
KAS YRA PATYČIOS?
Patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni
kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, pravardžiavimas,
erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas,
kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas,
apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių
SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas.
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ELEKTRONINĖS
PATYČIOS
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KAS TAMPA PATYČIŲ
TAIKINIU?03

KAS TYČIOJASI IR KODĖL?04

K O V A S  -  S Ą M O N I N G U M O  D I D I N I M O
M Ė N U O  B E  P A T Y Č I Ų

Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios
internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet
tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių
svetainėse, socialiniuose tinkluose, taip pat naudojant
mobiliuosius telefonus.  

Patyčias gali patirti bet kokios išvaizdos, bet kurios
lyties ir amžiaus vaikai: jas gali patirti ir berniukai,
ir mergaitės, pradinukai ir vyresnių klasių mokiniai.

Tapti skriaudėju gali bet kuris vaikas, nesvarbu, koks
būtų jo amžius, lytis ar kiek jis turėtų jėgos. Vaikai,
kurie tyčiojasi iš kitų, gali būti ir neturtingi, ir
pasiturintys, gali būti ir vyresni, ir jaunesni, gali būti ir
stiprūs, ir silpni, nes ne visuomet tyčiojasi tik labai
stiprūs vaikai.

KAS SKAUDŽIAU- SMŪGIS AR ŽODIS?

Jeigu tu patiri patyčias, negalvok kad esi to vertas arba, kad tai
vien tik tavo problema. Ir būtinai kreipkis pagalbos. Patyčios
turi būti stabdomos ir jas spręsti tau galėtų padėti mokyklos
darbuotojai arba šeimos nariai. 
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KUR KREIPTIS?06

MITAS: Fizinis smurtas yra skaudesnis negu šaipymasis žodžiais.
Žodis – ne kumštis, juo mėlynių nepaliksi ir žmogaus neužmuši.

TIESA: Galbūt tau yra tekę išgirsti tokį pasakymą: „Nekreipk
dėmesio – juk tai tik žodžiai! Maža ką žmonės prišneka“. Vis dėlto
nekreipti dėmesio į žeidžiančius žodžius yra labai nelengva –
žodžiai, kaip ir veiksmai, gali labai skaudinti ir ilgai išlikti mūsų
atmintyje. Neretai suaugusieji, kartais ir patys vaikai, labiau
linkę reaguoti į fizinius veiksmus, pvz., pastūmimą, įspyrimą,
smūgį kumščiu, – jei jau vaikai pradeda muštis, tai atrodo išties
rimta. Tačiau žodžiai žmogų gali skaudinti ne mažiau negu
smūgis, kartais net ir labiau.

Informacija parengta naudojant  VšĮ “Vaikų linija” tinklapio
medžiagą:https://www.bepatyciu.lt/vaikams/
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