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KAS YRA PATYČIOS 

 

Ar žinote, kas yra (nėra) patyčios? 
 

 Kaip tėvai jūs tikriausiai rūpinatės, kad galbūt iš jūsų vaiko 

mokykloje tyčiojamasi. Taigi jums svarbu žinoti, kas yra patyčios, kaip 

pastebėti apie jas įspėjančius ženklus ir ką daryti, jei iš jūsų vaiko 

tyčiojamasi (arba gal jis / ji pats yra priekabiautojas (-ja)) . 

 Patyčios vyksta, kai mokinys ar grupė mokinių, kurie yra  

stipresni ar viršesni tuo metu, tam tikrose situacijose tyčia liūdina ar 

žeidžia kitą mokinį. Pavyzdžiui, kuomet 13-metis berniukas keletą kartų 

per savaitę grasina 9-mečiui ir atiminėja jo kišenpinigius. 

Patyčių charakteristika: 

 

 skriaudikas trokšta įžeisti auką; 

 skriaudikui patinka agresyvus elgesys; 

 vyrauja nepateisinamas jėgos naudojimas; 

 patyčios kartojasi; 

 auka jaučiasi engiama, prislėgta. 

Kalbant apie patyčias, tėvams labai svarbu suprasti, kas NĖRA 

patyčios. Tokios situacijos, kai abi pusės konfliktuoja ir jų jėgos yra 

lygios, nevadinamos patyčiomis. Paprastai tokiais atvejais abi pusės 

būna nusiminusios ir nori rasti konflikto sprendimą, tačiau nežino, kaip, 

arba nenori išspręsti jo taikiai. Pavyzdžiui, du berniukai įsivelia į 

muštynes dėl to, kas pirmas žais krepšinį. Arba dvi mergaitės įnirtingai 



ginčijasi, vartodamos keiksmažodžius, dėl to, kuri pirmoji pasinaudos 

kompiuteriu, nes nori kažką surasti internete.  

Patyčios nėra: 
 

 vienkartinis socialinio atstūmimo epizodas, antipatija ar 

piktumas;  

 atsitiktiniai agresijos ar gąsdinimo veiksmai;   

 tarpusavio ginčai, nesutarimai ar peštynės. 

       Šitie veiksmai gali sukelti didelį nepasitenkinimą, stresą. 

Tačiau tai nėra patyčių pavyzdžiai, nebent kažkas tyčia ir nuolat tai 

daro kitiems mokiniams. 

 

Patyčių rūšys: 
 

 Fizinės patyčios 

Fizinės patyčios gali būti tiesioginės ir netiesioginės. Tiesioginės 

patyčios, tai – fizinis smurtas, spardymas, žnaibymas, kumščiavimas, 

draskymas, spjaudymas ar bet kokia kita fizinės prievartos forma. Kai 

tuo tarpu netiesioginės patyčios yra nukreiptos į vaikui priklausančius  

daiktus ar nuosavybę (pvz., vogimas, slėpimas ar mokinio asmeninių 

daiktų gadinimas, pinigų atiminėjimas, knygų iš kuprinės išmėtymas). 

 Žodinės patyčios 

Žodinės patyčios yra dažniausia patyčių forma. Tiesioginės žodinės 

patyčios, tai – prasivardžiavimas, įžeidinėjimas, nemandagios pašaipos 

ar juokai, pastabos ar erzinimas, seksualinės užuominos ar įžeidžianti 



kalba, įžeidžiančios pastabos. Tai gali būti išreikšta žodžiu ar laišku, 

tekstu ar žinute. Netiesioginės žodinės patyčios įprastai būna susijusios 

su paskalų apie mokinį platinimu. Šios apkalbos yra žeidžiančios ir turi 

vieną tikslą – priversti skriaudžiamą vaiką jaustis ir galvoti apie save 

blogai.  

 Socialinis atskyrimas nuo įprastų grupės veiklų  

Skriaudikas bando nustatyti viršenybę ir išstumti kitus, ypač jei tai 

susiję su tautybės skirtumais, religija, odos spalva, kalba ar fiziniais 

skirtumais, įskaitant ūgį ir negalią. Šios rūšies patyčios vyksta kuomet 

vaikas yra izoliuotas ar išstumtas iš dalyvavimo veiklose su kitais 

vaikais, tokiose kaip ignoravimas valgykloje ar nepriėmimas į žaidimus 

kieme. 

 

 Kibernetinės / internetinės  patyčios  

Internetinės patyčios vyksta, kai vienas ar daugiau moksleivių tyčia 

ir pasikartodami bando įžeisti kitą mokinį rašydami elektronines žinutes, 

dalyvaudami pokalbių svetainėse, tinklalapiuose, siųsdami žinutes į 

mobiliuosius telefonus. Taip darydami moksleiviai jaučiasi mažiau 

suvaržyti negu tais atvejais, kada tyčiojasi iš aukos tiesiogiai. 

Kibernetinės patyčios vyksta 24 valandas per parą. Jų neriboja laikas, 

praleistas mokykloje ar svečiuose. Taip pat tokios patyčios plačiau 

pasklinda, nes apie jas sužino daugiau žmonių, kadangi internetas turi 

pasaulinę auditoriją. Aukos praranda saugumą net savo namuose. 



 

Internetinės patyčios susijusios su: 

 

 įžeidžiančių arba gąsdinančių el. žinučių siuntimu ar 

persiuntimu; 

 nuotraukų ir kitos asmeninės informacijos  platinimu be aukos  

sutikimo;  

 apsimetimu kažkuo kitu tam, kad būtų galima pasijuokti arba 

pažeminti auką;  

 melo ir paskalų apie auką skleidimu; 

 grupės ar socialinio tinklo, puslapio kūrimu tam, kad būtų galima 

įžeisti ar atstumti auką;   

 aukos apgaudinėjamos tam, kad ji / jis atskleistų asmeninę 

informaciją, kuri vėliau galėtų būti panaudota ją / jį įžeisti. 

Ar berniukai ir mergaitės tyčiojasi skirtingai? 
 

Kai kurie tėvai mano, kad tik berniukai priekabiauja ar užsiima 

patyčiomis, tačiau tai – netiesa. Taip elgiasi ir berniukai, ir mergaitės, 

bet daro tai skirtingai. Berniukai daugiau linkę į fizines patyčias, 

mergaitės daugiau naudoja netiesioginius veiksmus. Jos skleidžia 

paskalas apie kitas mergaites arba išstumia jas iš bendrų grupės 

užsiėmimų. 

Kuo žalingos patyčios? 
 
Kai kurie tėvai mano, kad patyčios yra dalis augimo ir būdas 

išmokti vaikams save apginti. Svarbu, kad visi tėvai suprastų, jog visos 

patyčių formos – fizinės, žodinės, socialinės ir internetinės yra 

nenormali vaikystės dalis. Jūs turite vaikams paaiškinti, kad tai nėra 

normalu, nėra gerai, kad ir jo patyčios, ir tyčiojimasis iš jo yra 



netoleruotini, kad nėra gerai stovėti šalia bei žiūrėti į kitus 

skriaudžiamus vaikus.  

Patyčios nėra normalu ir turi žalingas trumpalaikes ir ilgalaikes 

pasekmes. 

Trumpalaikės pasekmės  

Vaikai, iš kurių tyčiojamasi: 

 daugiau nelanko mokyklos, iškrenta iš jos arba praleidžia 

pamokas;  

 gauna žemesnius pažymius ;  

 dažniau skundžiasi sveikatos problemomis ;  

 dažnai jaučiasi liūdni ir vieniši;  

 daugiau linkę į depresiją ir pyktį;  

 patiria miego ir valgymo sutrikimų; 

 praranda susidomėjimą mėgstama veikla.  

 

Ilgalaikės pasekmės  

Suaugusieji, kurie patyrė patyčias būdami vaikais: 

 menkai save vertina;  

 dažnai jaučia pyktį, kartėlį ir norą keršyti;  

 mažiau pasitiki kitais žmonėmis;  

 dažnai būna vieniši;  

 turi polinkį skriausti kitus;  

 dažniau įsitraukia į nusikalstamą veiklą.  

Kodėl vaikai nepraneša apie patyčias? 
 

Vaikai dažnai nepraneša suaugusiesiems apie patyčias. Dėl tokio 

slaptumo mokytojai ir tėvai nepakankamai įvertina šios problemos 

rimtumą ir mastą mokyklose. 



 

                Kodėl vaikai slepia patyčias? 

 

  Nemano, kad kai kurie veiksmai yra patyčios; 

  Yra įsitikinę, kad suaugusiesiems tai nerūpi; 

  Netiki, kad suaugusieji jiems padės; 

  Daugelis yra įsitikinę, kad jei jie pasakys apie patyčias, tai 

niekas nepasikeis; 

  Bijo skriaudiko keršto; 

  Gėdijasi, kad negali apsiginti patys; 

  Kai kurie yra įsitikinę, kad tai – jų kaltė; 

  Galvoja, kad pranešimas apie patyčias – skundimas. 

 

KAIP SUŽINOTI, KAD JŪSŲ VAIKĄ SKRIAUDŽIA? 
 

Jeigu jūsų vaikas patiria patyčias, gali būti, kad jis / ji nepasakys 

apie tai nei jums, nei mokytojams. Taigi, jūs turėtumėte atkreipti dėmesį  

į šiuos ženklus: 

 

Įspėjamieji ženklai: 

 

 nepaaiškinamos kilmės mėlynės, įbrėžimai ar sudraskymai; 

 prarasti ar suplėšyti drabužiai, knygos, elektronikos daiktai ar 

papuošalai; 

 staigus susirgimas ryte ar ligos simuliavimas prieš pamokas; 

 pinigų prašymas ar net vogimas iš tėvų (kad sumokėtų 

skriaudėjui); 

 valgymo, miego sutrikimai, net šlapinimasis į lovą; 

 prastėjantys pažymiai, mokymosi motyvacijos susilpnėjimas, 

nenoras lankyti mokyklą; 

 staigus draugų praradimas ar socialinių situacijų vengimas ; 



 nelogiško, aplinkinio kelio į ir iš mokyklos pasirinkimas; 

 atrodo nelaimingas, prislėgtas, nuliūdęs ar yra nuotaikos 

svyravimų, kurie pasireiškia staigiais pykčio ar susierzinimo 

protrūkiais. 

 

Jei pastebėjote kai kuriuos iš šių ženklų, o jūsų vaikas nenori jums 

atsiverti, pasistenkite tai išsiaiškinti kitokiu būdu. Pavyzdžiui, jei jūs 

matote patyčių situaciją filme, galite apie tai pakalbėti su vaiku. 

Kalbėdami galite užduoti klausimą: „Ką tu apie tai galvoji?“ arba 

papasakokite apie savo patirtį ar kito šeimos nario patirtį , kuomet 

buvote to paties amžiaus. 

 

Susirgimas 

 

Irena yra šeštokė, ji neseniai pradėjo skųstis pilvo skausmais. Įprastai tai 

prasideda rytais, prieš einant į mokyklą. Tėvai nuvedė ją pas gydytoją, 

bet jis tvirtina, kad Irena yra sveika. Tėvai pasikalbėjo su viena iš savo 

dukters draugių ir sužinojo, kad Irenos klasės draugė paskleidė apkalbas 

Facebook svetainėje. 

 

Pinigų prašymas  

 
Jonas yra trečiokas ir pradėjo prašyti iš tėvų vis daugiau  pinigų. 

Jis tvirtina, kad mokykloje yra labai alkanas ir jam reikia daugiau 
pinigų, kad galėtų nusipirkti maisto. Iš pradžių tėvai duodavo jam 

pinigų, bet pradėjo įtarti, kad kažkas negerai, nes iš mokyklos jis 

vis tiek grįžta alkanas. Pasirodo, kad Jonas atiduoda savo 
kišenpinigius penktokui, kuris  grasina jį sumušti, jeigu jam nebus 

sumokėta.   



KĄ JŪS GALITE PADARYTI, JEI JŪSŲ VAIKĄ SKRIAUDŽIA ? 

 

Ko nedaryti ? 
 

 Nepulkite į paniką, nes jūsų vaikui reikia pagalbos, o ne isteriškų 

tėvų. Stenkitės neparodyti savo nevilties; 

 Nesiūlykite savo vaikui atsilyginti (fiziškai) už skriaudą. Patyčios 

trunka ilgiau ir tampa žiauresnės, kai vaikai keršija. Berniukai, 

kurie nėra fiziškai stiprūs, susiduria su problema, kai reikia muštis. 

Paaiškinkite savo vaikui skirtumą tarp situacijos, kuomet reikia 

apsiginti, ir situacijos, kuomet fizinės prievartos naudoti nereikia; 

 Nekonfrontuokite su  skriaudiku;  

 Nekonfrontuokite su skriaudiko šeima. Tai nėra gera strategija, 

nebent jūs gerai pažįstate jo tėvus ir tikitės jų objektyvumo.  Tėvai 

paprastai netiki, kad jų vaikas galėtų būti skriaudėjas. Jie dažniau 

patiki, jei informaciją gauna iš mokytojo ar mokyklos direktoriaus.  

 
Klausykite vaiko 

 
Kuomet jūsų vaikas nusprendžia pasikalbėti su jumis apie patyčias, 

būkite kantrūs ir nepertraukdami išklausykite visko, ką jis / ji nori 

papasakoti. Paremkite ir įsiklausykite į vaiko jausmus be teisimo, 

kritikos ar kaltinimo. 



Būkite dėkingi, kad sužinojote apie tai, nes kitaip negalėtumėte 

padėti.  

Gaukite daugiau informacijos  
 
Padėkite savo vaikui tiksliai apibūdinti patyčių situacijas. 

Užduokite klausimų, kad sužinotumėte, ar situacija kartojasi: 

 Kas, kur ir kada  tai atsitiko? 

 Kas dalyvavo toje situacijoje? 

 Ar dar kas nors tai matė, jei taip, tai – kas? 

 Kaip situacija buvo spendžiama (vaiko, mokytojų ar kieno kito)?  

 Kurie mokytojai žino apie šią problemą? 

 

Pirmoji pagalba  
 

 Leiskite savo vaikui suprasti, kad jis / ji priėmė teisingą sprendimą 

nutaręs jums pasipasakoti, ir užtikrinkite, kad tai nėra jo ar jos 

kaltė. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas supranta, jog niekas nėra 

nusipelnęs patyčių; 

 Paaiškinkite vaikui, kad su patyčiomis susiduria dauguma žmonių, 

kad tai nėra jo / jos kaltė ir  kad sprendimą galima rasti; 

 Pagelbėkite savo vaikui vystyti pozityvias strategijas, tokias kaip: 

- pasakyti „Atstok“ ir ramiai nueiti;  

- kai tik galima, vengti skriaudiko; 

- atsistoti arčiau suaugusio asmens, kai skriaudėjas priartėja; 



 Būti su draugais einant ir grįžtant iš mokyklos, einant į parduotuvę 

ar šiaip pasivaikščioti. Skriaudėjai mažiau linkę pulti, kai vaikas 

yra kartu su kitais vaikais; 

 Padėkite savo vaikui susidraugauti su kitais vaikais, rasti naujų 

draugų. Sukurkite galimybę savo vaikui leisti laiką su vaikais, kurie 

turi panašių pomėgių ir dalyvauti veiklose, kurios jam / jai patinka. 

Vaikas, kuris turi jį palaikančių draugų ir teigiamai nusiteikusių 

bendraamžių, yra mažiau skriaudžiamas.  

 

Užsirašykite 

 
Pasirūpinkite faktų, kas ir kada nutiko jūsų vaikui, fiksavimu. Šie 

užrašai gali būti naudingi kalbantis su mokyklos atstovais ar kitais 

asmenimis, kurie gali padėti jums kovojant su patyčiomis.  

Bendradarbiaukite su savo vaiko mokykla spręsdami 
problemą 

 

 Paskirkite vaiko mokytojui susitikimą ir prieš susitikimą 

užsirašykite klausimus, kuriuos norite aptarti; 

 Per susitikimą stenkitės išlikti ramūs ir pateikti informaciją tokiu 

būdu, kad mokykla būtu partneriu sprendžiant šią problemą.  

 

Kaip padėti vaikui susidūrus su internetinėmis patyčiomis? 

 

Ką turėtumėte pasakyti savo vaikui ? 



 Neatsakyk į žinutę; 

 Išsaugok žinutes ir nuotraukas; 

 Pasipasakok suaugusiajam, kuriuo pasitiki; 

 Nepersiųsk įžeidžiančių žinučių, susijusių su kitais mokiniais. 

 

Ką jūs galite padaryti ? 

 Parodykite vaikui, kaip užblokuoti internetinius skriaudėjus ir 

ištrinti žinutes jų neskaičius;  

 Bandykite nustatyti internetinį skriaudėją. Net  jei jis yra anonimas 

(pvz., naudojasi netikru vardu ar prisidengia kita tapatybe), yra 

galimybė jį susekti pasinaudojus jūsų interneto paslaugos tiekėju; 

 Jei kibernetinės patyčios siunčiamos į mobilųjį telefoną, galima 

užblokuoti tolimesnius kontaktus su juo. Žinoma, kibernetinis 

skriaudėjas gali įsigyti kitą tapatybę ir tęsti patyčias; 

 Susisiekite su mokykla. Ji gali jums padėti susitvarkyti su 

internetiniu skriaudėju; 

 Susisiekite su policija,  jei kibernetinis skriaudėjas: 

- Grasina žiaurumu, prievarta; 

- Rašo nepadorias žinutes ar skambina tuo tikslu; 

- Priekabiauja, persekioja ir skleidžia neapykantą; 

- Platina vaikų pornografiją. 



KAS, JEI JŪSŲ VAIKAS TYČIOJASI ? 

Žiūrėkite į problemą rimtai 
 
Jūsų pirmoji reakcija gali būti  Tai – ne mano vaikas, kadangi 

tėvams sunku suvokti, kad jų vaikas yra skriaudėjas. Kaltindami kitus, 

tikėdami, kad jūsų vaikas yra nekaltas, pajusite tik trumpalaikį 

palengvėjimą. Bet anksčiau ar vėliau jums teks spręsti problemą.  

Turėkite omenyje, kad vaikas, kuris skriaudžia kitus, vėliau dažnai 

patenka į bėdą, gali nusikalsti ar turėti nuolatinių konfliktiškų santykių 

su aplinkiniais. Jūsų vaikui reikia pagalbos ir jūs nepadėsite jam / jai 

vengdami problemos.  

 

Požymiai, kad jūsų vaikas yra skriaudėjas  

Vaikas: 

  yra agresyvus (net su suaugusiaisiais);  

  neturi užuojautos kitiems vaikams ar suaugusiesiems; 

  praleidžia daug laiko su jaunesniais ar silpnesniais vaikais;   

  lengvai supyksta; 
  turi poreikį visada elgtis savaip;  

  išsireikalauja iš kitų per baimę ir skausmą tai, ko jam reikia; 

  lengvai priima įžeidimus;  

  mėgsta įžeidinėti, stumdytis ar erzinti kitus vaikus;  

  turi draugų, kurie taip pat yra skriaudėjai. 

 

Sužinokite, kas atsitiko 

 Jūsų pirma reakcija gali būti pyktis, tačiau pasistenkite išlikti ramūs; 



 Susitikite su vaiko mokytoju, kad galėtumėte gauti daugiau 

informacijos. Sužinokite, kas vyksta, ir vėliau pasikalbėkite su savo 

vaiku.  

Kalbėkitės su vaiku 

 

 Paprašykite vaiko savais žodžiais papasakoti, kas atsitiko ir koks 

buvo jo vaidmuo. Nepamirškite, kad vaikas bandys neigti ar 

sumenkinti savo blogą elgesį. Jei jūsų vaikas stengiasi sumesti kaltę 

kitiems, likite tvirti ir pabrėžkite, kad jūs šiuo atveju kalbate ne apie 

kitus vaikus, o tik apie jo / jos vaidmenį patyčiose; 

 Skriaudėjai dažnai nesupranta, kaip jaučiasi kiti vaikai. Kai sužinote 

savo vaiko istorijos dalį, paprašykite jo įsivaizduoti, kaip jis / ji 

jaustųsi, jei kažkas kitas jį / ją skriaustų.  

 

Nustatykite atitinkamas pasekmes  

 

 Aiškiai pasakykite vaikui, kad jūs netoleruosite tokio jo elgesio. 

Imkitės  neatidėliotinų veiksmų, jei sužinote apie jo / jos dalyvavimą 

patyčių veiksmuose; 

 Atimkite privilegijas ir leiskite vaikui jas atgauti atitinkamu elgesiu; 

 Pagirkite vaiko pastangas elgtis  atsakingai ir be prievartos. Taip pat 

ir už pagarbą namų ir mokyklos taisyklėms; 

 Stebėkite ir įsitikinkite, ar patyčios liovėsi. Palaikykite ryšį su 

mokykla ir kito vaiko tėvais. Atidžiau sekite vaiko užsiėmimus, 

draugus ir buvimo vietą.  



Atsiprašykite tėvų ir nukentėjusiojo  
 

 Atsiprašykite nukentėjusiojo tėvų ir įsitikinkite, kad jūsų vaikas 

atsiprašė savo nuskriaustojo. Į atsiprašymą turėtų būti įtrauktas ir 

pažadas daugiau taip nebesielgti; 

 Padėkite savo vaikui išnaudoti energiją ir patenkinti poreikius 

teigiamoje veikloje, pavyzdžiui, paskatindami jį užsiimti sportine 

veikla (krepšinis ar rankinis), kur būtų galimybė žaisti pagal 

taisykles. Atraskite talentus, kuriuos jūsų vaikas turi, kad galėtumėte 

padidinti jo / jos  savigarbą; 

 Paklauskite savęs (kad ir kaip sunku tai būtų), gal kas nors jūsų 

namuose vaiką skriaudžia, bet jūs apie tai nenutuokiate. Dažnai 

skriaudikais būna vaikai, kuriuos skriaudžia tėvai, šeimos nariai ar 

kiti suaugusieji. 

 

Ieškokite profesionalios pagalbos 

 

 Ieškokite profesionalios pagalbos pas mokyklos psichologą, 

socialinį pedagogą ar vaiko psichinės sveikatos centre. Jei jūsų 

vaikas tikrai yra skriaudėjas – tai jūs susidūrėte su problema, kurią 

sprendžiant jums reikės pagalbos. 



Laimei, mano vaikas nėra nei  priekabiautojas, nei auka 

 
Galbūt jūs manote, kad esate laimingi tėvai, nes jūsų vaikas nėra 

nei skriaudikas, nei nukentėjusysis. Tačiau tai dar nereiškia, kad jūsų 

vaikas nenukentės nuo patyčių įtakos ar tam tikrų pasekmių.  

Patyčios paveikia ne tik nuskriaustuosius ir skriaudėjus, bet ir kitus 

mokyklos mokinius, kurie yra patyčių stebėtojai. Patyčios sukuria 

baimės ir nepagarbos atmosferą mokykloje ir turi neigiamą poveikį 

mokinių mokslui ir savijautai. Tikriausiai jūs nenorėtumėte, kad jūsų 

vaikas gyventų tokioje aplinkoje.  

Bendraamžiai, kurie tampa patyčių liudininkais, taip pat yra 

traumuojami. Jie dažnai bijo pranešti apie patyčias ir dažnai gali patys 

dalyvauti šiame procese dėl baimės, kad patys taps patyčių aukomis.  

Nors daug vaikų norėtų įsiterpti, tačiau mažai kas tai daro. Jie tiki:  

 skriaudikas užpuls juos;  

 dar pablogins situaciją aukai;  

 situacija gali pablogėti ir jie pateks į bėdą;  

 nebus paramos ir veiksmo iš kitų moksleivių ar 

suaugusiųjų. 

Tačiau, jei bendraamžiai yra apmokomi teisingo reagavimo 

strategijų, jie tampa galingais sąjungininkais stabdant ir užkertant 

patyčias. Jūs galite padėti savo vaikui suprasti, kad patyčios yra 

nepriimtinos ir  kad jis gali padėti jas sustabdyti apie tai pranešdamas 

suaugusiajam.   

 



Ką daryti ? 

 

Išmokykite savo vaikus elgtis tinkamai. Jeigu jie mato 

skriaudžiamą vaiką, jie neturėtų žiūrėti, juoktis ar prisidėti. Vietoj to jie  

turėtų aiškiai parodyti, kad yra nuskriaustojo, o ne skriaudėjo pusėje, ir 

būtinai praneštų suaugusiam asmeniui, ką matė ar girdėjo. 

 

Ką pasakyti savo vaikui: 

 

 Nepalaikyk skriaudėjo; 

 Nežiūrėk ir neprisidėk; 

 Neperpasakok gandų; 

 Pabandyk paguosti nukentėjusįjį asmeniškai; 

 Paaiškink nuskriaustam draugui, kad tai ne jo / jos kaltė; 

 Informuok suaugusįjį; 

 Pakalbėk su skriaudiku asmeniškai; 

 Užstok nukentėjusįjį prieš skriaudiką;  

 Pasakyk  skriaudėjui nustoti taip elgtis.  

Ne visi vaikai yra pakankamai drąsūs visa tai įvykdyti, ypač 

paskutiniuosius patarimus. Bet labai svarbu, kad jie bent ką nors darytų  

ir bet kokiu atveju praneštų suaugusiajam. 

Don’t 

ATMINKITE ... 

 

 Patyčios yra NE TIK fizinė prievarta. Dažniausia patyčių forma 

yra šaipymasis ir prasivardžiavimas; 



 Patyčios NĖRA tik vaikų žaidimai;  

 Patyčios NĖRA normalus augimo proceso reiškinys; 

 Skriaudėjai NĖRA tik berniukai. Mergaitės taip pat tyčiojasi;  

 Patyčios šiaip sau NEatsiranda ir NEdingsta. Jos turi rimtų 

trumpalaikių ir ilgalaikių pasekmių;  

 NEpriimtina leisti su patyčiomis susidoroti patiems vaikams ir 

jų bendraamžiams. Jie nesugeba padaryti to patys; 

  Patyčios NEgali padaryti aukos stipresnės. Atvirkščiai –  vaikas 

praranda pasitikėjimą savimi, įsivyrauja baimė ir nerimas; 

 Skriaudėjas NĖRA tik aukos problema ar problema sau. Tai –  

visos mokyklos bendruomenės  problema – nuskriaustųjų ir 

skriaudėjų, stebėtojų ir visų tų, kurie neįtraukti į konfliktą, bet 

gyvena baimės ir nesaugumo aplinkoje.  

KLAUSIMAS JUMS PABAIGOJE  
 

 Jeigu mums nepavyksta sustabdyti skriaudėjo, vadinasi 

jam siunčiame žinią Tu turi teisę skriausti žmones;  

 Jeigu mums nepavyksta sustabdyti patyčių, reiškia mes 

pasakome nuskriaustajam Tavęs neverta ginti. 

 

 



            Ar jūs iš tikrųjų to norite ?  

 

Kiekvienas vaikas turi teisę lankyti mokyklą be baimės, kad iš 

jo bus tyčiojamasi. Tačiau neįmanoma, kad patyčios baigtųsi be 

suaugusiųjų įsikišimo. 

 


