracija dėl moterų ir vyrų lygybės moterų ir vyrų lygybę įtvir-
tino kaip žmogaus teisių principą, demokratijos ir socialinio teisingumo imperatyvą. 

Tarptautinės darbo organizacijos dokumentai: 1958 m. ji priėmė 111-ąją kon-
venciją ir rekomendaciją dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje; 
1962 m. – konvenciją dėl vienodo moterų ir vyrų traktavimo socialinės apsaugos 
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srityje; Tarptautinės darbo organizacijos 183-ioji konvencija ragina valstybes imtis 
priemonių, kad motinystė nebūtų diskriminacijos įsidarbinant ar dirbant priežastis; 
1951 m. priėmė 100-ąją konvenciją dėl vienodo darbo užmokesčio vyrams ir mote-
rims už lygiavertį darbą.

Europos Sąjungos antidiskriminacinės direktyvos, rezoliucijos, rekomendacijos
Europos socialinės chartijos (1961 m.) 4 straipsnis garantuoja moterims ir vy-

rams teisę į vienodą atlyginimą už vienodos vertės darbą; 8 straipsnis reikalauja 
suteikti specialią apsaugą dirbančioms moterims per gimdymo atostogas ir žin-
dant vaiką; 1996 m. pataisytos Socialinės chartijos 20 straipsnis garantuoja lygias 
galimybes moterims ir vyrams ir įtvirtina vienodo traktavimo principą darbo ir 
švietimo srityse užkirsdamas kelią diskriminacijai dėl lyties. 

Už diskriminaciją numatoma net baudžiamoji atsakomybė. Lietuvos Respu-
blikos baudžiamojo kodekso 169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, 
lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės: trukdymas lygiomis tei-
sėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo 
ar kitoje veikloje dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kil-
mės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 

LyGių GaLiMyBių BEi MoTERų iR VyRų LyGių 
GaLiMyBių įSTaTyMai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis skelbia, kad „įstatymui, teis-
mui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus 
teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“.

Kovai su diskriminacija Lietuvoje yra priimti du įstatymai: 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (priimtas 1998 m., įsigaliojo 1999 m.) 
bei Lygių galimybių įstatymas (priimtas 2003 m., įsigaliojo 2005 m.).
Šių įstatymų priežiūrą Lietuvoje vykdo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 
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iki 2005 m. Lietuvoje veikė tik Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuris drau-
dė diskriminaciją dėl lyties. 2005 m. įsigaliojo naujasis Lygių galimybių įstatymas, juo 
draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas buvo išplėstas iki šešių – lyties, amžiaus, 
negalios, seksualinės orientacijos, tautybės ir etninės priklausomybės bei religijos ir 
įsitikinimų. anksčiau Lietuvoje į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreiptis buvo 
galima tik patyrus diskriminaciją dėl lyties, o nuo 2005 m. – dėl visų šešių diskrimina-
cijos pagrindų. Tiesa, visada buvo galima kreiptis į teismą, tačiau to nepakako, be to, 
ši galimybė dėl daugelio priežasčių nebuvo visiškai veiksminga. 

Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymu, lygias galimybes moksleiviams ir stu-
dentams privalo užtikrinti švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos:

• priimdamos į profesinio mokymo įstaigas, aukštesniąsias, aukštąsias 
mokyklas ir kvalifikacijos kėlimo kursus;

• skirdamos stipendijas ir teikdamos studijų paskolas;
• parinkdamos mokymo programas;
• vertindamos žinias;
• garantuodamos, kad mokymo programose ir vadovėliuose nebūtų pro-

paguojama diskriminacija;
• užtikrindamos, kad šiose įstaigose nebūtų priekabiaujama ar nurodoma 

priekabiauti.

Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai taikomi ne visada, 
pavyzdžiui, jie netaikomi šeimos ir privačiam gyvenimui, viešiems pasisakymams 
žiniasklaidoje, bažnyčios vidaus reikalams.

Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai Lietuvoje numato, 
kas yra lygių galimybių pažeidimas. Tai:

Tiesioginė diskriminacija
Netiesioginė diskriminacija

Priekabiavimas
Nurodymas diskriminuoti
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Tiesioginė diskriminacija – tai toks elgesys, kai taikomos prastesnės sąlygos, 
negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo, būtų taikomos kitam asmeniui.

Paprastai kalbant, tiesioginė diskriminacija bus tada, kai, pavyzdžiui, priimant 
į darbą, mokytis, suteikiant paskolą ir t. t., pirmenybė ar geresnės sąlygos bus 
teikiamos vyrui, jaunesniam žmogui, sveikajam, heteroseksualiam asmeniui, tra-
dicinės religijos atstovui ir pan.

Netiesioginė diskriminacija – neutrali veikla, vertinimo kriterijus, kurie formaliai 
yra vienodi, bet juos taikant gali atsirasti, atsiranda, galėtų atsirasti teisių ribojimas. 

Kitaip tariant, netiesioginė diskriminacija yra tada, kai tau sakoma, jog tavęs 
nepriėmė į darbą, mokytis, nesuteikė paskolos dėl kvalifikacijos, patirties, išsila-
vinimo stokos, tačiau tikroji priežastis yra tavo amžius ar tautybė, religija, odos 
spalva ar seksualinė orientacija, nors tavo kvalifikacija, patirtis, išsilavinimas ge-
resnis arba bent jau ne prastesnis nei kitų. 

Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama įžeisti žmogaus 
orumą, sukurti baugią aplinką arba kuris sukelia nemalonius padarinius: įžeidžia-
mas orumas, sukuriama bauginama aplinka.

Priekabiavimas – tai tam tikras darbe, universitete, parduotuvėje, baseine, 
kirpykloje, valstybės institucijoje ir kt. patiriamas elgesys, spaudimas, komenta-
rai, nurodymai, susiję su asmens lytimi, tautybe, rase ir t. t. (kai kalbama pašie-
piamai, įžeidžiamai, niekinamai).

Nurodymas diskriminuoti dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar 
etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų laikomas diskriminacija.

Kai vadovas atsakingam darbuotojui (tarkim, personalo skyriaus viršininkui) 
nurodo nepriimti į darbą ir išvis nesvarstyti tam tikrų asmenų, pavyzdžiui, kitatau-
čių, moterų, vyresnio amžiaus žmonių ir pan., paraiškų.

Kaip atpažinti DISKRIMINACIJĄ?
Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių gali-

mybių įstatymai Lietuvoje draudžia diskriminaciją šiais pagrindais:
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• lyties,
• lytinės orientacijos,
• negalios,
• amžiaus,
• rasės,
• etninės priklausomybės,
• tautybės,

• religijos,
• tikėjimo,
• kalbos,
• kilmės;
• socialinės padėties,
• įsitikinimų ar pažiūrų.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojų, nevyriausybinių organi-
zacijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje, darbo praktika, gaunamų skundų 
analizė, atlikti tyrimai rodo, kad žmonės dažnai neatpažįsta diskriminacijos.

Taip nutinka dėl įvairiausių priežasčių: įstatymų nežinojimo, auklėjimo ypatu-
mų, išsilavinimo trūkumo, vis dar labai gajų netinkamų stereotipų įtakos, asmeni-
nių savybių, viešosios nuomonės, žiniasklaidos pozicijos ir kt.

Jei nesate tikras(-a), ar patyrėte diskriminaciją, drąsiai kreipkitės patarimo 
į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą arba į organizacijas, dirbančias žmogaus 
teisių ir lygių galimybių užtikrinimo srityje. Tarnyba tokių užklausų sulaukia kelis 
kartus daugiau negu oficialių raštiškų skundų.

Kitas būdas atpažinti diskriminaciją – domėtis ir skaityti LR Lygių galimybių 
bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymus. 

Kas Nelaikoma diskriminacija?
Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai numato tam tikras 

išimtis, kas nelaikoma diskriminacija. 

Diskriminacija nelaikoma: 
1) speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu; 
2) tik vyrams taikoma karo prievolė;
3) skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;
4) moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai, kuriais, atsižvelgiant 
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į moterų fiziologines savybes, siekiama išsaugoti jų sveikatą;
5) tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo;
6) įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant 
paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą ir, įgyvendinus moterų 
ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, atšaukiamos;
7) skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos;
8) įstatymų numatyti amžiaus ribojimai; 
9) reikalavimas mokėti valstybinę kalbą;
10) draudimas dalyvauti politinėje veikloje;
11) dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės;
12) specialios priemonės, taikomos sveikatos apsaugos, darbo saugos, užim-
tumo, darbo rinkos srityse siekiant neįgaliesiems sukurti ir taikyti integraciją į 
darbo aplinką garantuojančias ir skatinančias sąlygas bei galimybes;
13) specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant užtikrinti lygybę ir už-
kirsti kelią lygių galimybių pažeidimui dėl amžiaus, lytinės orientacijos, nega-
lios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų;
14) kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo 
sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra įprastas ir lemiamas profesinis reikalavi-
mas, o šis tikslas teisėtas ir reikalavimas tinkamas.

Diskriminacijos pavyzdžiai iŠ 
KASDIENIO GYVENIMO

Kad būtų lengviau atpažinti diskriminaciją, pateikiame pavyzdžių. Visos šios 
situacijos yra neišgalvotos.

Darbui mokykloje reikalingas katalikas tikybos mokytojas.

Kreipiausi į banko mokėjimo kortelių skyrių, kuris teikia paslaugą kortelėje pa-
vaizduoti bet kokią nuotrauką. atnešiau tokią, kurioje aš apsikabinęs su draugu. 
Banko darbuotojas atsisakė įvykdyti mano prašymą.
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Bosas darbe man nuolat sakydavo, kad reikia numauti man gražias kelnytes ir 
neklausti mano pavardės. Pridurdavo, kad nori pagrabinėti mano krūtinę.

Nuėjau pasiteirauti, kodėl man vienintelei iš kolegų nepakėlė atlyginimo. Pasakė, 
kad man ir taip reikia džiaugtis, jog mane čia dar laiko ir turiu darbą, nes tokio 
(priešpensinio) amžiaus moteriškių niekur kitur nebepriimtų.

Kai paklausiau, kodėl man nepadidino algos kaip visiems kitiems, vadovė pasakė, 
kad ji ir taip užsiima labdara laikydama mane, o jei dar verkšlensiu, į mano vietą 
greitai priims jauną darbuotoją.

Baldais prekiaujanti įmonė į administratorės pareigas priims 23–28 metų mergi-
ną. Gali būti dar studentė.

Vilniaus čigonų taboro gyventojai: „Lietuvoje yra per 1 000 nelegaliai pastatytų sta-
tinių. Valdžia nė vieno jų niekada nėra nugriovusi, o nugriovė tik mūsų tabore.“

atvykau į įmonę turėdama darbo biržos nukreipimą ieškoti valytojos darbo. at-
sakingi darbuotojai mano anketoje užrašė, kad aš – per sena dirbti valytoja. Man 
56 metai.

Grupė mokytojų: „Direktorius geresnius darbus skiria tik toms mokytojoms, kurios su 
juo permiega. Jei leidi suprasti, kad to nedarysi, nuo to laiko darbe lydi vieni nemalonu-
mai. Laimingiausios mūsų darbe tos, kurios arba negražios, arba jo netraukia.“

65 metų profesoriui pagal įstatymą neleidžiama tapti katedros vedėju, nors jis į 
šį postą pretenduoja išvis pirmą kartą. Kodėl daug vyresni gali būti prezidentais 
ir premjerais?

Kai mūsų įmonės darbuotojas susilaukia vaiko, motina gauna 200 litų premiją, o 
tėvas – 100 litų.

kUR kReiPtis patyrus diskriminaciją?
Jei patyrėte diskriminaciją ir apsisprendėte netylėti bei už save pakovoti, turi-

te apsispręsti, į ką kreipsitės. 
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LR Konstitucija kiekvienam iš mūsų garantuoja teisę kreiptis į teismą. Tačiau 
esama ir kitų alternatyvų. Pirmiausia kviečiame kreiptis į Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą ir konsultuotis. Tai galite daryti anonimiškai. Teisininkai jums su-
teiks nemokamą teisinę informaciją dėl jūsų padėties, nukreips į nevyriausybines 
organizacijas, ginančias žmogaus teises, žiniasklaidą ir kt. 

Patyrus diskriminaciją galima kreiptis į:
• Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą,
• teismą,
• nevyriausybines organizacijas, ginančias žmogaus teises,
• darbdavį,
• žiniasklaidą.

RekomeNDaCija
Prieš pradedant siekti lygių galimybių vyriausybės ar organizaciniu lygmeniu, 

svarbu suvokti, kad kiekvienas iš mūsų gali nuveikti ką nors naudinga. Lygios galimy-
bės yra būtent ta sritis, kurioje net ir nedidelė iniciatyva gali lemti didelius sociali-
nius pokyčius, o „maži“ žmonės tapti „dideli“, jeigu atkakliai sieks integruoti lygybės 
ir įvairovės dimensiją į savo kasdienį darbą. Kai lygių galimybių siekis įvairioms gru-
pėms taps kiekvieno iš mūsų asmenine atsakomybe, individualios pastangos lems 
ir didesnius politinius pokyčius. Todėl priimant, svarstant ar analizuojant kasdienius 
sprendimus, mokytojams rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus:
• ar moterys ir vyrai gali vienodai pasinaudoti savo teisėmis jūsų mokykloje?
• ar lietuviams ir kitataučiams vienodai atstovauja jūsų mokyklos savivalda?
• ar sveiki ir neįgalūs asmenys turi vienodas galimybes dalyvauti priimant sprendi-

mus?
• ar jaunų ir vyresnių darbuotojų atsakomybė toje pačioje sferoje vienoda?
• ar homoseksualūs asmenys turi vienodas galimybes tobulintis, kelti kvalifikaciją?
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moksleiviams
Kas yra PATYČIOS?

Patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai tyčiojasi vieni iš kitų. 
Patyčios – tai:

• kabinėjimasis,
• pravardžiavimas,
• erzinimas,
• stumdymas,
• mušimas,
• pinigų atiminėjimas,

• kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atimi-
nėjimas,

• apkalbos,
• ignoravimas,
• gąsdinimas.

Patyčios vyksta:
• mokykloje: klasėse, tualetuose, sporto salėje ir pan.,
• pakeliui į mokyklą ar grįžtant iš jos,
• autobuse,
• parke ir visur kitur, kur tu leidi laiką.

Kaip jaučiasi VAIKAI, 
patiriantys PATYČIAS?

Labai skaudu, kai iš tavęs tyčiojasi ar žemina. Tuomet gali jaustis išsigandęs ir 
nelaimingas. Tai gali būti taip skaudu ir nemalonu, kad bus sunku susikaupti bei 
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mokytis. Patyčios gali versti jaustis taip, lyg būtum blogesnis už kitus. Priekabiau-
tojai stengiasi, kad tu pats pasijustum kaltas dėl to, kas vyksta.

Kodėl PRiekaBiaUjama?
Vaikai ir paaugliai, priekabiaujantys prie kitų vaikų, dažniausiai turi savų pro-

blemų. Jie gali jaustis liūdni ar pikti. o gal jie turi bėdų namie. Galbūt prie jų irgi 
kas nors priekabiauja, pavyzdžiui, šeimoje ar kur kitur. Bijodami, kad kažkas gali 
prisikabinti prie jų, jie stengiasi tai padaryti pirmi.

Kaip elgtis PATIRIANT PATYČIAS?
atmink, kai tu patiri patyčias, –  Tai NĖRa TaVo KaLTĖ! 

JEi iŠ TaVĘS TyČioJaSi, TU NETURi SU TUo KoVoTi ViENaS!

PAPASAKOK. Pats svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti, kai iš tavęs tyčiojamasi, – 
apie tai kam nors papasakoti. Pasakyk draugui, kas vyksta, – priekabiautojui sunkiau 
užsipulti tave, kai turi draugą ir jis tave palaiko. arba gali pakalbėti apie tai su kuo nors 
iš suaugusiųjų – tėvais, mokytojais ar su tuo, kuo pasitiki ir kas tau galėtų padėti. Ne-
bijok pasakyti apie priekabiautojus, nes jie elgiasi neteisingai ir neturi teisės skriausti 
nei tavęs, nei kitų vaikų. Jei kam papasakojai, bet tai nepadėjo – nenusimink! Tu gali 
pasakyti apie tai dar kam nors. ir visada prisimink, tai – ne tavo kaltė.

NEKREIPK DĖMESIO į priekabiautojus. Ryžtingai, tvirtai pasakyk „ne“, paskui 
apsisuk ir nueik savo keliu. Nebijok, kad žmonės galvos, jog tu esi bailys ir pabėgi. 
Tai – netiesa. Tiesiog taip priekabiautojui daug sunkiau tave erzinti.

VENK vietų, kuriose dažnai lankosi priekabiautojai. Gali būti, kad į mokyklą 
turėsi eiti kitu keliu, vengti tam tikrų mokyklos ar žaidimų aikštelės vietų, eiti į 
drabužinę ar tualetą tik tuomet, kai ten bus kitų žmonių. Taip gali išvengti nema-
lonaus susidūrimo su priekabiautojais.

UŽSIRAŠYK viską, kas tau nutinka, visas įvykių detales ir savo jausmus. Pirma, 
tai padės lengviau viską įsisąmoninti, įprasminti. antra, kai nuspręsi kam nors viską 
papasakoti, bus lengviau įrodyti savo tiesą.
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NEPULK PRIEŠINTIS priekabiautojams, ypač jei jauti, kad jėgos nelygios. Dažniau-
siai priekabiautojai stipresni už tave arba yra keliese, todėl jaučiasi saugiai tyčioda-
miesi iš tavęs. Jei pasipriešinsi, situacija gali tik pablogėti: tave gali sumušti arba gali 
būti apkaltintas, kad pirmas pradėjai konfliktą ar muštynes.

NEBŪK VIENAS. Dažniausiai priekabiautojai puola vaikus ir paauglius, kurie yra vieni. 
Labai svarbu, kad jaustumeisi saugus. Stenkis kuo mažiau laiko būti vienas. Pavyzdžiui, 
namo eik su draugais arba, jei jautiesi nesaugus, paprašyk ko nors eiti su tavimi

Kaip galima PADĖTI KITAM?
Galbūt tu pats nepatiri patyčių, bet pažįsti skriaudžiamą vaiką. Gal jis ir nėra 

tavo draugas, gal mokosi kartu su tavimi ar yra tiesiog pažįstamas. Gal kada matei, 
kaip kažkas iš mokinių kabinėjosi prie vaiko, kurį tu pažįsti? ar pagalvojai, ką gali-
ma būtų padaryti? Gal pagalvojai, kad tu vis tiek nieko negali pakeisti?

Tu gali PADĖTI!
BŪK DRaUGiŠKaS su vaiku, kuris patiria patyčias. Parodyk jam, kad tu matai, 

kas vyksta ir kad tai tau rūpi. Jei gali, pasistenk dažniau būti su juo – priekabiauto-
jams bus sunkiau tyčiotis, kai jis bus ne vienas.

PaRaGiNK vaiką, kuris patiria patyčias, pasipasakoti kam nors, pavyzdžiui, 
žmogui, kuriuo jis pasitiki.

PaPaSaKoK kam nors apie tai, ką matei. Kartais vaikai, patiriantys patyčias, 
patys nedrįsta niekam pasakoti, bijo, kad jais nepatikės. atmink, kad priekabiau-
tojai taip pat dažnai bijo, kad kas nors sužinos apie tai, kaip jie elgiasi. Todėl labai 
svarbu, kad kiti sužinotų, kas vyksta, o tu gali papasakoti!

NESiTyČioK, nors taip elgiasi tavo draugai. Lengva prisijungti prie kitų vaikų ir 
priekabiauti prie silpnesnio. Nesityčiodamas tu parodysi priekabiautojams, kad 
galima elgtis ir kitaip.
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PaTyčių 
PReveNCijos 
sTraTegija BeNDRojo 
laviNimo mokyklose

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai turi teisę tobulėti ir mokytis draugiš-
koje bei pagarbioje aplinkoje, kurioje nėra baimės, smurto ir prievartos. Mokyklų 
direktoriai ir kiti atsakingi asmenys privalo imtis visų įmanomų priemonių, kurio-
mis siekiama apsaugoti jų žinioje esančius moksleivius nuo gąsdinimo, baugini-
mo, priekabiavimo ir patyčių. Būtent dėl šios priežasties bendrojo lavinimo mo-
kykloms rekomenduojama sukurti patyčių prevencijos programą arba strategiją. 
Ji leistų ne tik įtraukti patyčių prevencijos priemones į mokymo(si) metodiką, 
bet ir aiškiai nurodytų, kokių priemonių privalu imtis įvykus nepageidaujamiems 
incidentams. Kitais žodžiais tariant, kompleksinis patyčių problemos bendrojo 
lavinimo mokyklose sprendimo būdas reikalauja imtis ir progresyvių (t. y. pre-
vencinių), ir reaktyvių (t. y. taikomų jau įvykus konkrečiam incidentui) priemonių. 
Norint įgyvendinti patyčių prevencijos programą arba strategiją, reikia įtraukti 
visus bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės narius, t. y. mokiniai, tėvai, 
mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai turi kartu kovoti su patyčiomis. 
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Vizija ir PRiNCiPai
Su patyčiomis susijusios patirtys bendrojo lavinimo mokyklose turi neigia-

mos įtakos bendrai atmosferai ir mokyklos bendruomenės narių savijautai. 
Svarbu suvokti, kad vaikas, iš kurio tyčiojamasi, gali būti linkęs be pateisina-
mos priežasties praleidinėti pamokas, kenčia jo mokymosi rezultatai, sumažė-
ja pasitikėjimas savimi, gali atsirasti polinkis į depresiją ir socialinę izoliaciją. 
Nematydamas kitos išeities ir nesulaukdamas pagalbos iš šalies, toks vaikas 
gali griebtis kraštutinių priemonių, t. y. mėginti nusižudyti. Taip pat pažymė-
tina, kad savo bendramokslius ir kitus mokyklos bendruomenės narius ne-
kliudomai užgauliojančiam vaikui gali susiformuoti ilgalaikis polinkis į agresi-
ją ar impulsyvumą. Todėl mokyklos direktorius ir kiti atsakingi asmenys turi 
būti besąlygiškai suinteresuoti įgyvendinti patyčių prevencijos programą arba 
strategiją, o aktyvi pozicija šiuo klausimu padėtų sukirti draugišką, įtraukian-
čią, protiniam ir dvasiniam moksleivių tobulėjimui tinkamą atmosferą. Būtent 
tokia atmosfera bendrojo lavinimo mokykloje ir yra pagrindinė motyvuotos 
bei į sėkmę orientuotos akademinės bendruomenės, leidžiančios kiekvienam 
individui vystytis ir tobulėti maksimaliai išnaudojant asmeninio potencialo 
teikiamas galimybes, sąlyga.   

TEiSiNĖ iR MoRaLiNĖ aTSaKoMyBĖ

Pažymėtina, kad bendrojo lavinimo mokyklose galioja visi LR įstatymai ir teisės 
aktai. LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei LR Lygių galimybių įstatymas 
teisiškai įpareigoja bendrojo lavinimo mokyklas laikytis lygių galimybių principo 
priimant į darbą ar teikiant švietimo paslaugas. Kūno sužalojimas, priekabiavimas 
ir terorizavimas pagal LR Baudžiamąjį kodeksą yra laikomi kriminaliniais nusikal-
timais nepaisant nukentėjusiojo ar nusikaltėlio amžiaus ar nusikaltimo įvykdy-
mo vietos. Vis dėlto, sprendžiant su patyčiomis susijusias problemas bendrojo 
lavinimo mokyklose, teisinėmis priemonėmis naudojamasi itin retai. Tam yra 
rimtų priežasčių. į mažesnes patyčias įmanoma ir privalu reaguoti ir mokyklos 
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bendruomenės lygmeniu, nes tik tokiu būdu galima pasiekti pačių efektyviausių 
prevencinių rezultatų. Veikdami bendru sutarimu, tėvai, mokytojai, mokiniai ir 
kiti bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės nariai gali sukurti ir įgyvendinti 
efektyvią patyčių prevencijos programą, kuri apimtų ir greitai taikomas reaktyvias 
priemones, nukreiptas prieš jau įvykusį konkretų incidentą. Svarbiausia, kad su 
patyčiomis susiję padariniai mokyklos bendruomenėje būtų šalinami kuo greičiau 
ir efektyviau, t. y. siekiama išvengti bet kokios žalingos ilgalaikės situacijos, galin-
čios turėti neigiamų pasekmių moksleivių asmeniniam tobulėjimui ir vystymuisi.

Naudingiausias metodas, kurį gali pasitelkti bendrojo lavinimo mokyklos, siek-
damos kovoti su patyčiomis, yra efektyvios patyčių prevencijos programos arba 
strategijos kūrimas ir įgyvendinimas mokykloje. Nė viena bendruomenė negali 
būti pasiruošusi nedvejodama atsakyti į visus su patyčiomis susijusius klausimus. 
Konkrečios situacijos dažniausiai reikalauja išsamaus tyrimo ir nešališko atsakin-
gų asmenų vertinimo, todėl neįmanoma sukurti universalaus patyčių prevencijos 
metodo, kuris galėtų būti taikomas bet kuriuos atveju. 

Kitame skyrelyje aptarsime keletą pavyzdžių ir pasiūlymų, kaip efektyviai įgy-
vendinti patyčių prevencijos programą arba strategiją. Kaip jau minėta, univer-
salių metodų dėl skirtingų konkrečios bendrojo lavinimo mokyklos bendruome-
nės charakteristikų nėra. Tačiau efektyvi strategija neabejotinai turėtų apimti ir 
proaktyvias (t. y. prevencines), ir reaktyvias (t. y. taikomas jau įvykus konkrečiam 
incidentui) priemones. Bendras tokios programos arba strategijos tikslas turėtų 
būti kiek įmanoma sumažinti patyčias konkrečioje mokykloje.  

strategija ir VEIKSMŲ PlANAI
Bendrojo lavinimo mokyklos, pripažindamos joms tenkančią teisinę ir morali-

nę atsakomybę užkirsti kelią nepageidaujamoms ir žalingoms patyčioms, turėtų 
sukurti konkrečią veiksmų programą. Joje būtų siekiama detaliai aprašyti, kaip 
sprendžiami su patyčiomis ir kitais agresijos atvejais mokykloje susiję iššūkiai. Pa-
grįstai galima tikėtis, kad į visus su patyčiomis susijusius atvejus bus reaguojama 
itin rimtai, tačiau konkrečios problemos turėtų būti sprendžiamos vadovaujantis 
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racionaliais metodais, t. y. siekiama išvengti papildomos viktimizacijos, nepa-
grįstų kaltinimų ir bendruomenės emocinio nestabilumo. Klaidinga manyti, kad 
konkreti mokykla ar kita akademinė bendruomenė apskritai nesusiduria su pa-
tyčiomis – mokytojai, kurie tiesiogiai bendrauja su mokykloje besimokančiais 
moksleiviais, negali užkirsti kelio visiems su patyčiomis susijusiems atvejams, iki 
jie įgaus pagreitį. Patyčios vyksta ne tik klasėje, todėl mokyklos bendruomenei 
reikia išsamios ir ilgalaikės patyčių prevencijos programos arba strategijos, įga-
linančios atsakingus asmenis įvairiapusiškai reaguoti į kiekvieną individualų šio 
žalingo ir nepageidaujamo reiškinio atvejį.

Žemiau pateikiami įvairių metodų, priemonių ir strategijų pavyzdžiai, kurių 
bendrojo lavinimo mokyklos galėtų imtis siekdamos užkirsti kelią patyčioms. 

Proaktyvių, t. y. prevencinių, priemonių pavyzdžiai, kurių gali imtis bendro-
jo lavinimo mokyklos siekdamos užkirsti kelią patyčioms akademinėje bendruo-
menėje: 

• anoniminė apklausa, kuria siekiama identifikuoti patyčių mastą konkre-
čioje bendruomenėje;

• bendruomenės sąmoningumą skatinanti socialinės reklamos kampanija 
(pvz., plakatai, lankstinukai, naujienlaiškiai);

• ypatingas dėmesys ir priežiūra mokyklos erdvėms, kuriose dažniausiai 
fiksuojamos patyčos (pvz., sporto salė, žaidimų aikštelė, valgykla, moky-
klos tualetai);

• meninės raiškos priemonėmis (pvz., teatro, literatūros, poezijos) vaiz-
džiai ir suprantamai perteikti emocines patirtis, kurias išgyvena patyčias 
patiriantis moksleivis; pasitelkus šias priemones, galima ugdyti ir moky-
klos bendruomenės narių įgūdžius pranešti arba užkirsti kelią konkre-
tiems patyčių atvejams;

• specializuoti mokymai ir apskritojo stalo diskusijos apie patyčias moky-
klos bendruomenės nariams (įskaitant ir moksleivių atstovus);

• aktyvus moksleivių tėvų įtraukimas į mokykloje vykstančius procesus 
(pvz., tėvų susirinkimas, per kurį būtų aptarti su patyčiomis susiję klau-
simai);
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• patyčių ir jų neutralizavimo priemonių aptarimas per klasės valandėles;
• su patyčiomis susijusių klausimų sprendimas per mokinių savivaldos or-

ganų (pvz., Mokinių tarybos) susirinkimus;
• efektyvios patyčių prevencijos programos arba strategijos kūrimas ir įgy-

vendinimas.
Reaktyvių, t. y. taikomų jau įvykus konkrečiam su patyčiomis susijusiam 

atvejui, priemonių pavyzdžiai, kurių gali imtis bendrojo lavinimo mokyklos siek-
damos užkirsti kelią patyčioms konkrečioje akademinėje bendruomenėje:

• diskrecijos teisės mokinių savivaldos organams (pvz., Mokinių tarybai) 
suteikimas sprendžiant, kokių sankcijų imtis prieš patyčiomis įtariamus 
mokyklos bendruomenės narius (pvz., draudimas mėnesį lankytis moky-
klos bendruomenės renginiuose ar sporto šventėse);

• patyčių dėžutės, kuriose mokyklos bendruomenės nariai galėtų palikti 
anoniminės informacijos (pvz., raštelį) apie su patyčiomis susijusius rū-
pesčius ar išgyvenimus;

• telefono pagalbos linija (konkrečios mokyklos bendruomenės lygme-
niu), kuria atsakingas asmuo ar specialistas profesionalas galėtų suteikti 
„pirmąją pagalbą“ ar patarimą su patyčiomis susiduriančiam mokyklos 
bendruomenės nariui;

• psichologinės pagalbos suteikimas su patyčiomis susidūrusiems moky-
klos bendruomenės nariams;

• bendraamžių ir vyresniųjų klasių moksleivių paramos grupės, kurioms 
priklausantys moksleiviai būtų specialiai apmokyti suteikti paramą ir pa-
galbą su patyčiomis susidūrusiems mokyklos bendruomenės nariams; 

• tarpininkavimas tarp su patyčiomis susijusiame konflikte dalyvaujančių 
mokyklos bendruomenės narių siekiant sumažinti žalą akademinės ben-
druomenės atmosferai;

• konkrečios bausmės ir sankcijos (pvz., nušalinimas nuo pamokų), kurios 
būtų taikomos tik pasitvirtinus konkretiems kaltinimas dėl patyčių po iš-
samaus ir nešališko tyrimo.  



20

Pastaba. Rekomenduojama, kad bendrojo lavinimo mokyklos direktorius, mo-
kytojai arba kiti atsakingi asmenys kritiškai įvertintų konkretų, su patyčiomis susijusį 
incidentą, prieš imdamiesi bet kurių iš pasiūlytų priemonių. Patyčios gali pasireikšti 
įvairiomis lingvistinėmis ir faktinėmis formomis, todėl reikia taikyti subtilias bei prie 
konkretaus atvejo pritaikytas sprendimo priemones.

mokyklos direktoriaus,
MOKYTOJŲ IR ATSAKINGŲ asmenų 
vaidmuo sprendžiant
SU PATYČIOMIS SUSIJUSIAS
problemas

Suaugusių mokyklos bendruomenės narių reakcija į su patyčiomis susijusias 
problemas vienareikšmiškai prisideda prie mokyklos bendruomenės etoso. Kitais 
žodžiais tariant, būtent nuo mokyklos direktoriaus, mokytojų ir kitų atsakingų as-
menų požiūrio ir pozicijos didžiąja dalimi priklauso patyčių paplitimas. Problemos 
ignoravimas netiesiogiai skatina patyčias dėl sukuriamos ydingos nebaudžiamu-
mo atmosferos. Tačiau itin griežta, „kietos rankos“ strategija gali paskatinti paty-
čių problemos klestėjimą pogrindyje. Būtent dėl šių priežasčių rekomenduojama 
pasirinkti atvirą ir dialogo forma pagrįstą patyčių prevencijos programą arba stra-
tegiją, kuri paskatintų mokyklos bendruomenės narius atvirai išsakyti su paty-
čiomis susijusius rūpesčius ir sukurtų globa bei atsakomybe pagrįstus mokyklos 
bendruomenės narių tarpusavio santykius.

Mokyklos direktoriaus, mokytojų ir kitų atsakingų asmenų reakcija į konkre-
čius su patyčiomis susijusius atvejus turėtų būti paremta nuoseklia ir nešališka 
incidento aplinkybių analize. Visų pirma, prieš taikant bet kokią strategiją, reikė-
tų kritiškai įvertinti tikrąją incidento prigimtį. Grupinių patyčių problema turėtų 
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būti sprendžiama taikant kitokias poveikio ir prevencijos priemones nei, tarkime, 
sprendžiant problemas, susijusias su konkrečiu mokyklos bendruomenės nariu, 
kuri(s) nuolatos užgaulioja ir terorizuoja savo kolegas ar bendramokslius. Be to, 
pažymėtina, kad paaiškėjęs konkretus su patyčiomis susijęs atvejis gali netiesio-
giai rodyti kur kas plačiau ir giliau įsišaknijusias patyčias konkrečioje mokyklo-
je, todėl tam reikalingas atsargus ir nuodugnus tyrimas. antra, būtina kritiškai 
įvertinti konkrečios mokyklos bendruomenės turimus išteklius. Pvz., nėra tikslo 
teikti psichologinę pagalbą su patyčiomis susidūrusiems mokyklos bendruome-
nės nariams, jei tokią pagalbą teikiantiems asmenims nėra skiriami specialūs mo-
kymai, darbo valandų ir profesinės paramos ištekliai.

Kaip jau minėta, nėra universalios strategijos, kuri padėtų išspręsti visas su 
patyčiomis susijusias problemas visose mokyklose be išimties. išsami patyčių pre-
vencijos programa arba strategija turėtų apimti ir proaktyvias (t. y. prevencines), 
ir reaktyvias (t. y. taikomas jau įvykus konkrečiam incidentui) priemones, o ben-
dras tokios strategijos arba programos tikslas turėtų būti kiek įmanoma sumažinti  
patyčias konkrečioje mokykloje. Neabejotina, kad nuosekliai dirbanti mokyklos 
bendruomenė gali pasiekti įspūdingų rezultatų per gana trumpą laiką. Kartais pa-
kanka konstruktyvios ir laiku pasakytos mokytojo pastabos, kad vaikas ar kitas 
mokyklos bendruomenės narys suvoktų savo netinkamo, su patyčiomis susijusio 
elgesio implikacijas. Kita vertus, kai kurie patyčių atvejai, kad ir kokie skaudūs ir 
užgaulūs, taip ir lieka neidentifikuoti. Todėl toliau pateikiami išsamesni mokyklos 
direktoriui, mokytojams ir kitiems atsakingiems asmenims skirti kai kurių efekty-
vios patyčių prevencijos programos arba strategijos elementų aprašymai. Tinka-
mai pritaikyti konkrečios mokyklos bendruomenės poreikiams, jie galėtų duoti 
teigiamų rezultatų kovojant su patyčiomis.

Bausmės. Laikinas nušalinimas nuo pamokų arba visiškas pašalinimas iš mo-
kyklos bendruomenės siūlant pasirinkti kitą mokymosi įstaigą gali būti taikomas 
tik išimtiniais atvejais, t. y. įvykus itin rimtam su patyčiomis susijusiam incidentui 
arba nematant alternatyvių problemos sprendimo būdų. Svarbu pažymėti, kad 
paaiškėjęs konkretus su patyčiomis susijęs incidentas gali informuoti apie netin-
kamą mokyklos bendruomenės požiūrį į patyčių prevenciją. Kitais žodžiais ta-
riant, individualios bausmės labiau sprendžia reiškinio pasekmes, o ne priežastis.   



22

Kategoriška disciplina. Jungtinėse amerikos Valstijose plačiai paplitęs me-
todas, kai mokyklos mokytojai naudojasi plačia diskrecijos teise skirdami baus-
mes ir sankcijas incidentų, susijusių su patyčiomis, klasėje vykstančių pamokų 
kontekste (pvz., paliekant po pamokų). Nors tokia strategija gali būti itin efektyvi 
užtikrinant sklandų formalaus mokymosi proceso organizavimą, pastebėtina, kad 
su patyčiomis susiję incidentai gali būti plačiai paplitę ir ne pamokų metu.

Psichologinės pagalbos teikimas. Mokytojas ar kitas profesionalas (pvz., soci-
alinis darbuotojas) gali turėti reikiamų įgūdžių teikiant psichologinę pagalbą mo-
kyklos bendruomenės nariams, susiduriantiems su patyčiomis. Galimybė pasi-
naudoti šia pagalba turėtų būti sudaryta abiem konflikto pusėms, t. y. ir bendruo-
menės nariui, iš kurio tyčiojamasi, ir patyčiomis įtariamam asmeniui. Pagrindiniai 
su šiuo metodu susiję iššūkiai yra papildomi žmogiškieji ir darbo valandų ištekliai 
bei specialių žinių ir įgūdžių poreikis.  

Tarpininkavimas. Šiuo metodu paremta patyčių prevencijos strategija sudaro 
prielaidas, kad abi konflikto pusės gali sutarti, jog trečioji šalis, pvz., mokytojas 
arba kitas atsakingas asmuo, padės išspręsti susidariusią situaciją derybų būdu. 
Nors šis metodas ir yra paremtas atviro dialogo apie nepageidaujamą situaciją 
prielaida, jį įmanoma taikyti tik tais atvejais, kai tarp abiejų konflikto pusių nėra 
itin didelio emocinio disbalanso. agresorius gali atsisakyti dalyvauti derybų pro-
cese, nes, negresiant sankcijoms, jis paprasčiausiai gali būti nesuinteresuotas tai-
kiai užbaigti dėl patyčių susiklosčiusios situacijos. Patyčias patiriantis mokyklos 
bendruomenės narys gali atsisakyti dalyvauti derybų procese, nes situacija, kai 
užgauliojamas asmuo yra priverstas tartis su agresoriumi, gali pasirodyti socialiai 
neteisinga ir nepriimtina.   

Požiūris į problemą, kaip į visų mokyklos bendruomenės narių rūpes-
tį. Švedijoje plačiai paplitęs metodas, kai patyčiomis kaltinamas asmuo yra 
skatinamas prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią situaciją ir susidariusią padėtį 
išspręsti savo iniciatyva. Šis metodas yra paremtas prielaida, kad pati didžiausia 
įmanoma sankcija su patyčiomis susijusios problemos atveju yra neigiamas mo-
kyklos bendruomenės narių požiūris į agresorių, t. y. savotiška socialinė žymė mo-
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kyklos bendruomenėje. Kita vertus, šis metodas reikalauja itin aukšto mokyklos 
bendruomenės narių sąmoningumo lygio.  

Pranešimas. Mokyklos bendruomenės nariai turėtų surasti visiems priimtiną, 
efektyvų ir, rekomenduojama, anonimišką metodą, sudarantį sąlygas pranešti at-
sakingiems asmenims apie su patyčiomis susijusius atvejus. Sėkmingai įgyvendi-
nus šį metodą, taptų įmanoma išvengti „skundiko“ žymės ir taikyti efektyviausias 
prevencijos ir konfliktų sprendimo priemones atsižvelgiant į patyčių paplitimo 
mastą konkrečioje mokykloje. Kita vertus, pastebėtina, kad būtina turėti aiškią 
strategiją, kuria siekiama atskirti tikrus su patyčiomis susijusius atvejus nuo me-
lagingų pranešimų. 

Pokalbis. Nė viena iš aukščiau aptartų strategijų nebus pakankamai efektyvi, 
kol visi mokyklos bendruomenės nariai, t. y. mokiniai, mokytojai, tėvai ir kiti, ne-
bus pasirengę atvirai bei atsakingai kalbėtis apie konkrečioje mokykloje paplitu-
sias patyčias. atvirumas ir jautrumas kitų asmenų emociniams išgyvenimams yra 
būtina sąlyga kuriant globa bei atsakomybe pagrįstus mokyklos bendruomenės 
narių tarpusavio santykius.     
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