PATYČIŲ
DĖŽUTĖ
KODĖL JĄ VERTA
TURĖTI IR JŪSŲ
MOKYKLOJE?

Kas yra „Patyčių dėžutė“?
Tai elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir
mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje.
Platformą sudaro mobilioji programėlė, elektroninė
svetainė ir administravimo sistema mokyklai.
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Kaip veikia „Patyčių dėžutė“?
„Patyčių dėžutę“ įdiegus mokykloje, apie įvykusias arba
įtariamas patyčias mokiniai, tėvai ir mokytojai gali
pranešti naudodamiesi mobiliąja programėle arba
apsilankę el. svetainėje. Pildant pranešimą apie patyčias
reikia nurodyti žmogaus, kuris patyrė patyčias, bei
besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių
stebėtojus, įvykio datą, vietą ir laiką. Prie pranešimo taip
pat galima pridėti elektroninių patyčių ekrano nuotrauką
(angl. screenshot).

Mokykla, įsidiegusi „Patyčių dėžutę“, apie visus užpildytus
ir išsiųstus naujus pranešimus gali sužinoti naudodamasi
administracine sistema. Mokyklos deleguoti atsakingi
asmenys turi galimybę ne tik peržiūrėti naujus
pranešimus, bet ir juos grupuoti, archyvuoti, įvesti
papildomą informaciją, intervencijos žingsnius, rinkti
statistiką.

Kokia „Patyčių dėžutės“
teikiama nauda?
Galimybė kiekvienam vaikui, mokytojui ar
tėvams / globėjams anonimiškai ir saugiai
pranešti apie patiriamas ar pastebėtas
patyčias mokykloje.
Galimybė kuo greičiau suteikti reikiamą
pagalbą patyčių dalyviams bei užkirsti kelią
tolesnėms patyčioms.

Galimybė identifikuoti tikrąjį patyčių mastą
mokykloje.

Atsakingos mokyklos kultūros kūrimas.

Sumažėjusi administracinė našta, duomenų
kaupimas vienoje vietoje.

Galimybė išsiaiškinti problemines mokyklos
vietas, klases ir sritis.

„Patyčių dėžutės“ naudojimosi
rekomendacijos
Prieš įdiegiant platformą mokykloje rekomenduojama su
šiuo nauju pranešimo apie patyčias būdu supažindinti
visus mokinius, jų tėvus ir mokytojus. Svarbu teisingai
iškomunikuoti įrankio paskirtį, galimybę pranešti ne tik
apie save, bet ir apie kitą vaiką arba mokyklos
bendruomenės narį, užtikrinti, kad jautrūs duomenys
pasieks tik už patyčias mokykloje atsakingus asmenis.

Mokiniams nuolat priminti apie šią naują galimybę, kol
tai taps natūraliu ir pasitikėjimą keliančiu įrankiu. Svarbu
pažymėti, kad šis įrankis nėra skirtas pakeisti verbalinį
pranešimo apie patyčias būdą – tai tik papildoma erdvė
išsipasakoti tiems mokiniams, kuriems kiti pranešimo
apie patyčias būdai yra nepriimtini dėl kitų priežasčių.

Rekomenduojama akcentuoti, kad šis įrankis nėra
skirtas žaidimams, o yra rimtas instrumentas, su kuriuo
reikia elgtis atsakingai.

Mokykla, išreiškusi norą prisijungti prie „Patyčių
dėžutės“ iniciatyvos, turėtų būti motyvuota, gebanti
pademonstruoti atsakomybę ir žmogiškuosius resursus
jai administruoti.

Rekomenduojama „Patyčių dėžutę“ skirti administruoti
tik griežtai mokyklos tvarka nustatytiems 1 arba 2
specialistams, kurie galėtų rotacijos principu ją nuolat
tikrinti ir greitai reaguoti.

Rekomenduojama reaguoti į visus „Patyčių dėžutės“
pranešimus, nepriklausomai nuo jų pobūdžio. Patartina
bandyti išsiaiškinti pajuokavimus ar melagingus
pranešimus, stengtis parodyti mokiniams, kad
reaguojama į kiekvieną atvejį.

Už „Patyčių dėžutę“ atsakingiems asmenims siūloma ją
tikrinti kiekvieną rytą mokyklos darbo dienomis.

Apie platformą rekomenduojama šviesti visą mokyklos
bendruomenę.

Prireikus, siūloma kreiptis į miesto ar rajono
pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus, kurie
galėtų padėti spręsti pranešimus, pasiūlyti tolesnius
žingsnius ir, jei reikia, atvykti į mokyklą.

