„VAIKŲ LINIJOS“ INFORMACIJA MOKYKLOMS
APIE SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNESIO BE PATYČIŲ VEIKLAS
Kovą „Vaikų linija“ inicijuoja Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ, šiemet kviesdama visuomenę sutelkti
didesnį dėmesį į patyčias virtualioje erdvėje.
REKOMENDACIJOS UŽSIĖMIMAMS SU MOKINIAIS IR TĖVAIS
„Vaikų linija“ kovo mėnesį kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas skirti daugiau laiko veikloms, skirtoms patyčių
prevencijai ir intervencijai. Šių metų „Vaikų linijos“ siūloma tema – patyčios internete arba elektroninės
patyčios. „Vaikų linijos“ specialistai specialiai šia tema paruošė rekomendacijas mokykloms – jas rasite čia:
https://cutt.ly/ittznTy. Rekomendacijos paruoštos pagal amžiaus grupes – nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų iki
vyriausiųjų klasių mokinių. Užsiėmimai skirti platesniam elektroninių patyčių supratimui ir aptarimui, veiksmų
plano sudėliojimui, ką reiktų daryti, jei mokiniai susidurtų su žeminančiu elgesiu internete. Jose galima rasti
daugiau informacijos, skirtos vaikams, susiduriantiems ir stebintiems patyčių ar kito netinkamo elgesio
situacijas. Taip pat siūlomas tėvams skirtas užsiėmimas apie elektronines patyčias.
„Vaikų linija“ sukūrė edukacinį filmuką vaikams apie elektronines patyčias virtualiuose žaidimuose.
Edukaciniame filmuke „(Ne)žaidimas“ paauglys Tomas, žaisdamas patinkantį kompiuterinį žaidimą, susiduria
su žeminančiu kitų žaidėjų elgesiu. Filmuke Tomas ieško būdų, kaip reaguoti į tokį elgesį ir jį sustabdyti. Šio
edukacinio filmuko peržiūrai su mokiniais „Vaikų linijos“ specialistai paruošė rekomendacijas užsiėmimui.
Filmuką ir rekomendacijas aptarimui galite rasti čia: https://cutt.ly/ittznTy
Kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje https://bepatyciu.lt visada galima rasti ir kitos naudingos informacijos
patyčių tema, skirtos vaikams, tėvams ir mokyklų darbuotojams. Kviečiame laisvai ja naudotis!
INICIATYVA MOKINIAMS – IŠSIŠOK BE PATYČIŲ
„Vaikų linija“ kviečia mokinius dalyvauti šių metų Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ iniciatyvoje
IŠSIŠOK BE PATYČIŲ ir parodyti savo nepritarimą patyčioms šokiu. Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“
sukūrė specialų šokį patyčių tema. Kviečiame atkartoti šį šokį, jį nufilmuoti ir pasidalinti savo socialiniuose
tinkluose, pažymėjus grotažyme #IŠSIŠOKBEPATYČIŲ. Visa informacija apie šią iniciatyvą čia:
https://cutt.ly/CttIA75. Kviečiame dalyvauti!
NEMOKAMAS MOKYMŲ KURSAS TĖVAMS INTERNETU
Skatindama tėvus pastebėti ir padėti savo vaikams spręsti patyčių situacijas, „Vaikų linija“ siūlo nemokamus
mokymus tėvams internetu, adaptuotus iš Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „Friends“. Šiuose
interaktyviuose mokymuose pristatomos dažniausiai pasitaikančios situacijos vaikų patyčių ir kitokio
žeminančio elgesio atvejais. Tėvai kviečiami jas spręsti, pasirenkant galimus reagavimo būdus ir scenarijus, o
virtuali konsultantė iš karto suteikia grįžtamąjį ryšį: padrąsina taip reaguoti ir toliau arba suteikia patarimų, kaip
geriau galima pasielgti konkrečioje situacijoje. Mokymus tėvams internetu apie vaikų patyčias rasite čia:
https://mokymaitevams.bepatyciu.lt.
SOCIALINĖ VIEŠINIMO KAMPANIJA „INTERNETE BE PATYČIŲ“
Šių metų Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ „Vaikų linija“ pristatė socialinę kampaniją „Internete
BE PATYČIŲ“, kuria siekia suteikti reikalingų žinių suaugusiems ir vaikams, kaip tinkamai elgtis, susidūrus su
elektroninėmis patyčiomis.

Kampanijos nuoroda https://internete.bepatyciu.lt suaugusieji ras reikalingus atsakymus, kaip pastebėti, kad
vaikas patiria elektronines patyčias, kaip apie tai prakalbinti vaiką, kokios yra elektroninių patyčių formos, ką
daryti ir ko svarbu nedaryti, jei vaikas patiria žeminantį elgesį internete, kokių veiksmų imtis, jei vaikas pats
tyčiojasi iš kitų arba stebi elektronines patyčias, ir daugelį kitų. Taip pat „Vaikų linijos“ specialistai paruošė
aktualių patarimų vaikams, kaip elgtis, patiriant ar stebint patyčias internete.
PLAKATAS IR ATMINTINĖS TĖVAMS BEI VAIKAMS
Bendradarbiaudama su Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, „Vaikų linija“ parengė ir išleido
atmintinę vaikams, stebintiems patyčias internete, bei atmintinę tėvams, kaip elgtis, jų vaikui susidūrus su
patyčiomis internete. Atkreipti tėvų dėmesį į vaikų saugumą internete kvies ir specialūs plakatai. Šie leidiniai
per savivaldybes bus išplatinti Lietuvos mokykloms. Taip pat juos galite rasti ir atsispausdinti čia:
https://cutt.ly/ittznTy Kviečiame naudoti.

PRISIJUNKITE PRIE SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNESIO BE PATYČIŲ 2020 IR STABDYKIME
PATYČIAS KARTU VISUS METUS!

