
PATYČIOS.
KĄ GALI PADARYTI TĖVAI?

Kur ieškoti pagalbos?Kaip galite stabdyti patyčias?

Suaugusieji į „Vaikų liniją“ gali kreiptis, norėdami:
•Pranešti apie pažeidžiamas vaikų teises.
•Pasikonsultuoti vaikų saugaus bendravimo internete 
klausimais adresu: saugus.internete@vaikulinija.lt.

Patyčios veikia kiekvieną ir tik bendromis visų mūsų 
pastangomis jos turi baigtis!

Nesvarbu ar turite vaikų, kiek dažnai tenka bendrau-
ti su vaikais, kokios profesijos esate – Jūs galite 
prisidėti, kad patyčių tarp vaikų būtų kuo mažiau.

•Būkite pagarbaus ir tolerantiško bendravimo 
pavyzdžiu.

•Reaguokite į stebimas patyčias. Jūsų įsikišimas į 
patyčių situaciją gali padėti vaikams jaustis saug-
esniems. Nepraeikite pro šalį, kai vaikai kabinėjasi 
vienas prie kito. Kartais užtenka paprasto suaugusio-
jo dėmesio, kad vaikai bent kuriam laikui nustotų 
kabinėtis prie kito vaiko.

•Kalbėkitės su vaikais apie patyčias (kas tai, kur su 
jomis galima susidurti, kokios gali būti pasekmės, į 
ką vaikas gali kreiptis pagalbos, jei patiria patyčias). 
Skatinkite vaiką nekentėti vienam patyčių.

•Laikykitės saugaus ir tinkamo elgesio taisyklių 
namuose (kalbėkite apie agresiją, kurią jis mato per 
televiziją, vaizdo žaidimuose. Padėkite vaikui suvokti 
agresyvaus elgesio padarinius, mokykite vaiką 
spręsti problemas neagresyviais būdais).

•Būkite atviri bendrauti su savo vaiku.

•Išklausykite vaiką, jei jis dalijasi rūpesčiais.
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Ko nereikia daryti, kai vaikas
patiria patyčias?Kaip padėti patyčias

patiriančiam vaikui?
•Nevertėtų elgtis skubotai, pavyzdžiui, pulti susitikti 
ir pasikalbėti su besityčiojančio vaiko tėvais. Gali 
būti, kad būtent tokio elgesio jūsų vaikas ir bijo. Jis 
gali baimintis, kad dėl to patyčios tik dar labiau 
sustiprės.

•Nepulkite sakyti: „Nebūk skystablauzdis, juk tave 
tik erzina“, „Visa tai praeis“, „Tvarkykis su tuo pats“.

•Nemanykite, kad vaikas pats vienas susitvarkys su 
patyčiomis. Jei jis pasakoja Jums apie tai, kas vyksta, 
vadinasi, prašo pagalbos.

•Nekaltinkite vaiko dėl patiriamų patyčių sakyda-
mi: „Pats esi kaltas dėl to“. Vaikai nėra kalti dėl to, 
kad iš jų tyčiojasi.

•Nesiūlykite vaikui „duoti atgal“. Kai kurie vaikai 
su patyčiomis bando tvarkytis mušdamiesi ir kitais 
agresyviais veiksmais. Tačiau agresyviai gindamiesi 
jie kitų gali įvertinti kaip skriaudėjai ir būti apkaltinti.

•Nepalikite vaiko vieno spręsti šios problemos.

•Išklausykite. Jei vaikas prasitaria, kad patiria 
bendraamžių patyčias, pirmiausia išklausykite jį. 
Leiskite išpasakoti viską. Pasakodamas apie 
bendraamžių patyčias vaikas gali laikyti save skund-
iku. Būtinai pasakykite jam, kad jis gerai padarė 
papasakodamas Jums apie tai. Patikinkite, kad 
vaikas bet kada gali kreiptis pagalbos į Jus, ir 
skatinkite jį ir toliau pasakoti, kaip jam sekasi.

•Kartu su vaiku ieškokite sprendimo būdų. Kai Jūsų 
vaikas papasakoja apie patyčias, labai svarbu, kaip 
Jūs reaguojate ir elgiatės toliau. Būtinai aptarkite 
kartu su vaiku, ką ir kaip toliau daryti. Taip pat 
prisiminkite, kad patyčios nesiliauja iš karto. Tam 
reikia laiko. Padrąsinkite vaiką ir toliau pasakoti Jums 
apie tai, kas vyksta mokykloje.

•Kreipkitės į klasės auklėtoją, mokytojus ar 
mokyklos administraciją. Labai svarbu, kad 
kalbėtumėtės su mokytojais apie patyčias, kad jie 
žinotų, kas vyksta. Kalbėdami su klasės auklėtoju 
pareikškite susirūpinimą tuo, kas vyksta Jūsų vaikui, 
tačiau susilaikykite nuo kaltinimų. Svarbu, kad 
bendraudami su mokytojais būtumėte konkretūs ir 
aiškiai nupasakotumėte problemą. Pateikite jiems 
konkrečių Jūsų vaiko mokyklinio gyvenimo faktų. 
Taip pat prisiminkite, kad sumažinti ar sustabdyti 
patyčias – ne vieno žmogaus jėgoms. Norint 
veiksmingai spręsti šią problemą reikia, kad į tai 
aktyviai įsitrauktų mokytojai, mokyklos adminis-
tracija, tėvai, kiti mokiniai.

•Būkite šalia. Labai svarbu, kad savo vaikui saky-
tumėte, jog jį mylite ir stengsitės padaryti viską, kas 
įmanoma, kad jis jaustųsi saugus.

Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės 
jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar 
įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.
Dažnai vaikai vengia pasakoti apie patyčias. 
Svarbu atkreipti dėmesį, jei vaikas:
•grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, 
praradęs daiktą ar pinigus;
•turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių žymių;
•pradėjo eiti kitu keliu iš namų į mokyklą;
•pradėjo nenorėti eiti į mokyklą be jokios aiškios 
priežasties;
•grįžęs iš mokyklos būna irzlus, nuliūdęs ar neįpra-
stai emocingas.

Klausimai, kurie gali padėti išsiaiškinti, ar vaikas 
patiria patyčias mokykloje:
•Ką vaikas veikė pertraukų metu? Su kuo žaidė? 
Kokius žaidimus? Ar tie žaidimai patiko?
•Ar buvo kas nors, kas jam nepatiko? Kodėl?
•Kaip sekasi vaiko bendraamžiams?
•Ar vaikas nori rytoj eiti į mokyklą?
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