Für Pädagogen im Schulalltag - 7-8 klasės
Bendrieji duomenys

Mokymo forma:
Trukmė:
Sąlygos:

visos mokymo formos
4 pamokos po 45 minutes
Klasė, kurioje būtų pakankamai vietos darbui mažose grupėse,
kompiuteris, projektorius, galima naudotis ir interaktyvia lenta, taip pat
prieiga prie interneto, vaizdo klipas "Let's fight it together" ("Kovokime su
tuo kartu")

Kodėl ši tema svarbi?
"Jaunimas dažnai nežino, kokią žalą gali padaryti paviešintas nuotraukų- ar video montažas internete arba kokią
reakciją nukentėjusiam asmeniui gali sukelti žeidžiančios arba grasinančios žinutės. Jiems tai yra tik išdaiga, kai
nori pvz.: atkeršyti mokytojui už blogą pažymį, ar paerzinti klasės draugą.
— Šaltiniai:: www.klicksafe.de
Vis labiau mūsų jaunimas su didžiausiu susidomėjimu naudojasi skaitmeninėmis masinės informacijos priemonės, kurių pasiūla vis auga. Mūsų
šiuolaikinis gyvenimas be jų yra tiesiog neįsivaizduojamas. Už visų teigiamų aspektų slypi pavojai, kurių mes kartais nenujaučiame. Didelį džiaugsmą
mums teikia galimybė greitai ir paprastai keistis informacija, ją perduoti kitiems, būti nuolatos pasiekiamu, tačiau būtent šis aspektas pasitarnauja ir
elektroninėms patyčioms.
Šios pamokos skirtos elektroninių patyčių prevencijai.
Šių pamokų metu moksleiviai turės galimybę plačiau susipažinti su šia tema, kuri pateikiama vaizdingai, remiantis tikrais pavyzdžiais iš jaunimo
gyvenimo. Dirbdami grupėmis mokiniai dalinsis savo nuomone, požiūriu, patys kurs taisykles, kaip reikėtų elgtis tikrame gyvenime.

Informacija apie elektronines patyčias
Elektroninėmis patyčiomis ( dar vadinamos kibernetinėmis
arba internetinėmis patyčiomis) vadinamas tyčinis
įžeidimas, grasinimas, kompromitacija, įkyrėjimas,
trukdymas kitiems naudojant modernias komunikacijos
priemones, dažniausiai ilgesnį laiką.
Elektroninės patyčios vyksta internete (pvz. siunčiant
elektroninius laiškus, naudojant Instant Messenger, pvz.:
ICQ, socialiniuose tinkluose, žiūrint video interneto
portaluose) arba mobiliųjų telefonų pagalba (pvz.: per
žinutes arba įkyrius skambučius). Dažniausiai kaltininkas
veikia anonimiškai, todėl auka dažniausiai nežino, kas jį
"puola".
Dažniausiai auka ir kaltininkas vienas kitą pažįsta realiame
gyvenime. Auka dažniausiai nujaučia, kas visa tai daro.
Kaltininkai labai dažnai būna iš artimos aplinkos t.y.
mokyklos, gyvenamojo rajono, kaimo. Labai retai pasitaiko
atvejų, kai tuo užsiima visiškai nepažįstami žmonės.

Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo
„elektroninių“:
Elektroninės patyčios yra įsiveržimas į privatų gyvenimą, kuris vyksta visą parą ir
kuris nesibaigia prie nuosavo namo durų.
Informacijos sklaidos apimtis yra didžiulė, nes šiais laikais turime dideles
technologines galimybes pvz.: greitis.
Kaltininkai, taip vadinamieji „internetiniai-chuliganai“ gali veikti neatpažinti ir
likti saugūs dėl anonimiškumo. Dažnai jų nurodoma tapatybė stipriai skiriasi nuo
realybės.
Nei amžius, nei išvaizda elektroninių patyčių atžvilgiu nėra lemiamas kriterijus.
Jos gali vykti ir tarp bendraamžių (klasės draugų), ir tarp skirtingų amžiaus
grupių (mokiniai-mokytojai).
Elektroninės patyčios gali įvykti ir netyčia, jos gali būti neapgalvotas arba
nesąmoningas veiksmas, kuris įžeidžia kitą. Šių reakcijų kaltininkas dažnai
nemato ir nesuvokia padarytos žalos mąsto.

Elektroninių patyčių priežastys ir motyvai
Elektroninių patyčių priežastys ir motyvai gali būti įvairūs. Dažnai
elektroninės patyčios yra kažkokios anksčiau įvykusios situacijos
tęstinumas arba netinkamo bendravimo ir empatijos trūkumo išraiška.
Atstūmimas (susikaupusios agresijos priežastis)
Pripažinimas (pvz. tam, kad pasirodytų „kietas“)
Jėgos demonstravimas (parodyti, kas yra bosas (viršininkas))
Baimė (Baimė, kad nepasiseks arba baimė pačiam tapti auka)
Nuobodulys (neturi ką veikti laisvalaikiu)
Bendruomeniškumo jausmo stiprinimas (vadovaujasi moto
„Kartu mes esame stiprūs“)
Tarpkultūriniai konfliktai
Konfliktai klasėje („Moksliukai“ nėra mėgstami už klasės ribų)
Draugystės keičiasi (kartais geriausios draugės tampa
konkurentėmis)
Klasės kolektyvas keičiasi (nauji klasės draugai)
Nepageidaujamas asmenininės informacijos viešinimas
(Vaikai ir jaunuoliai dažnai nežino apie savo veiksmų poveikį. Jie
paviešina kitų žmonių asmeninę informaciją arba intymias
nuotraukas/video filmus nenorėdami nieko blogo. )
(palyginus: www.klicksafe.de)

Elektroninių patyčių duomenys
JIM tyrimas Vokietijoje ir EU Kids Online apklausa Europoje apie tai, kaip dažnai vyksta elektroninės patyčios.

Elektroninės patyčios Vokietijoje
Pietvakarių Vokietijos pedagoginės mokslinių tyrimų tinklo JIM tyrimas (2013)
nuo 1998 metų vyksta 12-19 metų jaunuolių masinės informacijos naudojimo tyrimai
Tyrimo rezultatai:
12 proc. jaunųjų interneto naudotojų nurodo, kad apie juos internete buvo išplatinta melaginga arba įžeidžianti informacija (16 proc. 14-15 ir
16-17 metų jaunuolių, taip pat 20 proc. jaunuolių iš pagrindinių mokyklų ir 17 proc. iš realinių mokyklų, bei 7 proc. iš gimnazijų).
12, 5 procentų pasitaikė tokių atvejų, kad buvo įkeltos juos kompromituojančios nuotraukos ar video filmukai be jų sutikimo.
32 procentai teigia, kad elektronines patyčias patyrė jų pažįstami (12-13 metų: 14%, 14-15 m.: 31%, 16-17 m. 35%, 18-19 m. -32%).
23 procentai nurodo, kad bent vienas žmogus iš jų pažįstamų rato patyrė elektronines patyčias.
7% jaunuolių patys tapo elektroninių patyčių auka (12-13 metų: 5%, 14-15 m.: 9%, 16-17 m.: 8%, 18-19 m.: 5%). Tarp jų 9% mergaičių ir
5% berniukų.

Ar turi pažįstamų, kurie patyrė elektronines patyčias (telefonu ar internetu)?

Kur?
Bendruomenėje: 23 proc.
Pokalbių svetainėje: 6 proc.
Per mobiliuosius telefonus: 5 proc.
Forumuose: 2 proc.
Kitur: 1 proc.
— Šaltinis: JIM 2013 metų tyrimas, duomenys nurodyti procentais
Pietvakarių Vokietijos pedagoginė mokslinių tyrimų tinklo JIM studija (2013) Nuo 1998 metų vyksta 12-19 metų jaunuolių gebėjimo naudotis masinės
informacijos priemonėmis tyrimai.
www.mpfs.de

Elektroninės patyčios Europoje procentais lyginant atskiras šalis
EU Kids Online – tyrimas (2011)
Apklausta 25.000 vaikų ir jaunuolių nuo 9 iki 16 metų iš visos Europos, ar jie yra susidūrę su elektroninėmis patyčiomis.
6 procentai apklaustų vaikų ir jaunuolių Europoje patvirtino, kad jie per paskutinius 12 mėnesių patyrė elektronines patyčias, aukos
arba kaltininko (agresoriaus) vaidmenyje.

Online ir Offline patyčių palyginimas Europoje
ES šalys (%)

Patyčios

Elektroninės patyčios

Klausimai: Ar kas nors per paskutinius 12 mėnesių tave įžeidinėjo ar įžūliai elgėsi? Ar tai vyko internete per praėjusius 12 mėnesių? Tikslinė grupė: visi
vaikai, kurie naudoja internetą (ES vaikų internetinė linija).
— Šaltiniai: www.klicksafe.de

Mokymosi tikslai

Mokinės ir mokiniai
...supažindinami su tema “elektroninės patyčios”.
...paaiškinti mokiniams sąvoką "Elektroninės patyčios"
gauna nuorodas apie realią aplinką ir savo gyvenimo suvokimą
susipažįsta su įvairiais elektroninių patyčių atvejais
...sukuria taisykles, kaip turėtų elgtis nukentėję asmens, klasės draugai, mokytojai, tėvai
• ...ieško patyčių priežasčių

Pamokos planas
Pamoka 1 (45 min.)
Tema/ pamokos
dalis

Trukmė

Tikslai
Supažindinimas su
tema
Sukelti
susidomėjimą/
sąmoningumo
formavimas
Supažindinti su
įvairiomis rolėmis
(auka, kaltininkas,
stebėtojas…)

Turinys (Ką?)

Įvadas

20-25
min.

Pažiūrėkite filmą „Let´s fight it together“
(„Kovokime su tuo kartu“) kartais jį
sustabdydami ir aptardami tai, ką matėte:
Kartu su mokiniais pažiūrėkite video filmą ir
po 5:05 min. sustabdykite
Paklauskite mokinių, kaip baigsis filmas
Nekomentuojant pabaigti žiūrėti filmą iki galo
Pasibaigus filmui: diskusija ir įvykių
aptarimas

Sąvokos
"Elektroninės
patyčios"
paaiškinimas

10 min.

Kartu sugalvoti
elektroninių patyčių
apibrėžimą

Sąvokos aiškinimas naudojantis lenta
Minčių žemėlapio metodas: lentos viduryje
nupiešiamas debesis, jame užrašoma sąvoka
„Elektroninės patyčios“. Mokiniai sukuria
minčių žemėlapį šia tema.

Skirtumas tarp
tradicinių
patyčių ir
elektroninių
patyčių

5-10
min.

Skatinti suvokimą
apie naują patyčių
rūšį ir su tuo
susijusiomis
pasekmėmis

Aiškinimas skirtumų ir bendrų ypatumų tarp
„tradicinių“ patyčių ir internetinių patyčių
Perbraukite aiškų brūkšnį per žodį ir
padalinkite jį į du žodžius „elektroninės“ ir
„patyčios“

Veiklos
formos
Diskusija
pamokoje

Diskusija
pamokoje
Piešinys
lentoje/
minčių
lietus
Diskusija
pamokoje

Priemonės
Kompiuteris ir
projektorius,
vaizdo klipas
(turi būti prieiga
prie interneto)

Lenta

Pamoka 2 (45 min.)
Tema/
pamokos
dalis

Veiklos
formos

Trukmė

Tikslai

Turinys (Ką?)

Trumpas
pakartojimas

5 min.

Medžiagos
įtvirtinimas

Temos pakartojimas
Paklauskite mokinių , kas buvo jiems
svarbiausia, ypač kas liečia sąvoką
"Elektroninės patyčios", taip pat
aptarkite video filmuko turinį.
Ar turite dar klausimų iš paskutinio
skyriaus?

Diskusija
pamokoje

Pasidalijimas
patirtimi

10-15
min.

Pagalvokite,
kaip tai susiję
su jūsų
asmeniniu
gyvenimu

Pateikite elektroninių patyčių pavyzdžių
Paklauskite mokinių apie jų asmeninę
patirtį, apie draugų ir pažįstamų patirtį
Įdomūs yra ir pavyzdžiai, apie kuriuos
buvo pasakojama per žiniasklaidą
(pvz. Amanda Todd atvejis)

Diskusija
pamokoje

Elektroninės
patyčios
aktorių
akimis

25 min.

Galimų elgesio taisyklių kūrimas (aukai,
klasės draugams, tėvams, mokytojams),
taip pat galimų priežasčių kūrimas, kodėl
kaltininkas naudoja elektronines patyčias
Paskirstymas grupėmis
Ką aš galiu ir turiu daryti kaip auka?
(mergaičių grupė)
Ką aš galiu ir turiu daryti kaip auka?
(berniukų grupė)
Kokios yra elektroninių patyčių
priežastys, kas jas sukelia?
Kaip galėtų padėti klasės draugai?
Ką gali ir privalo daryti mokytojai?
(prieš tai ir konkrečiu atveju)
Ką gali ir privalo daryti tėvai? (prieš
tai ir konkrečiu atveju)

Darbas
mažose
grupelėse

Skatinti
mokinių
suvokimą
elektroninių
patyčių
klausimu
Pažvelgimas
iš įvairių
pozicijų
(auka,
kaltininkas,
stebėtojas…)
Aptarti
elgesio
galimybes

Priemonės

6 plakatai (A2 formato), kurie yra
sukarpyti kaip Puzzle dėlionės ir
sudėtos kartu, 6 stori markeriai, 6 iš
anksto paruoštos temų kortelės,
skirtos priklijuoti ant plakato, klijai

Pamoka 3 (45 min.)
Tema/ pamokos
dalis

Trukmė

Pasiruošimas
prezentacijai

5-10
min.

Rezultatų
pristatymas ir
diskusija

30-40
min.

Tikslai

Bendrai pristatyti gautus
rezultatus
Po kiekvieno pristatymo
aptariami svarbiausi
aspektai

Turinys (Ką?)

Veiklos formos

Priemonės

Pasiruošimas rezultatų
pristatymui
Grupės susirenka ir
trumpai aptaria savo
rezultatus

Darbas mažose
grupelėse

Plakatas iš paskutinės
pamokos

Rezultatų pristatymas
Kiekviena grupė viena po
kitos pristato savo
rezultatus
Po kiekvieno pristatymo
aptariami svarbiausi
aspektai

Darbas mažose
grupėse/diskusija
klasėje

Magnetukai plakato
pritvirtinimui ant
lentos

Pamoka 4 (45 min.)
Tema/
pamokos
dalis

Veiklos
formos

Trukmė

Tikslai

Turinys (Ką?)

Priemonės

Trumpa
darbo
apžvalga

10 min.

Medžiagos
įtvirtinimas

Svarbiausio turinio refleksija
Paklauskite mokinių, kas jiems
buvo svarbiausia
Ar turite dar klausimų ar norite ką
nors pasakyti šia tema?

Diskusija
pamokoje

Sukurti
klasės
elgesio
taisykles

25 min.

Apibendrinti
rezultatus ir
paruošti
naudojimui

Bendrai sukurti galimus elgesio
modelius klasėje
Su mokiniais apibendrinkite
svarbiausius dalykus ir užrašykite
juos ant iš anksto paruoštų
kortelių
Ant plakato užrašykite
pavadinimą „ Elektroninės
patyčios – tik ne pas mus!“ ir
priklijuokite korteles
Pakabinkite plakatą klasėje
matomoje vietoje

Diskusijos
grupėse,
bendra
diskusija

Spalvotas popierius plakatui A2 formato,
kuris yra išmaniojo telefono formos, 6-10
kortelių, klijai ir stori markeriai

Grįžtamasis
ryšys

10 min.

Grįžtamojo
ryšio pokalbis

Anketų pildymas
Kiekvienas mokinys gauna
apklausos anketą

Individualus
darbas

Anketos kopijos kiekvienam mokiniui

Didaktiniai - metodiniai komentarai
Per šią pamoką kėdes sustatykite ratu. Taip mokiniai žino, kad „šiandieninė“ tema yra nekasdienė, tačiau svarbi. Klasės gale ar šone pastatykite 6 - 8
suolus, kur mokiniai atliks grupinį darbą. Pamokos metu mokiniai yra aktyvūs, dalijasi savo asmenine patirtimi, mintimis ir požiūriu. Todėl naudojamos
grupinio darbo formos. Pamokos metu jie gali reikšti savo asmeninę patirtį, mintis ir požiūrį. Tai sudaro galimybę bendradarbiauti, diskutuoti,
formuojami socialiniai įgūdžiai, tokie kaip gebėjimas dirbti komandoje, konfliktų valdymo kompetencija ir empatija.

1. Įvadas
Pažiūrėkite kartu su mokiniais video filmą „Let’s fight it together“ (www.klicksafe.de). Sustabdykite
filmą po 5:05 min. ir paklauskite mokinių, kaip galėtų baigtis šis filmas. Galimi mokinių atsakymai:

Svarbu: Surinkite atsakymus ir jų
nekomentuokite. Galite suskirstyti
mokinius į grupes: tų, kurie galvoja, kad
berniukas filme nusižudo, ir tų, kurie
galvoja, kad jam kas nors laiku suteikia
pagalbą.

Nusižudo.
Mama jį randa pačiu laiku.
Mama informuoja policiją, kviečia pagalbą ir jį išgelbėja.
ir t.t.

Pabaikite rodyti filmą ir duokite mokiniams keletą sekundžių, kas jie apgalvotų įvykius, matytus
filme. Aptarkite bendrai sekančius klausimus:

Nurodymas: Paskutiniame šio
dokumento puslapyje rasite klausimus
mokiniams apie kiekvieną filmo aktorių.

Kaip viskas baigiasi?
Kaip prasidėjo internetinės patyčios? Kokios buvo jų priežastys?
Kokius metodus naudojo kaltininkai (agresoriai)? Kaip jie tuo metu jautėsi?
Kaip reaguoja auka? Kaip ji jaučiasi?
Ar buvo mokinių, kurie nesikišo (taip vadinamieji stebėtojai)? Jeigu taip, prašau pasakykite,
kaip jie jautėsi?

2. Sąvokos paaiškinimas
Susiekite žodį patyčias su gyvenimiška patirtimi. Paklauskite mokinių, ar jie ką nors panašaus jau išgyveno arba pažįsta ką nors, kam tai atsitiko. Ant
spalvotų kortelių užrašykite jų mintis ir pritvirtinkite korteles prie lentos "minčių lietaus" metodu.
Ką pagalvojate, išgirdę sąvoką elektroninės patyčios? Ką reiškia elektroninės patyčios?

Internetas
Video filmus/nuotraukas rodyti/persiųsti

įžeisti

Socialiniai tinklai

Elektroninės patyčios
mobilusis telefonas

grasinti
pašiepti
kompromituoti

3. Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo „elektroninių“
Padalinkite žodžius ELEKTRONINĖS ir PATYČIOS (tiesioginės) brūkšnio pagalba į dvi dalis. Išsiaiškinkite skirtumus tarp elektroninių ir tiesioginių (akis į
akį) patyčių. Taip pat nurodykite kas tarp jų bendro.

Internetas
Video filmus/nuotraukas rodyti/persiųsti

įžeisti

Socialiniai tinklai

Elektroninės patyčios
mobilusis telefonas

grasinti
pašiepti
kompromituoti

Pagalbiniai klausimai:
Kuo skiriasi "tiesioginės/tradicinės" patyčios nuo elektroninių patyčių?
Kas tarp jų bendro?
Ar vienos yra blogesnės už kitas?

Patyčios

Bendri dalykai

Seniai egzistuoja, abi pusės bendrauja tiesiogiai ("akis į akį")
Auka ir kaltininkas yra žinomi
Tarp aukos ir kaltininko nėra psichinės ir/ar fizinės pusiausvyros
Žino, kas dalyvauja (stebi) patyčias
yra "ramybės fazės" .Tai nenuolatinis veiksmas, galima pabūti ramiai
(pvz.namuose, toliau nuo mokyklos)
Matosi, kaip reaguoja auka

Elektroninės patyčios
Pakankamai naujas reiškinys, atsiradęs dėl didžiulės technologijų pažangos
Patyčios vyksta ne tiesiogiai, o per modernias komunikacijos priemones
(internetą, mobilųjį telefoną)
Daug paprasčiau, greičiau ir platesniam ratui perduodama informacija
Didelis įtrauktų asmenų (stebėtojų) skaičius
Patyčios nesibaigia prie namų durų, bet persekioja nuolat
Vieną kartą įkelti duomenys gali būti tinkle išsaugoti visam laikui.
Agresorius gali veikti anonimiškai
Nematome, kaip reaguoja auka.
Auka taip pat nemato kaltininko ir negali spręsti, ar tai buvo padaryta tyčia
ar ne

Dažniausiai trunka ilgesnį laiką
Tyčinis įžeidinėjimas, kompromitavimas, grasinimas
Auka ir agresorius dažniausiai pažįsta vienas kitą
Paprastai susipykstama dėl menkniekių ir tai
perauga į didelį konfliktą (dažniausia to priežastis
yra žmonių tarpusavio santykiai)
Kaltininkui auka yra priemonė išlaisvinti savo
agresiją ("čia aš bosas")
Stebėtojai dažniausiai nesikiša, nes bijo patys tapti
auka arba jie nežino, kaip reaguoti, mano, kad jų tai
neliečia.
Galimos pasekmės aukai: bijo eiti į mokyklą, miego
sutrikimai, praranda pasitikėjimą savimi, mintys
apie savižudybę, savižudybė

— Remiantis: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Labai trumpai aptarkite teisinę situaciją savo šalyje. Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas elektroninių patyčių atžvilgiu. Tačiau tai
nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus (pvz.: už šantažą).

Teisinė atsakomybė Lietuvoje
Ką sako Lietuvos įstatymai?
Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama.
Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. Todėl iš anksto turi būti paaiškinta, ar patyčios vyksta viešai ar
uždaroje erdvėje.
Viešai
Vaizdo klipai ir/ arba atvaizdai (nuotraukos) yra paviešinami be savininko
leidimo
→ Asmeninių teisių ir teisių į savo atvaizdą pažeidimas.
Įžeidimų ir melagingų pasisakymų socialiniuose tinkluose, forumuose
platinimas, ir t.t.
→ Kaltinimas dėl šmeižto ar priekabiavimo.
Uždaroje erdvėje
Nuolatiniai užgauliojimai/priekabiavimas per elektroninius laiškus,
"messenger" žinutės ar SMS
→ baudžiama už persekiojimą.
Bendrai:
Grasinimas, šantažas, ar prievarta yra nusikaltimai! Nesvarbu, kokios priemonės
yra naudojamos ir kur tai vyksta, viešai ar uždaroje erdvėje. Apie tokius įvykius
turėtumėte pranešti tėvams, mokytojams ir policijai.
— Remiantis: www.klicksafe.de

4. Elektroninių patyčių pavyzdžiai
Paprašykite mokinių pateikti informacijos iš savo gyvenimo ar aplinkos. Ar jų klasėje, ar mokykloje yra pasitaikę tokių atvejų?
Paklauskite, kaip tai atitiko, kaip reagavo aplinkiniai, kaip jautėsi dalyviai.

5. Grupinis darbas, kurio metu aptariami skirtingi veikėjų požiūriai.
Suskirstykite klasę į šešias grupes. Viena iš grupių turi susidėti tik iš mergaičių ir dar viena grupė – tik iš berniukų.
Kiekvienai grupei leiskite pasirinkti temą, kurią jie norės nagrinėti. Grupė, kuri susideda tik iš mergaičių ir kita grupė, kuri sudaryta tik iš berniukų,
temos pasirinkti negali.

Paskirstymas grupėms:
1
2
3
4
5
6

grupė:
grupė:
grupė:
grupė:
grupė:
grupė:

Ką galiu/ turėčiau daryti būdamas nukentėjusiu (auka)? (Mergaičių grupė)
Ką galiu/ turėčiau daryti būdamas nukentėjusiu (auka)? (Berniukų grupė)
Kokios yra elektroninių patyčių priežastys, kas jas sukelia?
Kaip galėtų padėti klasės draugai?
Ką galėtų/ turėtų daryti mokytojas? (prieš tai ir konkrečiu atveju)
Ką galėtų/ turėtų daryti tėvai? (prieš tai ir konkrečiu atveju)

Didelį popieriaus lapą padalinkite į 6 dėlionės dalis, kaip parodyta paveikslėlyje. Išdalinkite mokiniams po vieną paruošto plakato dalį (dėlionės dalį), po
storai rašantį markerį ir lapelį su užduotimi. Ant plakato mokiniai turi užrašyti temą arba užklijuoti duotą lapelį su temos pavadinimu (užduotimi).
Mokiniai atsako į temos klausimą ir užrašo galimus atsakymus.

Elektroninės patyčios

Kokios yra
elektroninių patyčių priežastys,
galiu, turėčiau neturėčiau daryti būdamas nukentėjusiu?kas jas sukelia?

Ką galiu/ turėčiau
daryti būdamas
nukentėjusiu?

Kaip galėtų padėti
klasės draugai?

Ką galėtų/ turėtų
daryti tėvai?

Ką galėtų/ turėtų
daryti mokytojas?

6. Grupinio darbo rezultatų pristatymas
Kiekvienai grupei skiriamas laikas pristatyti rezultatus. Rezultatus pristato vienas mokinys iš grupės arba visa grupė kaip komanda.
Po pristatymo aptarkite prezentacijas. Kontroliuokite laiką, kad visoms grupėms liktų laiko.
Pastabos: Jeigu trečia grupė įvardintų socialines problemas kaip priežastį, paprašykite paaiškinti, kaip jie tai supranta, nes ši sąvoka gali būti suvokiama
skirtingai. Taip pat mokinių galima paklausti, ar ne kaltininkas yra tas „vargšelis“, kuris turi bėdų, o ne auka. Nes dažnai mokiniai įvardina priežastis,
kad elektroninės patyčios vyksta dėl to, kad kaltininkui (agresoriui) yra nuobodu, dėl netinkamos aplinkos šeimoje, kad jo nemėgsta ir t.t. jeigu jūsų
mokiniai galvoja taip pat kaip ir jūs, tada kyla klausimas, ar nukentėjusiam nuo elektroninių patyčių mokiniui nepadėtų tai, jog jis žinotų priežastis,
kodėl kaltininkas taip elgiasi, kad būtent jis ir yra nelaimingas.
Su 4 grupe padiskutuokite tema "Drąsa", nes norint kovoti su elektroninėmis patyčiomis reikia turėti drąsos. Negalima į tai žiūrėti pro pirštus, bet iš kur
pasisemti drąsos? Drąsa ateina iš žinojimo/ nusimanymo ir socialinių kompetencijų, tokių kaip empatija, teisybės ieškojimo ir pan.

7. Sukurti klasės elgesio taisykles
Sukurkite taisykles, kaip reikia elgtis ir baigę pakabinkite jas
klasėje matomoje vietoje. Pagaminkite išmaniojo telefono
formos plakatą su užrašu: ELEKTRONINĖS PATYČIOS – TIK NE
PAS MUS! (žr. apačioje). Visi kartu pagalvokite ir užrašykite
svarbiausias taisykles, užrašykite jas ant kortelių ir
suklijuokite jas ant plakato.

Elektroninės patyčios - tik
ne pas mus!
Mes elgiamės vienas su kitu
pagarbiai, mokykloje ir www.
(tinkle)
Mes esame drąsūs ir padedame
kitiems, kai iš jų
tyčiojamasi.

Mes nedalyvaujame patyčiose.
Mes kviečiame pagalbą.
Kalbamės su tėvais ir
mokytojais!
.....

8. Grįžtamojo ryšio anketa
Pamokos pabaigoje duokite mokiniams užpildyti anketą. Stebėkite, kad mokiniai anketą pildytų savarankiškai, nesitartų. Surinkite užpildytas anketas.

Tavo nuomonė yra svarbi

Ši tema man labai svarbi, mane sudomino.
Sužinojau daug naujų dalykų.
Savo ankstesnę patirtį galėjau panaudoti pamokoje.
Pavyko atlikti pamokos užduotis.
Aktyviai dalyvavau pamokoje.
Ši pamoka man patiko.
Greitai nepamiršiu:

Nuo šiol kreipsiu dėmesį į:

Labiausiai man patiko:

Nelabai patiko (mažiausiai patiko):





Rezultatų lapas
Pildo mokytojas
Mokyklos pavadinimas:
Klasė:







Pavyko
įgyvendinti

Reikėjo keisti
struktūrą

Medžiaga nebuvo
naudinga

Kaip vertinate pamokos planą (bendrai)?
Komentaras:

Kaip vertinate pateiktą medžiagą?

Komentaras:

Ar pavyko Jūsų mokiniams atlikti užduotis?
Komentaras:

Ar jūsų mokiniams visą laiką buvo įdomios pamokos veiklos? Kas patiko
labiausiai? Kas nepatiko?
Komentaras:

Ką norėtumėt pakeisti? Duokite konkrečių pavyzdžių.

Atlikite rezultatų analizę, remiantis Jūsų mokinių užpildytomis anketomis

Papildomi klausimai filmui „Let´s fight it together” (“Nugalėkime tai
kartu”)
Medžiaga paimta iš filmo CD (žr.www.klicksafe.de)

Joe (auka)
Kada Joe pastebėjo, kad iš jo yra
tyčiojamasi?
Kas, tavo nuomone, blogo tame, kad iš jo
buvo tyčiojamasi "online"?
Ar Joe žinojo, kas su tuo buvo susijęs? Kuo
jis pasitikėjo?
Ką darė Joe, kad išsipręstų problemas?
Kas trukdė Joe, kam nors apie tai
papasakoti, kas atsitiko? ( nepasakojo nei
savo mamai, nei mokytojai).
Kada Joe būtų galėjęs kam nors
papasakoti apie tai, kas atsitiko?
Kam Joe būtų galėjęs apie tai papasakoti?
Padiskutuokite apie tai, kuo jūs
galėtumėte pasitikėti ir, ar gerai, apie tai
kalbėti tik su draugais, kai atsitinka kas
nors tikrai rimto? Ką turėtų daryti
draugas, jeigu jis sužino (jam
papasakojama) apie patyčias?
Kaip, tavo nuomone, Joe jaučiasi dabar?

Kim ((kaltininkė,
agresorė)
Ką tu manai apie Kim? Ar ji yra Joe
draugė?
Ar tu manai, kad ji tyčiojasi iš Joe?
Ar tu manai, kad Kim yra atsakinga? Ar tu
manai, kad ji yra vienintelė, kuri turi būti
nubausta?
Ką tu manai apie Kim reakciją šioje
situacijoje?
Ar tu manai, kad Kim rimtai galvojo, kaip
pasityčioti iš Joe? Kaip tu manai, kas
geriausiai žino, ar tai buvo tik linksmas
juokelis, ar ne? Kim ar Joe?
Jeigu Kim galvoja, kad tai buvo tik
juokelis, palaikai ar smerki jos elgesį?
Ką manai, kaip jaučiasi Kim, kai į mokyklą
atvyksta policija?
Ką manai, ar Kim galvojo apie tai, kaip ji
būtų reagavusi, jeigu ši istorija būtų
atsitikusi jai?
Daugelis žmonių elektroninėje erdvėje
elgiasi kitaip nei tikrame gyvenime, nes jų
niekas nepažįsta ir jie negalvoja apie
pasekmes. Padiskutuokite apie elgesio
skirtumus elektroninėje erdvėje ir akis į
akį. Pagalvokite, ką jūs darote
elektroninėje erdvėje ir padiskutuokite, ko
jūs realiame gyvenime nedarytumėte.
Ar Kim tyčiojosi iš Joe tik tada, kai buvo
elektroninėje erdvėje? Ar Joe buvo
vienintelis, iš kurio buvo tyčiojamasi?

Mokytoja
Ar buvo tyčiojamasi iš mokytojos?
Kaip suprato mokytoja, kad kažkas su Joe ne taip?
Kaip elgėsi šioje situacijoje mokytoja?
Kaip ji jautėsi tapusi patyčių auka?
Kas nutiko su internetiniu puslapiu? Ką ji darė, kad puslapis būtų
ištrintas?
Kaip mokykla gali padėti žmonėms, kurie patiria elektronines
patyčias?
Ką pataria mokytoja kitiems, kad elektroninės patyčios nesitęstų ?

Rob (
stebėtojas/dalyvis)
Ką manai, ar Rob ir Joe yra gerai
pažįstami?
Papasakok, kaip Rob tavo nuomone visą
tą laiką jautėsi? Ar keičiasi jo jausmai?
Kodėl Rob elgiasi taip, kai elgiasi?
Ar Rob dalyvavo patyčiose prieš Joe? Ar
jis suprato, kad jis tyčiojosi iš Joe?
Ar Rob buvo žiūrovas, ar ir pats tyčiojosi?
Kaip Rob padėjo, kad viskas susitvarkytų?
Ką galėjo dar padaryti Rob?

Joe mama
Iš ko suprato mama, kas su Joe kažkas negerai?
Ką manai, kaip ji jautėsi šioje situacijoje?
Ką manai, kodėl Joe mama iš pradžių negalėjo suprasti, kas
negerai?
Kodėl mama galvojo, kad problemos susijusios su internetu/
mobiliuoju telefonu?
Ką darė mama, kad išsiaiškintų situaciją?
Į ką būtų galėjęs kreiptis Joe, jeigu nebūtų galėjęs pasikalbėti su
mama?

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

© 2017 cyberhelp.eu

