
VAIKŲ LINIJOS KAMPANIJA

“BE PATYČIŲ”

Vaikų linija,

Ivona Suchodolska



Kampanija

BE 
PATYČIŲ

Vaikai

Mokykla T÷vai

Visuomen÷



� Pagalba telefonu;

� Pagalba internetu;

� Pagalba laiškais;

� Diskusijos forume;

� Informacija 
svetain÷se 
(www.vaikulinija.lt, 
www.bepatyciu.lt), ir 
kt. leidžiamoje 
medžiagoje;

Vaikams



Suaugusiems



PA-GA-LIAU
(PA-tyčios GA-li LIAU-tis)

� Apie patyčias

� Užsi÷mimai 
vaikams

� Klausimynas

� Paskaitos

� Filmai R÷m÷jas: Partneriai:



Vaikų linijos siūlomi užsi÷mimai
UGDYMO ĮSTAIGŲ 
DARBUOTOJAMS

Patyčių prevencija mokykloje

Efektyvus reagavimas į 
patyčias

Vaikų teis÷s – nuo teorijos 
link praktikos

TöVAMS
Patyčios mokykloje: Kuo gali 
pad÷ti t÷vai?

MOKSLEIVIAMS
Bendravimas be patyčių

Apie draugiškumą

Pagarbos ir tolerancijos 
ugdymas
Patyčios mokykloje: Ką gali 
padaryti mokiniai?



Leidiniai





• Principai, padedantys kurti 

bendravimą be patyčių

• Veikime išvien su klase

• Efektyviai reaguokime į patyčias

• Bendradarbiaukime su t÷vais

• Patyčių prevencija mokykloje: 

visos bendruomen÷s pastangos

• Kur suaugusieji gali kreiptis 

pagalbos?



Veikime išvien su klase

� Sugriaukime mitus apie patyčias

Patyčios gali 
pad÷ti vaikams
sustipr÷ti, tapti 

labiau
Užsigrūdinusiem

s!

Vaikai, patiriantys 
patyčias

privalo patys 
apsiginti ir

išspręsti patyčių 
situacijas.

Skųstis, kad iš 
tavęs tyčiojasi, 

yra kvaila ir 
vaikiška.



Veikime išvien su klase

� Sugriaukime mitus apie patyčias

� Kalb÷kime su vaikais apie patyčių priežastis

� Pad÷kime vaikams suprasti, kad visi vaidina tam 
tikrą vaidmenį patyčių situacijose
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Veikime išvien su klase

� Sugriaukime mitus apie patyčias

� Kalb÷kime su vaikais apie patyčių priežastis

� Pad÷kime vaikams suprasti, kad visi vaidina tam 
tikrą vaidmenį patyčių situacijose

� Pad÷kime vaikams įvardinti, kokius jausmus kelia 
patyčios

� Skatinkime vaikus kreiptis pagalbos

Baisu, kad 

skriaud÷jai 

kerštaus!

Nenoriu būti 

skundiku!

Nenoriu jaudinti 

t÷vų...

Sunku įrodyti 

patyčias, tod÷l 

neverta sakyti...

Net jei ir pasakysiu 

apie tai – situacija vis 

tiek nepasikeis

G÷da, kad pats 

negaliu 

apsiginti.



Veikime išvien su klase

� Sugriaukime mitus apie patyčias

� Kalb÷kime su vaikais apie patyčių priežastis

� Pad÷kime vaikams suprasti, kad visi vaidina tam 
tikrą vaidmenį patyčių situacijose

� Pad÷kime vaikams įvardinti, kokius jausmus kelia 
patyčios

� Skatinkime vaikus kreiptis pagalbos

� Mokykime vaikus konstruktyviai reaguoti į patyčias

� Stenkim÷s atskleisti vaikams, kad žmonių skirtumai 
yra vertyb÷

� Mokinkime vaikus būti jautriais kitų išgyvenimams



2010. 03. 22–28.

Tikslas - akcijos metu 
vyksiančiais renginiais bus 

stengiamasi atkreipti 
visuomen÷s d÷mesį į 

sutrikusius vaikų santykius, 
patyčias ir pažeminimus, kurių 

gausu vaikų ir suaugusiųjų 
bendravime.

Akcijos r÷m÷jai:

Visuomen÷



Akcijos partneriai:

Akcijos draugai:

2010 m. Kovo 22 – 28 d.



� Susitikimas Prezidentūroje ir Memorandumo 
“Vaikyst÷ be patyčių” pasirašymas.

� Viešos paskaitos; bendravimas su 
žiniasklaida; parodos, koncertai, kino 
dirbtuv÷s ir kt. renginiai

� Daugiau kaip 600 ugdymo įstaigų iš visos 
Lietuvos prisijung÷ prie akcijos ir įgyvendino 
įvairias veiklas, susijusias su patyčių 
prevencija;



� Susitikimas Prezidentūroje ir Memorandumo 
“Vaikyst÷ be patyčių” pasirašymas.

� Viešos paskaitos; bendravimas su 
žiniasklaida; parodos, koncertai, kino 
dirbtuv÷s ir kt. renginiai

� Daugiau kaip 600 ugdymo įstaigų iš visos 
Lietuvos prisijung÷ prie akcijos ir įgyvendino 
įvairias veiklas, susijusias su patyčių 
prevencija;



AKCIJOS DALYVIAI – daugiau kaip 600 
ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos





2011 m. kovo 21 – 27 dienomis

Kviečiame dalyvauti
Savait÷je BE PATYČIŲ 2011



AČIŪ UŽ DöMESĮ!

www.vaikulinija.lt

vilnius@vaikulinija.lt

Tel. +370 601 93283


