PATYČIŲ DĖŽUTĖ
 „Patyčių dėžutės“ pagalba gali saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie
patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką,
draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias
arba pats tyčiojasi. https://patyciudezute.jonuciupg.garliava.lm.lt/
 Pranešimą užpildyk išsamiai, nurodydamas(-a) žmogaus, kuris patyrė patyčias ir
besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių stebėtojus, įvykio datą, vietą ir laiką.
Prie pranešimo taip pat gali pridėti elektroninių patyčių ekrano nuotrauką (angl.
screenshot).
 Pranešimas pasieks už patyčias atsakingus asmenis tavo mokykloje. Visa pranešime
esanti informacija yra konfidenciali, todėl gali būti ramus(-i), kad ji nebus viešai
platinama ar naudojama kitais tikslais.
 Gali būti tikras(-a), kad į visus „Patyčių dėžutės” pranešimus, nepriklausomai nuo jų
pobūdžio, bus reaguojama atsakingai ir greitai. „Patyčių dėžutė“ nėra skirta
žaidimams, o yra rimtas instrumentas, su kuriuo reikia elgtis atsakingai.
Kas yra patyčios?
Tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus vaikų ir paauglių elgesys, nukreiptas į silpnesnį vaiką,
siekiant sukelti jam skausmą – fizinį arba emocinį.




Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi,
dažniausiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą ir daro tai sąmoningai.
Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar
nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta sistemingai tam tikrą laiką.
Patyčių situacijoje yra psichologinė ar fizinė jėgos persvara. Vadinasi, puolamas
vaikas jaučiasi silpnesnis už skriaudėjus ir negali apsiginti nuo jų.
Naudojimas: mobilioji programėlė

Telefone naudojama
operacinė sistema
Android

Internetinė programėlės
parduotuvė
„Google Play“

iOS

„App Store“

Internetinis adresas
https://play.google.com/store/apps/de
tails?id=com.patyciubox
https://apps.apple.com/ky/app/patyčių
-dėžutė/id1477053827

Pirmą kartą prisijungdami prie mobiliosios aplikacijos turėsite pasirinkti kalbą ir įvesti savo mokyklos
svetainės adresą. Tai padaryti galėsite programėlei užsikrovus pirmą kartą, šiame ekrane:
Mokyklos svetainė: https://jonuciupg.garliava.lm.lt/

Naudojimas: svetainė
Atidarius svetainę https://patyciudezute.jonuciupg.garliava.lm.lt/, navigacijos lauke pasirinkus
Pranešti, matysite formą, skirtą pranešimo pildymui.

Pageidautina nurodyti kuo platesnę informaciją apie įvykį.
Teisingai užpildę formą, būsite perkelti į naudingų nuorodų
sąrašą, o pranešimas bus išsiųstas.
Naudingos nuorodos:
 „Vaikų linija“ (https://www.vaikulinija.lt/ ) bei telefono
numeris krizės atveju.
 Kampanija „Be patyčių“ (https://www.bepatyciu.lt/).
 Draugiškas internetas
(https://www.draugiskasinternetas.lt/ )

Mob. programėlės pavyzdys

