
 

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

MOKYKLOJE 

 

Nuo 2008 m. mokykla dalyvauja OLWEUS  patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta 

Norvegijoje, jos autorius – Bergano Universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis 

patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – 

JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, 

paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. 

Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, 

teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OPPP (Olweus patyčių prevencinė programa) reikalauja 

ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško 

tarpusavio bendradarbiavimo. 

 

Patyčios (angl. bullying) - tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, nukreiptas į silpnesnį 

vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą 

 

OLWEUS  patyčių  prevencijos programos įgyvendinimo principai: 

1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. 

2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas. 

3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, 

metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės. 

4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija -  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas 

reaguoti. 

 

OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti 

trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo. 

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių 

tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje. 

Siekiant šio tikslo mokykloje yra: 

 sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas; 

 sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG); 

 išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas; 

 peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistemą mokykloje – „Mokinių elgesio, 

drausminimo ir skatinimo tvarka“; 

 kiekvienais metais atliekama mokinių apklausa; 

 apklausos duomenys pristatomi mokyklos bendruomenei: mokytojams, mokiniams ir tėvams. 

Nuo 2011 m. mokykla dalyvauja OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). 

Mokykloje OPKUS laikotarpiu buvo organizuojamos šios veiklos: 5 MSG per moklso metus, po 2 tikslines 

klasės valandėles patyčių temomis kas mėnesį 1-10 klasėse ir daugelis kitų renginių, pagal esamus OPKUS 

įsipareigojimus. Įdiegusi OPKUS, mokykla turėjo galimybę tapti sertifikuota Olweus mokykla. 



2012 m. rugsėjo 28 d. mokykla tapo sertifikuota OLWEUS mokykla ir gavo sertifikatą 2012-2014 

metams. OLWEUS  mokyklos vardas suteiktas 2014-2016 metams ir 2016-2018 metams. Mokykloje ir 

toliau yra taikoma OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema. 

Programos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad mokykloje sumažėjo patyčių tarp bendraamžių. Per šiuos metus, 

kai vykdoma prevencinė programa, mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, ugdomas mokinių gebėjimas 

nagrinėti savo elgesį, didinamas mokinių sąmoningumas. Mokiniai skatinami tinkamai elgtis ir netoleruoti 

patyčių. Manome, kad patyčių prevencija turi būti ilgalaikė ir nuosekli. Todėl mūsų mokykla ir toliau 

vadovaujasi šios programos principais, dirba ne tik individualiu, bet klasės ir visos mokyklos lygmeniu. 

Įgyvendinant Olweus programos standartą, mokyklos bendruomenė privalo: 
 

1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje 

jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones. 

2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau, kaip penkis MSG susitikimus. 

3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus. 

4. Mokymų apklausą Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą per mokslo metus. 

5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą 

per mokslo metus. 

6. Klasių vadovams ir/arba kitiems darbuotojams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei dvi Olweus klasės 

valandėles (patyčių ir panašiomis temomis). 

7. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau ne dvejose mokinių tarybos susirinkimuose. 

8. Patyčių tema tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema. 

9. Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvus/globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų 

sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose. 

10. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus. 

 

Taigi, visos mokyklos bendruomenės rūpestis - kurti saugią aplinką, kurioje neliktų vietos 

patyčioms. 
 

4 taisyklės prieš patyčias (klasės stende) 

 

1. Mes nesityčiosime iš kitų. 

2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti. 

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti. 

4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje 

ir/arba namuose. 

 

Patyčių atvejai (procedūros aprašymas) 
 

1. Nedelsdami sustabdykite patyčias. 

2. Trumpai pasikalbėkite su mokiniais, dalyvavusiais patyčiose ( rekomenduojama  nuošalioje vietoje, 

atsisėdus, rimtai, be pykčio). 

3. Tolimesni veiksmai: pokalbiai su mokiniais, informuojamas klasės auklėtojas, pagal reikalą budintys 

mokytojai, direktorius, tėvai. 

4. Sankcijos. („Mokinių elgesio, drausminimo ir skatinimo tvarka“, „Drausminimo kopėtėlės“). 

5. Dokumentai.(patyčių atvejai fiksuojami „Patyčių žurnale“, pranešimuose socialinei pedagogei ar 

mokyklos administracijos atstovui). 

  

Klasės auklėtojo dokumentai  

 Klasės valandėlės fiksuojamos Tamo dienyne. 

 Klasės auklėtojo valandėlės forma R2 (pildoma po valandėlės 2 kartus per mėn. Tamo dienyne) 

 Atmintinė klasės auklėtojui C 2 (pildoma  2 kartus per metus iki 12-15 ir 05-30). 



Apie klasės valandėles 
 

Klasės valandėlės padeda įtvirtinti ir palaikyti patyčių prevencijos taisykles bei mokinių dalyvavimą ir 

supratimą. Vaidmenų žaidimai yra efektyvi priemonė aiškinantis ir sprendžiant patyčių atvejus mokinių tarpe. 

Rekomenduojama naudoti vaidmenų žaidimo metodą klasės valandėlėse ir kitais atvejais. Vaidmenų žaidimo 

pavyzdį galima rasti Olweus vadove mokyklos darbuotojams. Mokytojai patys gali paruošti 

vaidmenų žaidimus. Nors įvairūs patyčių problemos aspektai yra pagrindinė klasės valandėlių tematika, yra 

natūralu diskutuoti ir kitais klausimais, susijusiais su mokinių elgesiu, gerbūviu ir aplinka (Vadovas mokyklos 

darbuotojams, sk. 6, psl. 5). 

 

 

Mokyklos Olweus programos instruktorius – Daiva Šabūnienė 

 

Rekomendacijas mokytojams, tėvams ir mokiniams galite rasti čia: 

1.  Jeigu Jūsų vaikas tyčiojasi. pdf 

2.  Jeigu Jūsų vaikas matė patyčias. pdf 

3. Kokybės užtikrinimo planas 2013-2014m.m.  

4. Olweus tyrimo pristatymai tėvams ir mokiniams 

5. Nuobaudu kopėtėlės (drausminimo sistema) 

6. Projekto koordinacinis komitetas (sudėtis) 

 

  

Jeigu Jūsų vaikas patiria patyčias ar jaučiasi nesaugus mokykloje, ar žinote, jog kiti mokiniai 

netinkamai elgiasi – nelikite vieni – Jūsų visuomet laukia klasės auklėtoja, pagalbos mokiniui specialistų 

komanda  

  

Nuorodos: 

http://www.sppc.lt/ - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

http://www.bepatyciu.lt - Be patyčių 

http://www.vaikulinija.lt/ - Vaikų linija 

 

http://kjg.lt/images/2013-2014/jeigu_jusu_vaikas_tyciojasi.pdf
http://kjg.lt/images/2013-2014/jeigu_jusu_vaikas_patycias_mate.pdf
http://www.sppc.lt/
http://www.bepatyciu.lt/
http://www.vaikulinija.lt/

