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Kas yra patyčios? 

   Tai įvairus elgesys, kai vaikai žemina, 

skaudina vieni kitus. 

Kaip tau atrodo,  

koks tai elgesys? 

 



Patyčios – tai ... 

Kabinėjimasis 

Stumdymas  

Pravardžiavimas  

Mušimas  

Grasinimai  

Apkalbinėjimas  

Gąsdinimas  

Daiktų 

atiminėjimas 

Ignoravimas  

Pinigų 

atiminėjimas 



Koks elgesys yra patyčios? 

 

 Vaikas tyčia žemina ar užkabina kitą vaiką; 

 Elgesys liūdinantis tą vaiką, iš kurio yra 

tyčiojamasi; 

 Toks vaikų elgesys kartojasi. 



Kur galima susidurti su patyčiomis? 

 Pagalvok, kur tau yra tekę matyti vykstančias 
patyčias ar net ir pačiam jas patirti. 

 Namuose? 

 Mokykloje? 

 Mokyklos kieme? 

 Sporto salėje? 

 Bibliotekoje? 

 Autobuse, važiuojant į mokyklą ar iš jos? 



Kas tyčiojasi iš kitų? 

         Vaikai gali būti patys įvairiausi – kaip ir tie 

vaikai, kurie tampa patyčių aukomis.  

 



Kodėl? 

 “... Nori pavaidinti prieš kitus.” 

 Kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresniais. 

 Bando “atsilyginti”, nes iš jų yra tyčiojamasi. 

 Besityčiodamas, jis bando pasijausti geriau. 

 Bando atkreipti dėmesį į save ir kt. 



Kas tampa patyčių taikiniais ir 

kodėl? 

 Patyčių taikiniu gali tapti bet kas, bet paprastai 

besityčiojantys vaikai pasirenka vieną, į kurį ir 

nukreipia savo pyktį. Pirmiausia dėmesį 

atkreipia į: 

 išskirtinumą;  

 bejėgiškumą; 

 vienišumą. 



Kaip jaučiasi tie, kurie patiria 

patyčias? 

         Skaudu ne tik tai, kad yra vienas ar 

keletas vaikų, kurie tyčiojasi. Skaudu ir dėl to, 

kad vaikai, esantys šalia, nedrįsta ar nenori 

padėti tam, kuris patiria patyčias. 



Vaikų vaidmenys patyčių situacijose 



Kodėl apie patyčias sunku kalbėti? 

 Baisu, kad skriaudėjas kerštaus; 

 Nenoriu būti skundiku; 

 Nenoriu jaudinti tėvų; 

 Gėda, kad pats negaliu apsiginti; 

 Baimė prarasti draugus; 

 Sunku įrodyti patyčias, todėl neverta sakyti; 

 Net jei ir pasakysiu apie patyčias – situacija 
vis tiek nepasikeis. 



Kaip elgtis, kai patiri patyčias? 

 Papasakok; 

 Nekreipk dėmesio; 

 Venk; 

 Užsirašyk; 

 Nepulk priešintis; 

 Nebūk vienas. 



Kaip gali padėti draugui, 

patiriančiam patyčias? 

 Būk draugiškas; 

 Paragink; 

 Papasakok; 

 Nesityčiok.  



Tau padėti gali ... 

 Tėvai; 

 Mokytojai; 

 Draugai; 

 Kiti suaugusieji; 

 Vaikų linija 8-800-11111 

 Pagalba internetu – www.vaikulinija.lt 
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Ačiū už dėmesį 


