Gerbiamieji,
kviečiame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio
draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas tradiciškai kovo mėnesį skelbti patyčių
prevencijos mokyklose mėnesiu.
Nuo 2004 m. vykdomos kampanijos BE PATYČIŲ iniciatoriai „Vaikų linija“, 2022 metais neorganizuos
tradicine tapusios šios kampanijos iniciatyvos – Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Mes būdami
ilgamečiai ir aktyvūs „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ partneriai ir toliau dirbsime patyčių
prevencijos srityje, ieškodami būdų, kaip spręsti patyčių problemas, kurias Lietuvoje kenčia apie
ketvirtadalis vaikų. Ugdymo įstaigos ir mokiniai, norintys tęsti šią iniciatyvą, kviečiami tai daryti.
Siūlome jums kovo mėnesį savo ugdymo įstaigoje daugiau dėmesio skirti patyčių mokykloje problemai
ir su vaikais plačiau pasikalbėti apie patyčias: kaip jas atpažinti; kokios yra jų formos; kaip reaguoti, jei
vaikas patiria patyčias; kaip padėti klasės draugui, patiriančiam patyčias ir pan.
Reiktų nepamiršti, kad siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą, ir tam
kampanijos metu būtų galima skirti daugiau laiko: padėti vaikui atpažinti savo ir aplinkinių jausmus; gebėti
su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra kažkas, kas gali tau padėti ištikus sunkumams;
gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams.
Siunčiame jums nuorodas, kur galima rasti naudingos informacijos apie patyčias:
1. Rekomendacijos vaikams ir paaugliams „Moku bendrauti be patyčių“. Robertas Povilaitis ir Jurgita
Smiltė Jasiulionė. https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/b3/4a/b34ac501-1b8a-4641-81ae9e8ccdb20468/moku_bendrauti_be_patyciu.pdf

2. Rekomendacijos mokytojams „Mokykla gali įveikti patyčias“. Robertas Povilaitis ir Jurgita Smiltė
Jasiulionė. https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/58/fd/58fdf412-e337-4cf0-98f928e3b33b213b/mokykla_gali_iveikti_patycias.pdf

Siunčiame jums mūsų rekomenduojamas temas ir veiklas. Pateikiame idėją, kurią būtų galima aptarti su
mokiniais. Siūlomos temos yra rekomendacinio pobūdžio. Tai tik mintis ir pasiūlymas, norint padėti
pedagogui. Temos tiks visiems mokiniams, tačiau užduotys yra labiau pritaikytos ikimokyklinio ir pradinio
mokyklinio amžiaus vaikams (žr. laiško priedus).
Kviečiame kiekvieną vaikų klasę / grupę įsijungti į bendrą veiklą ir pradėti kurti arba tęsti jau
ankstesnėse BE PATYČIŲ kampanijose pradėtą klasės / grupės draugystės dienoraštį - „Draugystės knyga“.
Siūlome vaikams ir pedagogams sugrįžti prie jos – kartu aptarti, kaip jie išaugo ir pasikeitė, kaip išmoko
vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės santykiai,
... Kurkite tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – antras, trečias, ketvirtas, ... ir dvyliktas tomai.
Į kampaniją įsitraukusius pedagogus raginame nufotografuoti įdomiausią veiklos momentą, kuriant
„Draugystės knygą“ ar pačią „Draugystės knygą“. Džiaugsimės, jei iki balandžio 11 d. atsiųsite vieną
nuotrauką, atspindinčią įdomiausią veiklos momentą, taip pat lauksime ir jūsų veikos aprašymo (el. paštu
bepatyciu@vaikolabui.lt). Siųsdami, nepamirškite parašyti ugdymo įstaigos pavadinimo ir iš kur esate.
Kadangi oficialiai centralizuotai šias metais kampanija BE PATYČIŲ nėra organizuojama, ugdymo įstaigoms
nereikia registruotis dalyviais.
Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šiame laiške siūlomų veiklų, prašome kreiptis į mus („Vaiko labui“) telefonu
8 (699) 20 223 arba el. paštu bepatyciu@vaikolabui.lt
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