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Olweus mokinių apklausa
2019 lapkričio mėn.

2019 m. apklausoje dalyvavo 396  mokiniai,

2018 m.  - 426 mokiniai



Kas yra patyčios?

 Ar esi kada nors turėjęs pravardę?

 Ar pažįsti bent vieną vaiką mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? 
Pavyzdžiui, dėl to, kad jis skriaudžia, užgaulioja ar apstumdo 
kitus.

 Ar esi kada nors kitą vaiką pavadinęs užgauliu žodžiu, 
pavyzdžiui, „žąsinas“, „žioplys“ ar pan.?

 Ar tave kada nors yra apkalbinėję kiti klasės vaikai?

 Ar pažįsti vaiką, kuriam nemiela eiti į mokyklą, nes klasės 
vaikai prieš jį susimokę ir nebendrauja su juo?

Jei bent į vieną klausimą atsakei teigiamai – vadinasi, tau jau yra 
tekę susidurti su patyčiomis ir tu gali įsivaizduoti, kas tai yra.



Kas yra patyčios?

 Taigi patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina
vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, pravardžiavimas,
erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas,
kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas,
apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių
SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas.

 Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų
pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį. Tačiau
patyčios nėra humoro forma! Kai juokaujama, linksma
būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik vienam
vaikui – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas.



Svarbiausi patyčių ypatumai

Patyčios apima tyčinius veiksmus. 

Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai 
supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą ir daro tai 
sąmoningai.



Svarbiausi patyčių ypatumai

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. Pavyzdžiui,
vaikas yra skriaudžiamas fiziškai stipresnio vaiko, arba
vienas vaikas yra puolamas kelių žmonių ir kt. Taigi
patiriančiajam patyčias sunku pačiam išspręsti šią
problemą, todėl būtina, kad į tai įsitrauktų ir jam
pagelbėtų kiti žmonės.



Situacija mokykloje. Kokia???



Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 

kartus per mėnesį paskutinius keletą mėnesių

Šviesesnė spalva (gale): vidurkis 2018 metų, klasės nuo  3 iki 8

Tamsesnė spalva: vidurkis 2019 metų, klasės nuo 3 iki 8



Mokiniai, kurie tyčiojosi iš kitų mokinių 

ir mokiniai, iš kurių buvo tyčiojamasi 

2-3 ar daugiau kartų per mėnesį paskutinius keletą mėnesių

Šviesesnė spalva (gale): vidurkis mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi

Tamsesnė spalva: vidurkis mokinių, kurie tyčiojosi



Patyčių vietos

Pagalvok: kur tau yra tekę matyti vykstančias patyčias 
ar net pačiam jas patirti? 

Namuose? 

Mokykloje? 

Mokyklos kieme? 

Sporto salėje? 

Bibliotekoje? 

Autobuse, važiuojant į mokyklą ar iš jos?



Kur mokiniai patyrė patyčias?

Visų mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi kartą, 

dukart ar dažniau, procentas



Patyčios gali vykti bet kurioje iš čia išvardytų vietų –
mokykloje, kieme, kitose vietose, kur renkasi vaikai, 
internete. Patyčioms labai svarbūs stebėtojai, todėl su 
patyčiomis gali susidurti tose vietose, kur yra daugiau 
vaikų. Todėl dažniausiai su jomis susiduriama 
mokykloje: per pamokas ar pertraukas klasėse, 
koridoriuose, sporto salėje ir valgykloje. Kad ir kaip 
būtų apmaudu, mokykla yra ta vieta, kur ne tik gali 
daug ko išmokti, susitikti ir pabendrauti su draugais, 
bet ir susidurti su labai skaudžiais dalykais.



Ar pastebėjote, kad patyčios, vykstančios mokykloje,
labai dažnai vyksta tokiu metu ir tokioje vietoje, kai
suaugusieji nemato, kas vyksta? Arba tokioje vietoje,
kur suaugusieji net nesistengia sustabdyti
besityčiojančių vaikų? Taip yra todėl, kad
besityčiojantys vaikai neretai puikiai supranta, kad
toks elgesys yra netinkamas ir nepageidaujamas, todėl
vengia viešumo. Ypač vengia suaugusiųjų įsikišimo.
Juk suaugusieji gali ne tik sustabdyti netinkamą elgesį,
bet ir imtis atitinkamų drausminimo priemonių.



Kokias patyčių formas patyrė mokiniai?

Visų mokinių, kurie atsakė į šiuos 

klausimus, procentas



JEI IŠ TAVĘS TYČIOJASI

Apsiginti nuo patyčių ar sugalvoti, kaip reaguoti į patyčias 
tikrai nėra lengva. Gali būti, kad jauti daug įvairių jausmų –
pyktį, liūdesį, nerimą, bejėgiškumą. O be to ir skriaudėjai 
neretai stengiasi įbauginti ir grasina, kad bus dar blogiau, jei 
patyčias patiriantis vaikas kreipsis pagalbos.

Tačiau nors ir kokia beviltiška atrodo patyčių situaciją, žinok, 
kad yra būdų ją išspręsti. Tam gali prireikti daug laiko ir 
kantrybės, tačiau su kitų žmonių pagalba galima pasijausti 
geriau ir sumažinti patyčias. Tu turi teisę būti saugus 
mokykloje, kieme ar internete – tad būtinai kreipkis 
pagalbos!



Jei susidūrei su patyčiomis mokykloje

Papasakok. Pats svarbiausias dalykas, kurį gali 
padaryti, kai iš tavęs tyčiojamasi – tai papasakoti apie 
tai kam nors. Pasakyk draugui, kas vyksta –
skriaudėjui bus sunkiau užsipulti tave, kai turi draugą, 
kuris tave palaiko.|Būtina pakalbėti apie tai su kuo 
nors iš suaugusiųjų: tėvais, mokytojais, su kuo nors 
kitu, kuo pasitiki ir kas tau galėtų padėti. Nebijok 
prasitarti apie skriaudėjus, nes jie elgiasi nederamai ir 
neturi teisės skriausti nei tavęs, nei kitų vaikų. Jei kam 
nors papasakojai, bet tai nepadėjo – nenusimink! Tu 
gali papasakoti apie tai dar kam nors. O kam dar?



Jei susidūrei su patyčiomis mokykloje

Nekreipk dėmesio į skriaudėjus. Ryžtingai, tvirtai 
pasakyk: „Ne“, po to apsisuk ir nueik savo keliu. 
Nebijok, kad žmonės manys, kad esi bailys ir pabėgi. 
Tai netiesa. Tiesiog taip skriaudėjui daug sunkiau tave 
erzinti.

Nesustok, kai prie tavęs kabinėjasi. Eik toliau savo 
keliu.



Jei susidūrei su patyčiomis mokykloje

Nepulk priešintis skriaudėjams, ypač jei jauti, kad 
jėgos nelygios. Dažniausiai skriaudėjai yra stipresni už 
tave arba yra keliese, todėl jaučiasi saugiai 
tyčiodamiesi. Jei pasipriešinsi, gali būti, kad situacija 
tik pablogės: tave gali sumušti arba gali būti 
apkaltintas pirmas pradėjęs konfliktą ar muštynes.



Kurioje klasėje mokosi iš Tavęs 

besityčiojantis mokinys?

Mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi kartą, 

dukart ar dažniau, procentas



Kiek gerų draugų turi klasėje?

Visų mokinių, kurie atsakė į šiuos 

klausimus, procentas



Ar dažnai mokytojai ir kiti suaugusieji

mokykloje bando padėti sustabdyti patyčias?



Ar esi kam nors sakęs, kad per paskutinius keletą mėnesių mokykloje 

iš Tavęs buvo tyčiojamasi?



Vaikų vaidmenys patyčių situacijose

Patyčių situacijose paprastai dalyvauja visa vaikų grupė ir kiekvienam vaikui tenka

tam tikras vaidmuo. Vieni vaikai pradeda patyčias, kiti jas palaiko ir prisideda prie

jų, treti – tiesiog stebi, kas vyksta. Vaikai, stebintys patyčias, yra labai svarbūs

dalyviai – nuo jų neretai priklauso, ar patyčios tęsis toliau, ar bus sustabdytos.

Vaikai, stebintys patyčias,

pasidalina į tris grupes –

vieni labiau palaiko

skriaudėjo pusę, kiti –

nori ar bando užstoti

patyčių taikinį, o treti –

stengiasi nepalaikyti

nei vienos, nei kitos

pusės.



Nors kiekvienas vaikas gali užimti skirtingą poziciją patyčiose, svarbu žinoti 

vieną dalyką: bet kokia pozicija reiškia dalyvavimą patyčiose. Vadinasi, net ir 

tose situacijose, kai esi tiesiog neutralus stebėtojas ir nesikiši į vykstančias 

patyčias – jau esi dalyvis. Nuo 

kiekvieno vaiko, kuris mato 

patyčias, priklauso, ar patyčios 

tęsis toliau, ar bus sustabdytos. 

Kuo daugiau klasėje atsiras vaikų, 

nepritariančių patyčioms ir tai 

parodančių, tuo mažiau patyčių 

vyks. 



JAUSMAI IR POŽIŪRIAI, SUSIJĘ SU PATYČIOMIS

Kai matai savo bendraamžius, iš kurių tyčiojamasi, ką tu jauti ir galvoji?



JAUSMAI IR POŽIŪRIAI, SUSIJĘ SU PATYČIOMIS
Ar manai, kad galėtum prisidėti prie patyčių iš mokinio, kurio tu nemėgsti?



Ar dažnai kiti mokiniai mokykloje bando sustabdyti patyčias?



Kaip tu manai, kiek daug per paskutinius keletą mėnesių 

klasės vadovas padarė, kad sustabdytų patyčias?



Ar Tau patinka mokykla?



Galbūt pats nepatiri patyčių, bet pažįsti skriaudžiamą
vaiką? Gal jis ir nėra tavo draugas, gal mokosi kartu su
tavimi ar yra tiesiog pažįstamas? Gal esi matęs, kaip
kas nors iš mokinių kabinėjasi prie vaiko, kurį pažįsti?
Ar pamąstei, ką būtų galima padaryti, kad tai liautųsi?
Gal pagalvojai, kad vis tiek nieko negali pakeisti?



Tu gali sustabdyti patyčias!

Parodyk nepritarimą patyčioms. 

Skriaudėjai ir kiti vaikai turi aiškiai suprasti, kad
nepritari tam, kas vyksta. Nepritarimą galima
garsiai įvardyti: „Jūs dabar tyčiojatės. Liaukitės“.
Pasitraukimas iš situacijos irgi rodo nepritarimą
skriaudėjo veiksmams. Pasitraukti iš situacijos yra
geriau, negu tiesiog stovėti ir tyliai stebėti
patyčias.



Tu gali sustabdyti patyčias!

 Nebūk abejingas. Tavo abejingumas gali būti 
suprastas kaip pritarimas patyčioms. 

 Nesityčiok, nors taip elgiasi tavo draugai. Lengva 
prisijungti prie kitų vaikų ir priekabiauti prie ko 
nors, kas yra silpnesnis. Nesityčiodamas parodysi 
priekabiautojams, kad galima elgtis ir kitaip.



Tu gali sustabdyti patyčias!

Pranešk suaugusiesiems.

Yra tokių situacijų, kai bandymas apginti skriaudžiamą 
vaiką gali kelti grėsmę pačiam gynėjui. Tokiu atveju 
būtina įvertinti situaciją ir suprasti, ko gali sulaukti, 
jeigu bandysi priešintis ir stabdyti patyčias. Jeigu 
situacija nėra palanki įsikišti, kur kas verčiau kreiptis 
pagalbos į suaugusiuosius: mokytojus, tėvus ar kitus, 
kurie galėtų padėti sustabdyti patyčias.



Tu gali sustabdyti patyčias!

 Būk draugiškas vaikui, kuris patiria patyčias. 
Parodyk jam, kad matai, kas jam vyksta ir kad tai tau 
rūpi. Jei gali, pasistenk dažniau būti su juo –
priekabiautojams bus sunkiau tyčiotis, kai jis bus ne 
vienas. 

 Paragink vaiką, kuris patiria patyčias, pasipasakoti 
kam nors: suaugusiajam ar kitam žmogui, kuriuo jis 
pasitiki.



Ko nereikėtų daryti, kai vyksta patyčios 

 Nerodyk palaikymo skriaudėjams. Dažnai 
skriaudėjai mėgsta tyčiotis matant kitiems. Stebėtojų 
juokas ar susidomėjimas patyčiomis gali paskatinti 
jas tapti dar aršesnes.

 Nepulk skriaudėjų. Atsakydamas patyčiomis į 
patyčias gali tik pabloginti situaciją.

 Nerizikuok. Jeigu matai, kad skriaudėjų yra 
daugiau arba jie yra stipresni, neįsitrauk į patyčias. 
Tokiu atveju ieškok pagalbos ir kreipkis į žmones, 
kuriais pasitiki ir kurie galėtų padėti.


