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Priedas 
 
1. Šešių asmenų šeima. 
  Tėtis – dirba dviejuose darbuose, namuose svečias. 
Mama- vaiko auginimo atostogose, rūpinasi vaikų auklėjimu. Mama tikinti, sekmadieniais 
dalyvauja Šv. Mišiose, vyresnius vaikus verčia eiti kartu. 
14-  metis sūnus, nuolat konfliktuoja su tėvais, mokykloje susirado rūkančių draugų, 
nedrausmingas pamokose, auklėtoja nuolat skambina dėl elgesio ir kviečia tėvus į mokyklą. 
9 – metų dvynukės, kurios pavyduliauja dėl tėvų dėmesio, gerai mokosi, bet nuolat skundžia brolį 
ir viena kitą, kartais kimba viena kitai į plaukus. 
1- ių metų berniukas, kurį prižiūri mama, visų numylėtinis. 
 
 
 
 

2. Trijų asmenų šeima  
Tėtis – verslininkas, uždirba pinigus, šeimos reikalais nesidomi. 
Mama  - valstybės tarnautoja, kartais piktnaudžiauja alkoholiu. 
Dukra (aštuntokė): išlepinta, labai gerai mokosi, už gerus pažymius ir atliktus namų ruošos darbus 
gauna pinigų, kuriuos išleidžia su draugėmis kavinėse ir kosmetikai bei papuošalams, kartais 
nusiperka sidro, rūkalų. 
Dažnai šeimą lanko senelės, kurios manipuliuoja anūke ir tėvais siekdamos įtakoti kitus savo labui, 
kartais šeimoje apsistoja net kelioms savaitėms.   
 
 

3. Trijų asmenų šeima (tėvai išsiskyrę) 
 Tėtis gyvena kitame mieste, vaikus lanko savaitgaliais, pas save pasikviečia per mokinių 
atostogas. 
 Mama dirba parduotuvėje kasininke, darbo grafikas nepastovus. 
 Vaikai dažnai vieni namuose, neruošia pamokų, su draugais daug laiko praleidžia prie interneto. 
   Dukra (16 m): mokosi labai gerai, jaučiasi nereikalinga. 
Sūnus (14 m). Priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų, neatleidžia tėvams dėl skyrybų, bėga iš 
pamokų. 
 
 
 

4. Penkių asmenų šeima. 
  Tėtis- bedarbis, bankrutavo jo įmonė.. Kartais piktnaudžiauja alkoholiu, būdamas neblaivus 
smurtauja. 
Mama- dirba buhaltere individualioje įmonėje. 
Sūnus – dvyliktokas, daug mokosi, lanko korepetitorių pamokas, ruošiasi studijuoti verslo vadybą. 
Dukra - aštuntokė, tėčio numylėtinė, mokosi vidutiniškai. 
Sūnus – pirmokas, reikia palydėti į mokyklą ir parsivežti, mokosi muzikos mokykloje. 
Savaitgaliais tėvai važiuoja į kaimą padėti seneliams, vyresnieji vaikai ieško priežasčių likti 
namuose vieni, bet tėvai nepasitiki ir vežasi kartu.  
Šeima tikinti, kartu meldžiasi, lankosi sekmadienio Šv. Mišiose, švenčia religines šventes.  
  
 


