
                                       

 

   

 
 

 

Filmuko „Sportuok BE PATYČIŲ: išdrįsk būti herojumi“ 

aptarimo rekomendacijos 
 

Patyčiomis vadinamas įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, 
pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, įvairių daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas, 
ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas. 
 
ESMINĖ FILMUKO IDĖJA 
 
Filmukas „Sportuok BE PATYČIŲ: išdrįsk būti herojumi“: https://youtu.be/g0fOi0QS-sg 
 
Patyčios paprastai vyksta tuomet, kai jas supa stebėtojų būrys. Neretai patyčių situacijų stebėtojai skatina 
arba prisideda prie patyčių, užuot jas sustabdę. Netgi nieko nedarymas, vien buvimas pasyviu patyčių 
stebėtoju, skatina skriaudėją ir toliau elgtis netinkamai ir tęsti užgauliojimus.  
 
Kiekvienas patyčias stebintis mokinys gali padėti stabdyti patyčias, aiškiai parodydamas, kad joms 
nepritaria. Kartais pakanka tiesiog pasakyti, kad „tai nejuokinga“ ar kitaip parodyti savo nepritarimą 
vykstančiam užgauliojimui, kad besityčiojantis žmogus suklustų dėl savo elgesio ir nustotų taip elgtis.  
 
REKOMENDUOJAMI KLAUSIMAI FILMUKO APTARIMUI IR DISKUSIJAI 
 
Po filmuko peržiūros iš pradžių galima užduoti bendrus klausimus:  

 Kokios mintys, įspūdžiai ar jausmai kilo, žiūrint šį filmuką? 

 Kaip manote, kokia šio filmuko pagrindinė mintis? 
 
Konkretesni diskusiniai klausimai apie filmuką ir patyčių dalyvius: 

 Kaip galėjo pasijausti patyčių iniciatoriai, kai Mindaugas parodė draugiškumą Andriui? O kaip 
pasijuto Andrius? 

 Kaip manote, kaip Mindaugo sureagavimas paveikė patyčių iniciatorius? 

 Kaip jums atrodo, kaip patyčių iniciatorius veikia stebėtojų neįsitraukimas? 

 Kodėl patyčias stebintys mokiniai neretai būna pasyvūs patyčių stebėtojai?  

 Kas galėtų paskatinti patyčių stebėtojus užstoti skriaudžiamą vaiką ar kitaip padėti sustabdyti 
patyčias? 

 Kaip patyčių stebėtojai gali reaguoti, jeigu mato ar sužino apie vykstančias patyčias, kad padėtų 
jas sustabdyti? 

 
Diskusiniai klausimai apie elektronines patyčias: 

 Ką žinote apie elektronines patyčias? Kaip jos vyksta? Kuo skiriasi ir ar jos yra panašios į realiame 
gyvenime vykstančias patyčias?  

 Kaip galima apsisaugoti nuo elektroninėje erdvėje vykstančių užgauliojimų?  

 Į ką galima kreiptis pagalbos elektroninių patyčių atveju?  
 
PAPILDOMA MEDŽIAGA 

 Rekomendacijos vaikams, kurie yra patyčių stebėtojai: nuoroda čia.  

 Informacija vaikams apie patyčias: nuoroda čia.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_g0fOi0QS-2Dsg&d=DwMF_w&c=r8e_2craKrV6D47TmKYPXpXJg_yAmgbggEcE6TnkxiU&r=-NF1pYgIIT8WqjjbMu65RIcosIWwuewaEovEFJCNFVS3GTtJxBiDUDIz5i1qxy-2&m=7fiBuWjIJ_bjfhPjnUKP-czhGkOZwnZSObqTMXvoydw&s=wOtUe0NAyQabr_bSaw5ilyxs0Hykhx91Hud-n1OWP_U&e=
http://www.bepatyciu.lt/vaikams/jei-stebi-patycias/
http://www.bepatyciu.lt/vaikams/apie-patycias/


                                       

 

 Informacija mokytojams apie patyčias ir jų prevenciją mokykloje: nuoroda čia.  

 Rekomendacijos mokytojams, kaip įtraukti patyčių stebėtojus: nuoroda čia.  

 Rekomendacijos mokytojams apie reagavimą į elektronines patyčias: nuoroda čia.  

 Leidinys „Elektroninės patyčios ir jų prevencija“: nuoroda čia. 

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms
http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/
http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/
http://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/ed/32/ed32f57c-e470-4422-af96-5f38335efda7/elektronines_patycios_ir_ju_prevencija.pdf

