
PATYČIOS.
KAIP ELGTIS VAIKAMS?

Kur ieškoti pagalbos?Kaip elgtis, jei esi patyčių
stebėtojas? Jei patiri patyčias, stebi jas ar susidūrei su kitų vaikų 

agresija - pasikalbėk apie tai. Tokiose situacijose gali 
padėti bendraamžiai, suaugusieji. Taip pat tu gali 
kreiptis į tam tikras organizacijas, kurios gali tave 
išklausyti ir palaikyti. Viena tokių organizacijų yra 
„Vaikų linija“.

•Būk draugiškas su vaiku, kuris patiria patyčias. 
Parodyk jam, kad tu matai, kas su juo vyksta, ir kad 
tau rūpi.
•Paragink vaiką, kuris patiria patyčias, pasipasa-
koti draugui ar suaugusiajam, kuriuo jis pasitikėtų.
•Papasakok kam nors apie tai, ką matei. Kartais 
vaikai, patiriantys patyčias, patys nedrįsta niekam 
pasakoti, baiminasi, kad jais nepatikės.
•Nesityčiok, nors taip elgiasi tavo draugai. Nesi-
tyčiodamas tu parodysi skriaudėjams, kad galima 
elgtis ir kitaip.

Tu gali kreiptis į „Vaikų liniją“ dėl įvairių tau iškilusių 
sunkumų: kai nesutari su draugais, kai susipyksti su 
tėvais ar mokytojais, kai kyla sunkumų mokantis, kai 
jautiesi vienišas ar nemylimas, kai tau liūdna, sunku ir 
norisi su kuo nors pasikalbėti, kai nežinai kaip pasielgti 
ir norisi pasitarti.
Pagalba telefonu 116111. Skambučiai šiuo telefono 
numeriu yra nemokami, anonimiški ir konfidencialūs. 
Galima skambinti kiekvieną dieną nuo 11 iki 23 val. 
Telefonas veikia ne tik darbo dienomis, bet ir savaitga- 
liais bei visomis švenčių dienomis.

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.
Mob. +370 683 27 615

El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com
www.siauliurvsb.lt

www.facebook.com/siauliurvsb



Kaip elgtis, kai patiri patyčias?Mitai apie patyčiasPatyčios – tai įvairus elgesys,
kai vaikai žemina,

skaudina vieni kitus.
•Papasakok. Pasakyk draugui kas vyksta – skriau- 
dėjui bus sunkiau užsipulti tave, jei turi draugą ir jis 
tave palaiko. Arba gali pakalbėti apie tai su kuo 
nors iš suaugusiųjų – tėvais, mokytojais.
•Nekreipk dėmesio į priekabiautojus. Ryžtingai, 
tvirtai pasakyk „Ne“, paskui apsisuk ir nueik savo 
keliu.
•Venk tų vietų, kuriose dažnai lankosi skriaudėjai. 
•Užsirašyk viską, kas tau nutinka, taip pat tai, kaip 
jautiesi. Tai padės tau lengviau viską įsisąmoninti, 
įprasminti ir bus lengviau įrodyti savo tiesą, kai turėsi 
užrašus.
•Nepulk priešintis skriaudėjams. Jei pasipriešinsi, 
gali būti, kad situacija tik pablogės: tave gali sumušti 
arba gali būti apkaltintas tuo, kad pirmas pradėjai 
konfliktą arba muštynes.
•Nebūk vienas. Dažniausiai skriaudėjai puola 
vaikus ir paauglius, kurie yra vieni. Namo eik su 
draugais arba, jei jautiesi nesaugus, paprašyk ko 
nors likti su tavim.

Mitai – tai yra tam tikri įsitikinimai, mintys, kurie iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti teisingi, tačiau iš tiesų – 
tai ne visai teisingi įsitikinimai. Kad patyčių situacijas 
būtų lengviau spręsti, svarbu žinoti, kad kai kurie 
mūsų įsitikinimai yra klaidingi ir gali trukdyti tinkamai 
reaguoti į patyčias.

1. Visi vaikai tyčiojasi vieni iš kitų – tai yra visai 
normalus elgesys.

2. Patyčios visada buvo ir bus – jų niekaip neįmano-
ma sustabdyti.

3. Vaikai, patiriantys patyčias, privalo patys apsi- 
ginti ir išspręsti patyčias.

4. Patyčios gali padėti vaikams sustiprėti, tapti labiau 
užsigrūdinusiems. 

5. Pasakyti suaugusiesiems apie tai, kad iš tavęs ty- 
čiojasi, yra blogai – taip tu tapsi skundiku.

6. Fizinis smurtas yra skaudesnis nei šaipymasis.

Patyčios – tai: 
•kabinėjimasis, 
•pravardžiavimas, 
•erzinimas, 
•stumdymas,
•mušimas,
•pinigų atiminėjimas, 
•kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas, 
•apkalbinėjimas, 
•ignoravimas,
•gąsdinimas, 
•piktų, erzinančių trumpųjų žinučių ar elektroni- 
nių laiškų siuntinėjimas.
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