
Prieš pradedant mokiniams pildyti anketą 

Mokiniams nieko negalima daryti su kompiuteriais, kol administratorius neleidžia jiems to padaryti. 

Mokiniams, kurie užima daug laiko, kol nusiramina, reiktų surasti kitą vietą klasėje. 

Tada Jūs (administratorius) turite perskaityti tai garsiai: 

"Dabar  jūs pildysite anketą apie patyčias. Jūs atsakinėsite naudodamiesi kompiuteriais, bet prieš tai aš 

paaiškinsiu keletą dalykų. 

Kai aš baigsiu skaityti instrukcijas, jūs gausite slaptažodžius parašytus ant popieriaus. Slaptažodis 

susideda iš dviejų mažųjų raidžių, dviejų skaitmenų ir gale dar dviejų mažųjų raidžių. Šie šeši simboliai 

turi būti parašyti ekrane slaptažodžiui skirtoje grafoje. Įsitikinkite, kad raidės yra mažosios, o ne 

didžiosios. Kai įrašysite slaptažodį, jūs galėsite paspausti „Prisijungti“. 

Kai jūs prisiregistruosite, jūs pamatysite savo mokyklos pavadinimą, klasę ir lytį. Patikrinkite, ar 

informacija yra teisinga ir patvirtinti. Po to, jūs turite perskaityti tekstą ekrane ir paspausti „Kitas“. 

Yra du puslapiai, kuriuos jūs turite perskaityti, tai yra tam, kad jūs geriau suprastumėte apie ką yra 

tyrimas. Paspauskite „Kitas“ kai perskaitysite šituos puslapius. 

Jūs atsakote pasirinkdami jums tinkantį atsakymą į kiekvieną klausimą ir paspaudžiate ant apskritimo, 

kurį paspaudus viduryje atsiras taškelis. Paspaudus „KITAS“ jūs galite atsakinėti toliau. 

Vieną kartą paspaudus atsakymą, jūs galėsite jį pakoreguoti ar sugrįžti pasižiūrėti ankstesnio klausimo 

ar pataisyti jį. Taip pat, galite panaikinti jūsų pasirinkto atsakymo variantą, jeigu nesate dėl jo tikri. Po 

kiekvieno klausimo spauskite „Kitas“. Pasibaigus apklausos klausimams jums atsidarys langas 

„AČIŪ“, būtinai paspauskite „KITAS“ Tada jūsų klausimai bus išsaugoti ir niekas negalės jų koreguoti 

ar ištrinti. 

Kai kurie baigs greičiau už kitus. Kai jūs atliksite, privalote likti savo vietose tol, kol visi užbaigs pildyti 

anketas, ir aš duosiu ženklą, kad jūs galite eiti. 

(Administratorius gali leisti mokiniams, kurie baigs anksčiau skaityti knygą, arba atlikti namų darbus. 

Bet jie turi sėdėti ramiai, kad netrukdytų kitiems, todėl mes rekomenduojame, kad jie nelandžiotų po 

internetą tuo laikotarpiu.) 

Jūsų atsakymai bus anoniminiai, tai reiškia, kad nė vienas šioje mokykloje, arba dirbantis Olweus 

programoje Norvegijoje nesužinos, kad šituos atsakymus pateikėte jūs. Todėl jūs galite būti sąžiningi 

apie tai ką jūs galvojate arba apie tai, ką jūs patyrėte. Bet jeigu jūs patyrėte blogų dalykų, neužtenka 

parašyti tik čia  anketoje, jūs turite apie tai papasakoti suaugusiems mokykloje, kad jie žinotų, jog 

būtent jums reikia pagalbos. 

Ar turite klausimų prieš pradedant?“ 

Administratorius privalo atsakyti į visus klausimus abstrakčiai, bet ne apie specifinius atsitikimus ar 

asmenis. Visi mokiniai turėtų būti paskatinti atsakyti į klausimus kiek galima sąžiningiau. Jei kokio nors 

klausimo mokinys negali atsakyti, jis gali būti praleistas paspaudus „Sekantis klausimas“. Tai gali būti 

padaryta tada, jei mokinys griežtai atsisako arba neranda tinkamo atsakymo. 

Pirma instrukcijos – paskui gali būti išdalinti slaptažodžiai. 


