LITAUISK

Visi moksleiviai turi teisę į saugią
						 ir mokymuisi palankią aplinką
TAU MOKYKLOJE BLOGAI
• Mokykloje tu nesijauti gerai.
• Klasėje tu jautiesi vienišas, atstumtas, nesijauti saugus.
• Mokiniai arba suaugusieji mokykloje priekabiauja ar
tyčiojasi iš tavęs.
KĄ TU GALI PADARYTI?
• Papasakok savo tėvams ar suaugusiajam, kuriuo pasitiki, 		
apie tai kaip jautiesi. Paprašyk, kad jie pasikalbėtų su
tavo mokytoju ar mokyklos direktoriumi.
• Mokykla turi sudaryti pagalbos planą, kad tu vėl
pasijustum gerai.
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Tu turi teisę saugiai jaustis klasėje ir mokykloje.
Tu turi teisę išsakyti savo nuomonę ir būti
išklausytas. Jei suaugusiesiems pasakai, kad tau
ar kuriam nors iš tavo draugų mokykloje
negera, mokykla turi imtis priemonių, kad
išspręstų susidariusius sunkumus.
Visi suaugusieji mokykloje turi rūpintis, kad
mokiniams būtų gera mokytis ir leisti laiką
drauge. Negalima tyčiotis, žeminti ar kaip
nors kitaip kenkti vienas kitam.

TU JAUTIESI VIDUTINIŠKAI
• Tu pradedi jaustis atstumtu mokykloje.
• Tu imi jaustis mažiau saugus savo klasėje.
• Kiti ima tave trikdyti, užgaulioti ir tu nebegali gerai jaustis
būdamas savimi.
KĄ TU GALI PADARYTI?
• Būtinai papasakok apie tai kaip jautiesi suaugusiajam,
kuriuo pasitiki, pvz.: mokytojui, sveikatos priežiūros
specialistui, direktoriui arba tavo tėvams.
• Suaugusieji padės tau, kad tu vėl jaustumeisi gerai ir
saugiai savo klasėje.
• Jei patiri patyčias ar esi skaudinamas virtualioje erdvėje
(naudodamasis internetu ar mobiliuoju telefonu), svarbu
apie tai pasakyti suaugusiesiems, nes jie
gali tau padėti.

TAU VISKAS GERAI!
• Tu turi draugų.
• Tu turi su kuo bendrauti ir kuo
pasitikėti.
• Tu gali būti savimi ir saugiai jaustis
mokykloje ir klasėje.
KĄ TU GALI PADARYTI?
• Įtrauk į žaidimą kitus ir stenkis, kad visi 		
jaustųsi gerai.
• Netoleruok patyčių, stabdyk jas, o
pastebėjęs mokinį, kuriam dėl
patyčių negera, pasakyk apie
		
tai suaugusiems.

«Šviesoforas» padės tau elgtis taip, kad tu mokykloje jaustumeisi gerai.
Daugiau apie tavo teises į saugią ir palankią mokyklos aplinką skaityk tinklalapyje reddbarna.no/skolemiljo
Ar žinojai, kad turi patyčių agentą, su kuriuo gali susisiekti ir kuris gali tau padėti?
Patyčių agento kontaktinė informacija svetainėje elevombudene.no
Oversatt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

reddbarna.no/skole
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NORVEGIJOJE GALIOJA
MOKSLEIVIŲ TEISES
GINANTIS ĮSTATYMAS, PAGAL KURĮ:

• Jei tai nepadeda, galima kreiptis į apskrities viršininką,
kuris turi užtikrinti, jog visos apskrities mokyklos laikytųsi
įstatymų ir kitų taisyklių.

