
Vaikų linijos kampanija 

“Nustok tyčiotis”

Jurgita Smilt÷ Jasiulion÷
Vaikų linija



Kod÷l patyčios? 

Ką pasakoja vaikai...

� O kokių tik pravardžių neturiu... Žirafa, šlanga... Niekaip 
negaliu suprasti, kod÷l man šitaip...aš jiems duodu namų 
darbus, stengiuosi būti gera, o jie vistiek daro savo...bent 
jau anksčiau dar÷.. 

� Į mokyklą eiti tiesiog nebegaliu,mane ten erzina,
pravardžiuoja ir sulig kiekviena patyčia man darosi labai 
bloga ir norisi b÷gt iš ten kiek tik kojos neša,tačiau n÷ra 
taip jau lengva...pab÷gus kitur v÷l tas pats...ateina tokios 
mintys kad geriausia būtų nušokt nuo stogo ar persipjaut 
venas...na žinoma, tai dar sunkiau, reikia tiek daug ryžto ir 
drąsos, ko man dažnai stinga.

� Kod÷l iš manęs taip visi šaiposi... aš jau nuo jų pavargau 
noriu išeiti iš namų... man jau bloga nuo visų..



Apie kampaniją

Pradžia – 2004m. vasario m÷n.

Kampanijos uždaviniai: 
� Siekti, kad patyčių reiškinys būtų įvardintas kaip viena 

svarbiausių problemų Lietuvos mokyklose;
� Siekti, kad valstyb÷s institucijos aktyviai dalyvautų diegiant 

moderniausias smurto prevencijos programas
� Formuoti nuostatą, kad patyčios yra nenormalus reiškinys, 

kurio mastą galima ženkliai sumažinti bei keisti kitas 
klaidingas nuostatas apie patyčias; 

� Mokyti mokyklų bendruomenes modernių patyčių 
prevencijos metodų;

� Informuoti visuomenę apie patyčių mastą bei efektyvias 
patyčių prevencijos programas.



MITAS:

Kiekvienas 
vaikas privalo
išmokti kovoti 
už save, tod÷l 
tam tikra doz÷ 
patyčių 
nekenkia, o tik 
padeda 
sutvirt÷ti, 
užsigrūdinti.

REALYBö:

Patyčios n÷ra ta patirtis, kuri 
padeda užsigrūdinti. Priešingai –
tyrimai atskleidžia, kad patyčios 
gali palikti daug trumpalaikių ir 
ilgalaikių pasekmių.



MITAS:

Patyčių aukos 
privalo pačios 
apsiginti.

REALYBö:

Galime sutikti vaikų, 
kurie “puikiai” tvarkosi 
su bendraamžių 
patyčiomis, spręsdami jas 
fizine agresija, 
mušdamiesi ir kitaip 
kovodami su 
skriaud÷jais. (...) Vaikams 
be suaugusiųjų pagalbos 
gali būti sud÷tinga 
sustabdyti patyčias.



MITAS:

Tuos vaikus, 
kurie tyčiojasi iš 
kitų, reikia kuo 
griežčiau bausti 
– taip jie išmoks
tinkamai elgtis. REALYBö:

Smurtas gimdo smurtą. 
Fizinių bausmių 
taikymas yra viena iš 
agresyvaus vaiko elgesio 
priežasčių.



KAMPANIJA 
“NUSTOK TYČIOTIS”

I. Problemos 
k÷limas visuomen÷je

II. Metodin÷s medžiagos 
rengimas

III. Mokymų organizavimas

IV. Prevencinių programų 
įgyvendinimas mokyklose 

Kampanija yra siekiama skatinti draugiškus vaikų, 
suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią 
mokyklą, kurioje būtų mažiau patyčių ir smurto

V. Įvairių renginių, skirtų 
patyčių problemai kelti 

organizavimas



Bendradarbiavimas su žiniasklaida

Vaikų linijos veikla bei iškelta patyčių problema minima daugelio Lietuvos 

dienraščių pranešimuose, o taip pat televizijos bei radijo laidų metu.

I. Problemos k÷limas visuomen÷je



Problemos k÷limas, pasitelkiant žinomus visuomenei žmones

• Pl÷sdama programos “Nustok tyčiotis” įgyvendinimą Vaikų linija kelia šią problemą 

pasitelkiant visuomenei žinomus žmones. 

• Yra išleistos mini atvirukų formos kortel÷s su jų vaikyst÷s nuotraukomis. 

• Akcijos pagalba norima suformuoti nuostatą, kad patyčios yra nepriimtinas bendravimo      

būdas!

• Kortel÷s yra išsiųstos į daugelį Lietuvos mokyklų ir pasieks penktų ir šeštų klasių 

moksleivius.

AKCIJĄ REMIA  
UAB Čilija

Lietuvos 
garsūs žmon÷s
prisijungę 
Prie Vaikų linijos 
akcijų 
2002m. ir 2004m. 



Informacijos sklaida Vaikų linijos svetain÷je

www.vaikulinija.lt

I. Problemos k÷limas visuomen÷je



II. Metodin÷s 

medžiagos rengimas



II. Metodin÷s medžiagos rengimas



Šios knygos tikslas: 

� įvairiapusiškai pažvelgti į patyčių 
reiškinį, jo priežastis bei pasekmes; 

� skatinti neabejingumą patyčių 
problemai;

� parodyti, jog yra būdų šiai problemai 
spręsti.

� Knyga skirta žmon÷ms, dirbantiems 
su vaikais – mokytojams, 
psichologams, socialiniams 
pedagogams, mokyklų administracijos 
darbuotojams; t÷vams ir visiems, 
besirūpinantiems vaikų sunkumais ir 
besidomintiems prevencin÷mis 
id÷jomis.

II. Metodin÷s medžiagos rengimas



� Filmų adaptavimas. 2007m. Išversti į 
Lietuvių kalbą ir įgarsinti 2 filmai: 

“Rask laiko pasirūpinti”
“Nekent÷k tyloje”

II. Metodin÷s medžiagos rengimas



III. Mokymų organizavimas

� Mokymai rengiami visų pirma suaugusiems – žmon÷ms, 
dirbantiems su vaikais mokyklose, kitose ugdymo įstaigose.

� Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su patyčių 
problema, keisti klaidingas nuostatas apie patyčias bei 
suteikti žinių apie reagavimo į patyčias būdus.

� Nuo 2004m. surengta daugiau nei 200 seminarų visoje 
Lietuvoje.

� 2007m. Vaikų linija bendradarbiaudama su Paramos 
vaikams centru prad÷jo vesti dviejų dienų mokymus 
mokyklų bendruomen÷ms. Šiuose mokymuose dalyvauja 
mokytojų, vaikų, t÷vų atstovai.



Vaikai yra labai žiaurūs, 
tod÷l patyčių mastas 

yra toks didelis.

Patyčios prasideda ne 
nuo vaikų – jos 
prasideda nuo 
suaugusiųjų.



IV. Prevencinių programų 

įgyvendinimas mokyklose

� 2006-2007m. Vaikų linija konsultavo 3 Vilniaus mokyklas apie patyčių 
prevencin÷s programos mokykloje diegimą.

� Per vienerius mokslo metus mokyklose buvo įkurtos koordinacin÷s 
komandos, surengti mokymai daugumai mokyklų darbuotojų, vedamos 
klas÷s valand÷l÷s apie patyčias vaikams.  

� Mokyklose buvo vykdomos skirtingos 
veiklos:

mokyklos;
klas÷s;
individualiu lygiu

Tomis veiklomis buvo siekiama 
aktualizuoti patyčių problemą 
mokyklos bendruomen÷je.



APYRANKIŲ “BE PATYČIŲ” AKCIJA 

Į akcijos pristatymą atvyko:

• LR Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius 

• Švietimo ir mokslo ministr÷ Roma Žakaitien÷

• JE Didžiosios Britanijos ambasadorius Colin Roberts

• LR Vaiko teisių apsaugos kontrolier÷ Rimant÷ Šalaševičiūt÷

o taip pat visuomen÷je žinomi žmon÷s, verslo įmonių vadovai, dirbančių

su vaikais organizacijų atstovai, Vaikų linijos savanoriai.

Apyrankių "Be patyčių" akcija buvo pristatyta geguž÷s 3 d. Vilniaus Rotundos viešbučio 
konferencijų sal÷je. 

Visi dalyviai gavo po apyrankę su užrašu "Be patyčių" kaip id÷jos kurti draugiškus bei pagarba 
pagrįstus tarpusavio santykius simbolį.

V. Įvairių renginių, skirtų patyčių problemai kelti 
organizavimas



AKCIJOS PRISTATYMAS GEGUŽöS 3 D. 



Apie patyčias – kitaip!

Rugs÷jo 28 d. 
Moksleivių piešinių konkursas - paroda “Aš moku 
draugauti” Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje

Rugs÷jo 29 d. 
Draugyst÷s karnavalas – eityn÷s 
Vilniaus centre

Renginio glob÷ja –
Vaiko teisių apsaugos kontrolier÷
Rimant÷ Šalaševičiūt÷

V. Įvairių renginių, skirtų patyčių problemai kelti organizavimas


