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• Kas yra patyčios ir kaip jos atsiranda? 

• Ką galime padaryti, kad vaikas netaptų patyčių 
taikiniu arba skriaudėju? 

• Kaip galime geriausiai padėti savo vaikams, jei 
jie tampa patyčių aukomis, stebėtojais arba 
skriaudėjais? 



Kas yra patyčios ir kaip jos 
atsiranda? 



    

 

- tyčinis elgesys 

- pasikartojantis elgesys 

- situacija, kai yra jėgų persvara 

Patyčios, tai : 



Patyčių formos (Rigby, 2008) 

Tiesioginės Netiesioginės 

Žodinės Erzinimas 

Užgauliojimai 

Išjuokimas 

Gandų skleidimas 

Anoniminiai skambučiai 

Fizinės Mušimas 

Stumdymas 

Daiktų gadinimas 

Gestų Gąsdinantys judesiai 

Nemandagūs gestai 

Žvilgsnio slėpimas, 

ignoravimas su tikslu 

parodyti, kad žmogus yra 

nepageidaujamas 

 



Elektroninės patyčios 

• įžeidinėjimai viešoje internetinėje erdvėje; 

• žinučių siuntinėjimas; 

• šmeižimas internete; 

• apsimetimas kitu asmeniu internete; 

• apgaulės būdu išgaunama asmeninė 
informacija ir paviešinama kitiems; 

• atstūmimas; 

• persekiojimas; 

• smurtinių veiksmų filmavimas ir  

įkėlimas bei platinimas internete. 



• Išvaizdos skirtumų 

• Kultūrinių skirtumų 

• Lytinės orientacijos 

• Religinių įsitikimų 

• Skirtingų galimybių 

• ...... 

  

Patyčios vyksta dėl: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patyčių 

 aukos 
     Skriaudėjai 

Nedalyvaujantys 

Skirtingo įsitraukimo į patyčias vaikų 

grupės 

Skriaudėjai-aukos 



Patyčias patiriantys vaikai 

• Jautresni palyginus su kitais mokiniais: rečiau ginasi, 
užsisklendžia, jautriau reaguoja  (verkia, pyksta), kas 
yra palanku skriaudėjams. 

• Dažnai nepalankiai žiūri į smurtą.  

• Paprastai būdingas žemas savęs vertinimas, kuris gali 
būti susijęs su išoriniais veiksniais (pvz., išvaizda). 
Išoriniai veiksniai nėra svarbūs patys savaime, daug 
svarbiau tai, kad jie gali lemti vaiko žemą savivertę, o 
tas savo ruožtu  žemą atsparumą patyčioms.      

 

 



Skriaudėjai 

• Populiarūs mokiniai.  

• Mažiau empatiški kitiems. 

• Aukštesnė nei vidutinė savigarba. 

• Geri bendravimo įgūdžiai. 

• Jų yra pakantesnis požiūris į smurtą. 

• Jaučia poreikį dominuoti. 



Skriaudėjai-aukos 

• Savo elgesiu gali provokuoti patyčias. 

• Priešiškos atribucijos.  

• Sunkiai valdo emocijas. 

• Turi sunkumų skaityti socialinius signalus siunčiamus 
vaikams bendraujant. 

• “Duoda” atgal, kai yra išprovokuoti. 

• Daugiausiai psichologinių problemų palyginus su 
kitomis grupėmis (elgesio, dėmesio sutrikimai). 

 

 

 

 



Iš kur atsiranda patyčios? 

Patyčių priežastys 



Patyčių reiškinio aiškinimas ekologinio modelio 
rėmuose 

Individualus 
lygis 

Santykių 
lygis 

Bendruomenės 
lygis 

Visuomenės 
lygis 

(Swearer ir Doll, 2001) 



Visuomenės lygis 



• LR Seimas nepritarė siūlymui įstatymu uždrausti vaikams 
taikyti fizines bausmes. 

• UNICEF tyrime (2013), kurio metu buvo analizuojama vaiko 
gerovė 29 šalyse, Lietuva užima 27 vietą pagal sąlygas vaiko 
gerovei. 

• Didelė suaugusių žmonių netolerancija „kitokiems 
žmonėms“. 

• Aukšti destruktyvaus ir autodestrutyvaus suaugusių žmonių 
elgesio rodikliai. 

• ...... 

 

Visuomenės lygis 



• Nėra aiškių taisyklių, kaip reaguojama į patyčias 

• Nepakankamas dėmesys iš suaugusiųjų žmonių patyčių 
problemos ugdymo įstaigoje sprendimui 

• Tam tikrų patyčių apraiškų ignoravimas (netiesioginių, 
žodinių, homofobinių ir pan.) 

• Nepakankamai išplėtota pagalbos jaunam žmogui sistema 

• Nenuosekli agresyvaus elgesio, patyčių prevencija 

Bendruomenės lygis 



                            

Santykių lygmuo 

A 

B 

C 

D 
E 

F 

G 

C.  Šalininkas – pritaria 
patyčioms ir įsitraukia į jas 

A. Skriaudėjas 

 

B. Aktyvus šalininkas – 
aktyviai dalyvauja, bet pats 

nepradeda 

D.  Pasyvus šalininkas – 
palaiko patyčias, bet 
neįsitraukia 

F. Galimas gynėjas – 
nemėgsta patyčių, 
galvoja, kad reikėtų 
padėti, tačiau nieko 
nedaro 

E. Neutralus stebėtojas 

G. Aukos gynėjas 
Padeda ar 
stengiasi padėti 
aukai 

Taikinys 



Santykių lygmuo. 
Grupės veikimo mechanizmai 

• Socialinis užkratas 

• Agresyvių polinkių kontrolės susilpnėjimas 

• Atsakomybės difuzija 



Santykių lygis: šeimos rizikos faktoriai 

• Šeimoms būdingas konfliktiškumas ir 
agresyvaus elgesio tolerancija. 

• Tėvai demonstruoja agresyvų elgesį savo 
kasdieniame gyvenime. 

• Nėra aiškių taisyklių apie priimtiną ir 
nepriimtiną elgesį šeimoje. 

• Emocinės paramos ir priežiūros trūkumas iš 
tėvų pusės. 

• Šilumos santykiuose su tėvais trūkumas, 
agresijos šeimoje toleravimas ir jėgos 
panaudojimas. 



Ar galime apsaugoti savo vaikus 
nuo patyčių? 



Mokiniai, kurie dažnai patyrė patyčias 
mokykloje, 2009/2010 m. 

3,9 Švedija         
4,7 Armėnija        
4,9 Italija         
5,5 Čekijos Resp.   
6,5 Danija          
7,3 Islandija       
7,6 Ispanija        
7,7 Kroatija        
8,2 Slovėnija       
8,5 Olandija        
8,9 Anglija         
9,0 Vengrija        
9,3 Norvegija       
9,3 Graikija        
9,3 Velsas          
9,9 Škotija         

10,7 Vokietija       
10,7 Makedonija      
11,1 JAV             
11,2 Suomija         
11,4 Airija          
11,6 Slovakija       
11,8 Belgija Flam.   
13,1 Lenkija         
13,9 Liuksemburgas   
15,0 Prancūzija      
15,2 Šveicarija      
16,0 Ukraina         
16,1 Kanada          
17,0 Portugalija     
17,8 Rusija          
18,2 Grenlandija     
19,8 Rumunija        
20,3 Estija          
21,5 Austrija        
27,8 Belgija Pranc.  
28,5 Lietuva         
 

Armėnija        1,7 
Italija         3,0 

Švedija         4,0 
Ispanija        4,3 

Čekijos Resp.   5,1 
Makedonija      5,3 

Islandija       5,4 
Danija          5,9 

Slovėnija       6,2 
Kroatija        6,3 
Vengrija        6,5 
Olandija        6,6 

Airija          7,1 
Graikija        7,7 
Lenkija         7,7 

Norvegija       7,9 
Velsas          8,1 

Slovakija       8,7 
Škotija         8,9 
Anglija         9,8 

Vokietija       9,8 
Suomija         10,1 

Belgija Flam.   10,3 
JAV             10,7 

Portugalija     11,3 
Šveicarija      11,7 

Liuksemburgas   11,7 
Prancūzija      12,9 

Grenlandija     13,7 
Austrija        13,7 

Rumunija        14,7 
Kanada          15,2 

Estija          16,0 
Belgija Pranc.  16,5 

Ukraina         16,8 
Rusija          17,4 

Lietuva         23,3 
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Mokiniai, kurie  patys dažnai tyčiojosi iš kitų 
mokinių, 2009/2010 m. 

Velsas          1,4 
Islandija       1,5 
Vengrija        1,9 

Armėnija        2,0 
Norvegija       2,0 

Airija          2,2 
Danija          2,3 

Švedija         2,3 
Škotija         2,4 
Anglija         2,4 

Italija         2,8 
Čekijos Resp.   2,9 

Kroatija        3,5 
Olandija        3,9 
Ispanija        4,4 

Slovėnija       4,8 
Suomija         4,8 

Makedonija      5,6 
JAV             5,7 

Portugalija     5,9 
Lenkija         6,1 

Belgija Flam.   6,6 
Vokietija       7,1 

Kanada          7,6 
Graikija        8,9 

Šveicarija      9,1 
Liuksemburgas   9,1 

Prancūzija      9,6 
Estija          9,8 

Slovakija       10,0 
Austrija        11,0 

Belgija Pranc.  11,3 
Grenlandija     11,5 

Ukraina         11,9 
Rusija          12,9 

Lietuva         14,8 
Latvija         17,9 

Rumunija        20,7 
 

3,8 Velsas          
4,1 Čekijos Resp.   
4,6 Švedija         
5,2 Islandija       
6,1 Airija          
6,8 Anglija         
7,1 Škotija         
7,3 Italija         
7,4 Danija          
7,8 Vengrija        
7,9 Norvegija       
8,7 Kroatija        
8,8 Ispanija        
8,9 JAV             
8,9 Armėnija        
9,0 O landija        
9,8 Suomija         

10,7 Slovėnija       
12,1 Makedonija      
12,2 Belgija Flam.   
12,4 Kanada          
13,0 Portugalija     
13,4 Vokietija       
15,3 Lenkija         
15,7 Grenlandija     
16,1 Slovakija       
16,2 Ukraina         
17,0 Prancūzija      
18,8 Liuksemburgas   
19,9 Rusija          
20,5 Latvija         
21,5 Šveicarija      
21,6 Estija          
21,7 Belgija Pranc.  
22,9 Graikija        
25,3 Austrija        
27,6 Lietuva         
30,0 Rumunija        
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Patyčių patyrimo paplitimo pokytis  
1994-2014 (%) (HBSC) 
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Tyčiojimosi iš kitų paplitimo pokytis  
1994-2014 (%) (HBSC) 
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Ką galime padaryti? 

• Šeimose rodyti pagarbaus, tolerantiško 
elgesio pavyzdį. 

• Mokyti vaikus, kaip konstruktyviai spręsti 
konfliktus.  

• Padėti vaikams įtvirtintio save nenaudojant 
agresijos.  

• Kasdieniškai rodyti vaikams, kad jie yra 
vertingi ir mums svarbūs 



Kada į patyčių situacijų 
sprendimą reikia įsitraukti ir 

tėvams? 

O gal vaikai gali patys susidoroti su 
patyčiomis? 

  



Ar reaguotumėt ir kaip reaguotumėt sužinoję, 
kad: 

• ...jūsų vaiką šiandien klasiokas viešai išvadino 
“debilu”? 

• ...jau keletą savaičių grupelė klasiokų gadina 
jūsų vaiko daiktus, reikalauja mokėti pinigus, 
kad liautųsi tą darę? 

• ...jau antri metai jūsų vaikas yra atstumtasis 
klasėje ir su juo niekas nesėdi? 



Tai, kada ir kaip sureaguosime į patyčias 
priklauso nuo: 

• Mūsų turimų nuostatų patyčių atžvilgiu;  

• Vaiko asmeninių savybių;  

• Mūsų asmeninių savybių; 

• Mūsų santykių su vaiku; 

• Situacijos potencialios žalos;  

• Patyčių trukmės; 

• .... 



Yra būtina reaguoti į bet kokią 
patyčių apraišką 

Be tėvų dalyvavimo ir pagalbos patyčių 
sustabdyti neįmanoma. Tėvų pagalba reikalinga 

ir vaikui, ir mokyklai.  

 

O reaguojant svarbiausia atsižvelgti į vaiko 
emocijas ir jo situacijos supratimą. 



Tėvų vaidmuo klasėje ir mokykloje 

• Nesvarbu, kokiame vaidmenyje – skriaudėjo, taikinio ar 
stebėtojo yra vaikas, kiekvieno vaiko tėvai gali prisidėti prie 
to, kad patyčių klasėje būtų mažiau. 

 

• Patyčios yra ne vieno ar dviejų vaikų problema – tai yra visos 
klasės vaikų bėda. Todėl visų tėvų dalyvavimas yra labai 
svarbus.  



Tėvų veiksmai klasėje: 

• Bendradarbiavimas su auklėtoju, kitu mokyklos 
personalu. 

• Informavimas apie patyčias. 

• Dalyvavimas klasės tėvų susirinkimuose. 

• Konstruktyvus dalyvavimas diskusijose apie vaikų 
tarpusavio bendravimo sunkumus. 

• Atvirumas įvairiai informacijai apie savo vaiko elgesį 
klasėje. 

• Bendrų sprendimų ieškojimas ir bendrų sutarimų 
laikymasis. 



Pagalba patyčias patiriančiam 
vaikui – tai dialogas 

“Nenoriu eiti į mokyklą, nes ten iš manęs 
tyčiojasi...” 

1. Išsiaiškinti situaciją,  

2. Suteikti emocinį palaikymą,   

3. Kalbėti apie vaiko galimybes rūpintis savo 
saugumu bei suaugusiuosius mokykloje, kurie 
gali padėti. 



Kaip gali į patyčias reaguoti vaikai?  
Keletas rekomendacijų jaunesnio amžiaus vaikams 

a) Ignoruok ir pasitrauk nuo skriaudikų/ atsakyk su 
humoru (“na ir kas, man taip patinka”) 

b) Sakyk: “Prašau liautis, tu mane skaudini”. 

c)  Sakyk: “Liaukis, man nepatinka”.  

d) Sakyk: “Liaukis, arba aš pasakysiu mokytojai/ 
auklėtojai”.  

e) Eik pas mokytoją (suaugusį) ir papasakok, kas atsitiko.  

 



Keletas rekomendacijų vaikams (1) 

1. Svarbiausia – netylėti. Skatinkime vaikus pasakoti apie 
patyčias kam nors, kuo jie pasitiki. Jau vien išsikalbėjimas 
apie slegiančius dalykus padeda pasijusti geriau. 
 

2. Aiškiai, nedviprasmiškai pasakyti skriaudėjui, kad 
skriaudžiamam vaikui nepatinka toks elgesys. Pvz. “Man 
nemalonu, kai taip mane vadini” ir pan. 

 
3. Jei yra galimybė – pasitraukti iš patyčių situacijos. T.y. nueiti 

šalin, išbėgti iš klasės ar eiti ten, kur yra suaugęs žmogus. 
 
4. Nesipriešinti skriaudėjams, t.y. nepulti muštis, nes tas gali 

pabloginti situaciją. 



Keletas rekomendacijų vaikams (2) 

5. Vengti būti vienam. Kartais skriaudėjai stengiasi užgaulioti vaiką, kai šis 
yra vienas. Tad buvimas su kitais vaikais kartais padeda sumažinti 
patyčių riziką.  

 

6. Kreiptis pagalbos į mokytoją, kuriuo pasitiki. Taip pat čia gali pagelbėti 
mokyklos socialinis pedagogas ir pan. 

 

7. Kai kuriose patyčių situacijose gelbsti humoras. Gal galima į pašaipią 
skriaudėjo repliką sureaguoti pajuokavimu? 

 

8. Kartais skriaudėjai tikisi stiprios reakcijos į patyčias. Tad parodymas, kad 
patyčios tavęs nežeidžia, pvz. ramiai nusisuki ir darai toliau savo 
darbus, kartais padeda skriaudėjams liautis šaipytis. 

 

9. Kartais pasijusti geriau padeda vien kūno pozos pakeitimas, pvz. praeiti 
pro skriaudėjus ne susigūžus, o išsitiesus, ramiai žiūrėti skriaudėjui į 
akis ir pan.   

 



Kaip skriaudėjas pastebi, kad vaikas bijo? 

• Akys: bėgiojančios 

• Kūno padėtis: susigūžęs, nuleista galva, nuleisti pečiai, 
susitraukęs 

• Judesiai: nerimastingi, per daug ar per mažai 
gestikuliuojama, atsitraukiama 

• Veido išraiška: pernelyg besišypsantis arba pernelyg rimtas, 
bando slopinti savo jausmus 

• Balsas: žemas, pernelyg švelnus, verkšlenantis, užgniaužta 
gerkle. 
 



Mokytojas sako, kad Jūsų vaikas 
skriaudžia kitus. 

Tikėti ar netikėti? 



Pagalba kitus skriaudžiančiam 
vaikui – aiškios ribos 

„Kodėl aš negaliu jo vadinti storuliu? Jis juk 
toks yra! O be to visi taip daro...“ 

• Ramybės ir kantrybės. 

• Aiški žinia vaikui, kad nepriklausomai nuo priežasties, 
patyčios – netinkamas elgesys. 

• Bendradarbiavimas su kitais tėvais ir mokytojais, keičiant 
vaiko elgesį. 

• Ieškoti pagalbos, kai jaučiame, kad patys bėdos 
neįveiksime. 

 



Kas nepadeda spręsti patyčių situacijų? 

• Kaltų ieškojimas, kaltinimas. Tai tik privers vaiką 
gintis.  

 

• Blogo elgesio ignoravimas. Jeigu elgesys yra 
ignoruojamas, didesnė tikimybė, kad patyčios 
nesiliaus.  

 

• Agresyvus/smurtinis reagavimas. Smurto smurtu 
nesustabdysi.  



Patyčių sustabdymas 

• Pastebėti netinkamą elgesį. 

• Garsiai, aiškiai ir ramiu tonu įvardinti elgesį, jį pavadinant 
tam tikra patyčių forma.  

• Pasakyti, kokį poveikį toks vaiko elgesys daro 
skriaudžiamam vaikui. 

• Paprašyti liautis. 

 
Pavyzdžiui: “Žanai, tu dabar šaipaisi (žemini, tyčiojiesi, erzini ir pan.) iš Lauros. 

Toks tavo elgesys ją skaudina. Prašau liautis” 

 



Efektyvus netinkamo elgesio drausminimas: 
esminės charakteristikos 

• Reaguojama yra tuojau pat, kai pastebimas 
netinkamas elgesys 

• Pastovumas 

• Reakcijų ir nuobaudų aiškumas 

• Paskatinimai už tinkamą elgesį 

• Nežadėti to, ko negalėsime išpildyti 

 



Jei jūsų vaikas yra patyčių stebėtojas... 

Tokiose situacijose svarbu: 
 
• Kalbėtis su savo vaiku apie tai, kas vyksta mokykloje. Skatinti jį 

pasakoti apie įvairias su mokyklos gyvenimu susijusias situacijas, 
taip pat ir patyčias. 
 

• Padėti vaikui suprasti, kodėl vienokie ar kitokie tarpusavio 
bendravimo sunkumai kyla: konfliktinės situacijos, nesutarimai su 
draugais, mokytojais ir pan., draugų išdavystės ir pan. Pvz. 
paaiškinti, dėl ko kyla patyčios, pamėginti suprasti, kaip jūsų vaikas 
reagavo į susidariusią situaciją, paaiškinti, kiek vaiko pasirinkti 
reagavimo būdai buvo tinkami ar netinkami. 
 

• Skatinti savo vaiką užimti aktyvų, patyčių nepalaikantį vaidmenį. 
Pvz. garsus juokas, kai skriaudėjas tyčiojasi, stovėjimas ir nieko 
nedarymas – tai yra elgesys, kuris palaiko patyčias. Kreipimasis 
pagalbos į mokytoją, patyčių sustabdymas – tai yra elgesys, 
stabdantis patyčias.   



Verta su vaiku kalbėtis apie:  

• Kas yra patyčios, kaip į jas galima reaguoti;  

• Apie kokius sunkumus yra svarbu kalbėtis su 
suaugusiais (pvz. ar reikia informuoti mokytoją, kad 
klasiokas krapšto nosį, o ne daro užduotį? O jei 
klasiokas nuskriaudė kitą vaiką?); 

• Kokius sprendimus mokykloje vaikas gali priimti pats, o 
kokius – drauge su suaugusiuoju;  

• Apie jo ir jo nuosavybės saugumą mokykloje, kitoje 
viešoje erdvėje;   

• Kaip vaikas gali būti saugus internetinėje erdvėje. 



Emocinė parama telefonu ir internetu kasdien  

nuo 11 iki 21val. 

 
 

 

 

 

 

Kampanija BE PATYČIŲ, www.bepatyciu.lt 

 

Projektas Saugesnis internetas – pagalba vaikams ir suaugusiems grėsmių 
internete situacijose 


