
 

„Mano vaikas - patyčių auka. Ką daryti?“ 

 

 

 

 

Dažnai vaikai vengia pasakoti apie patyčias ne tik mokyklos 

darbuotojams, bet ir tėvams ar kitiems šeimos nariams. Kai vaikas tyli, labai 

sunku suprasti jo jausmus, patyrimus, jo skausmą. Iš pirmo žvilgsnio gali 

atrodyti, kad vaikui viskas gerai. Tačiau net jei vaikas sako, kad jam 

mokykloje viskas gerai, tai dar nereiškia, kad nepatiria patyčių arba nėra 

patyčių liudininkas. Jei pastebite vaiko nuotaikų ar elgesio pokyčius, verta 

pasidomėti, kas pasikeitė jo gyvenime. 

 

 

 

 

 

 

 

Keletas požymių, kurie gali rodyti, kad vaikas patiria 

patyčias mokykloje: 

 grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, praradęs, kokį nors 

daiktą ar pinigus; 

 turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių žymių; 

 iš namų į mokyklą ėmė vaikščioti kitu keliu; 

 nenori eiti į mokyklą be jokios aiškios priežasties; 

 grįžę iš mokyklos būna irzlūs, nuliūdę ar neįprastai emocingi. 

 

Patyčios - agresyvus, besikartojantis, tyčinis elgesys kito žmogaus 
atžvilgiu, atliekamas esant aiškiai jėgos (fizinės, psichologinės, 

socialinės) persvarai, siekiant sukelti jam emocinį ar fizinį skausmą. 
 



Sužinojus apie tai, kad vaikas patiria patyčias, gali kilti įvairūs 

jausmai – liūdesys, pyktis, nerimas. Tai natūralūs ir suprantami jausmai – 

vaikai, patiriantys patyčias, juos taip pat išgyvena.  

  

 

 

 

Padėkite patyčias patiriančiam 

vaikui: 

Išklausykite: 

 jei vaikas prasitaria jums, kad 

patiria bendraamžių patyčias, 

pirmiausia išklausykite jį. Leiskite 

išpasakoti viską, kas jam nutiko; 

 būtinai pasakykite jam, kad jis gerai padarė papasakodamas 

jums apie tai; 

 patikinkite, kad vaikas bet kada gali kreiptis pagalbos į jus, ir skatinkite jį 

ir toliau pasakoti, kaip jam sekasi; 

 kalbėkite su vaiku ir bandykite išsiaiškinti, kaip vyksta patyčios, kas 

tyčiojasi, kokiais būdais tyčiojamasi, kaip dažnai. 

 



Kartu su vaiku ieškokite sprendimo būdų: 

 sprendimą, kaip reaguoti, priimkite kartu su vaiku; 

 užsirašykite patys bei pasiūlykite vaikui užsirašyti, kaip iš jo tyčiojamasi. 

Užrašai pravers, kai kreipsitės pagalbos į mokytojus – jie padės tiksliau 

įvardyti, kaip su jūsų vaiku elgiamasi; 

 drauge su vaiku pagalvokite, kas iš mokyklos suaugusiųjų gali jam padėti; 

 padėkite vaikui sugalvoti, kaip jis gali reaguoti patyčių situacijose; 

 neskubėkite vaiko iškelti į kitą klasę ar kitą mokyklą. Pagrindinis patyčių 

mažinimo būdas – keisti atmosferą klasėje ir santykius tarp bendraamžių.  

 

Kreipkitės į klasės vadovą ir/ar pagalbos 

mokiniui specialistus (soc. pedagogą, 

psichologą): 

 labai svarbu, kad apie problemas, su 

kuriomis susiduria vaikas, žinotų ir 

mokyklos atsakingi asmenys. Specialistai 

žinos, kaip gali padėti;  

 svarbu, kad bendraudami su mokytojais 

būtumėte konkretūs ir nupasakotumėte 

problemą kuo išsamiau;  

 palaikykite kontaktą su mokyklos darbuotojais, nuolat domėkitės, kaip 

sekasi jūsų vaikui; 

 prisiminkite, kad sumažinti ir/ar sustabdyti patyčias – ne vieno žmogaus 

jėgoms. 

 

Būkite šalia: 

 galbūt nujaučiate, kad jūsų vaikas patiria patyčias, tačiau nedrįsta jums 

nieko pasakoti. Jei nepavyksta prakalbinti vaiko ir sužinoti, kas su juo 

vyksta, galite paklausti apie tai jo draugų ar mokytojų. 

 



 

Patyčios nėra ta patirtis, 

kuri padeda vaikui tapti tvirtesniam 

ir užsigrūdinti. Tyrimai rodo, kad 

patyčios gali sukelti daug įvairių 

trumpalaikių ir ilgalaikių neigiamų 

padarinių ne tik vaikams, iš kurių 

tyčiojamasi, bet ir tiems, kurie 

tyčiojasi ar stebi patyčias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijas parengė Kėdainių Juozo Paukštelio psichologė Airinė Gailiūnienė 

Turite klausimų? Susisiekite: airine.gailiuniene@paukstelis.lt 

 

 

 

 

 

Šaltiniai: 

 Rekomendacijos rengtos remiantis https://www.bepatyciu.lt/ ir https://reaguok.vma.lm.lt/ 

parengtomis metodinėmis medžiagomis. 

Jūsų vaikas patiria patyčias? Ar jas stebi? Daugiau naudingos informacijos, 

kaip elgtis, galite rasti: https://www.bepatyciu.lt/  

 

Turite sunkumų bendraujant su vaiku, galite kreiptis į „Tėvų 

liniją“. Tai - konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, 

kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis 

nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 

ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.  

https://www.bepatyciu.lt/
https://reaguok.vma.lm.lt/
https://www.bepatyciu.lt/

