
Instruktorė D.Šabūnienė

Olweus mokinių apklausa
2019 lapkričio mėn.

2019 m. apklausoje dalyvavo 396  mokiniai,

2018 m.  - 426 mokiniai



Užslėptos patyčios (B)



Ilgalaikės patyčios (C2)



Patyčios tarp vaikų – problema, kur suaugusiųjų
indėlis yra svarbus ir reikšmingas. Tai nėra vien tik
vaikų reikalas ir suaugusieji turėtų įsikišti.
Suaugusieji supranta, kad patyčių situacijoje vaikas
neturėtų būti paliktas vienas, šiuo atveju jam
reikalinga suaugusiųjų - tėvų, mokytojų, klasės
vadovų, socialinių pedagogų bei mokyklos
psichologų - pagalba patyčių situacijose.



Kai yra stebima agresija, reiškinys 
pasikartojantis ir 

 abi konfrontuojančios pusės yra sąlyginai vienodai 
stiprios: KONFLIKTAS

 konfrontuojančioms pusėms būdingas jėgos 
disbalansas: PATYČIOS

Būtina žinoti:

Kai stebimas pasikartojantis elgesys ir jėgų 
disbalansas, bet be agresijos:
PASISTUMDIMO ŽAIDIMAI



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



Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per 

mėnesį paskutinius keletą mėnesių (A ir B lentelės)

Šviesesnė spalva (gale): vidurkis 2019 metų, klasės nuo  3 iki 8  (B lentelė užslėptos patyčios)

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



Mokiniai, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 ar daugiau kartų

per mėnesį paskutinius keletą mėnesių (A ir B lentelės)



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



Mokiniai, kurie tyčiojosi iš kitų mokinių 

ir mokiniai, iš kurių buvo tyčiojamasi 

2-3 ar daugiau kartų per mėnesį paskutinius keletą mėnesių 



Mokiniai, kurie tyčiojosi iš kitų mokinių 

ir mokiniai, iš kurių buvo tyčiojamasi 

vienus metus ir daugiau

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

Tamsesnė spalva: vidurkis mokinių, kurie tyčiojosi



Mokiniai, kurie bijo, kad iš jų m-kloje tyčiosis kiti mokiniai 



Mokiniai, kurie bijo, kad iš jų m-kloje tyčiosis kiti mokiniai 

ir mokiniai, kuriems mokykla „labai nepatinka“ arba „nepatinka“



Kur mokiniai patyrė patyčias?

Visų mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi kartą, 

dukart ar dažniau, procentas



Kur mokiniai patyrė patyčias?

Visų mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi kartą, 

dukart ar dažniau, procentas



Kokias patyčių formas patyrė mokiniai?

Visų mokinių, kurie atsakė į šiuos 

klausimus, procentas



Kokias patyčių formas patyrė mokiniai?

Visų mokinių, kurie atsakė į šiuos 

klausimus, procentas



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 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?



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

iš Tavęs buvo tyčiojamasi?

Atsakymas: „Suaugusiems mokykloje"



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

iš Tavęs buvo tyčiojamasi?

Atsakymas: „Suaugusiems namuose"



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

iš Tavęs buvo tyčiojamasi?

Atsakymas: „Broliams, sesėms, draugams"



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

iš Tavęs buvo tyčiojamasi?

Atsakymas: „Niekam nesakiau"



Ar kas iš suaugusių, su kuriais tu gyveni, kreipėsi į mokyklą siekdami sustabdyti 

partyčias iš tavęs per paskutinius keletą mėnesių?



Kaip tu manai, kiek daug per paskutinius keletą mėnesių tavo klasės 

auklėtojas(-a) padarė, kad sustabdytų patyčias?



Patyčių ratas:
Mokinių prisiimamos reakcijos / vaidmenys (atsitiktinėje) patyčių situacijoje



Patyčių situacijoje vaikai gali būti skirtinguose vaidmenyse

Auka – vaikas, kuris patiria kitų vaikų patyčias.

Skriaudėjas – tai yra tam tikras lyderis, kuris dažniau pradeda, inicijuoja patyčias 
ir ieško palaikymo, stengiasi įtraukti kitus.

Aktyvus šalininkas – vaikas, kuris palaiko patyčias, kuris prisijungia prie 
skriaudėjo (antrina jam), tačiau yra nelinkęs pirmas pradėti tyčiotis.

Šalininkas – palaiko tyčiojimąsi, pritaria jam ir jame dalyvauja (tačiau ne taip 
aktyviai, kaip skriaudėjas ar šalininkas).

Pasyvus šalininkas – pritaria patyčioms, tačiau aktyviai neįsitraukia.

Neutralus stebėtojas – tiktai stebi, kas vyksta. Stengiasi išlikti nuošalyje ir jeigu 
jo asmeniškai tai neliečia, stengiasi niekaip neįsivelti.

Galimas gynėjas – nepritariantis patyčioms vaikas, kuris norėtų padėti aukai, bet 
nieko nedaro, greičiausiai bijodamas pats tapti patyčių objektu.

Aukos gynėjas – vaikas, kuriam nepatinka patyčios ir kuris stengiasi padėti aukai 
apsiginti arba bando sustabdyti patį priekabiavimą. Tai irgi neretai yra lyderis, kuris 
gali išdrįsti pasipriešinti skriaudėjams



Kas tyčiojasi ir kodėl?

Tapti skriaudėju gali bet kuris vaikas, nesvarbu, koks būtų jo amžius, lytis ar kiek 
jis turėtų jėgos. Vaikai, kurie tyčiojasi iš kitų, gali būti ir neturtingi, ir pasiturintys, 
gali būti ir vyresni, ir jaunesni, gali būti ir stiprūs, ir silpni, nes ne visuomet 
tyčiojasi tik labai stiprūs vaikai.

Patyčių priežastys gali būti pačios įvairiausios:

 vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios padarys juos „kietus“;

 kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni,

 vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kadaise yra patyrę patyčias ir nori tokiu 
būdu atsilyginti;

 galbūt tie, kurie tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai blogai ir taip elgdamiesi mėgina 
pasijusti geriau;

 niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako jiems, kad patyčios yra 
netinkamas ir labai nedraugiškas elgesys.



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



JAUSMAI IR POŽIŪRIAI, SUSIJĘ SU PATYČIOMIS

Ar manai, kad galėtum prisidėti prie patyčių iš mokinio, kurio tu nemėgsti?



O ką į klausimą „Kodėl vaikai tyčiojasi?“ 
atsako patys vaikai?

 „Noriu pavaidinti prieš kitus“;

 „Tie, kurie tyčiojasi, patys yra silpni, todėl ieško silpnesnių, kad galėtų 
iš jų pasityčioti, pavaidinti, kad yra KIETI, nors taip nėra“;

 „Vaikai tyčiojasi iš kitų, nes nori pasirodyti „kieti“ prieš kitus arba 
tiesiog turi kompleksų, ir tam, kad juos paslėptų, susiranda silpnesnį ir 
jį puola. Tuomet jaučiasi geresni ir stipresni“;

 „Manau, tyčiojasi tie, kurie mano esą patys geriausi ir „kiečiausi“. Bet 
jie labai klysta. Būkime geresni ir supratingesni, nebūkime tokie 
žiaurūs, kokie esame“;

 „Manau, jiems trūksta dėmesio. Tiesiog pasityčiodami iš silpnesnio jie 
gauna iš aplinkinių dėmesio“;

 „Manau, jie taip elgiasi todėl, kad nori pasirodyti protingesni, bet taip 
nėra. Jie kaip tik parodo savo silpnumą, nes nemoka bendrauti su 
kitais“.



Ar dažnai kiti mokiniai mokykloje bando sustabdyti patyčias?



Ar Tau patinka mokykla?



Kodėl sunku kalbėti apie patyčias?

Labai svarbu papasakoti apie patyčias kokiam nors suaugusiajam, kuriuo tu pasitiki:
mamai, tėčiui, mokytojui ar kitam. Vis dėlto neretai gali būti sunku prabilti apie patyčias.

Kai vienoje mokykloje vaikų paklausėme: „Ar pasakojate apie patyčias tėvams?“,
paaiškėjo, kad tik nedidelė dalis vaikų apie tai kalbasi su tėvais, o taip pat nedaugelis apie
patyčias papasakoja mokytojams. Gal tu žinai, kodėl vaikai apie patiriamas patyčias nepasakoja
suaugusiesiems? Mokiniai įvardina įvairias priežastis:

„Baisu, kad skriaudėjai kerštaus“;

„Nenoriu būti skundiku“;

„Nenoriu jaudinti tėvų“;

„Gėda, kad pats negaliu apsiginti“;
„Bijau prarasti draugus“;
„Sunku įrodyti patyčias, todėl neverta sakyti“;
„Net jei ir prasitarsiu apie patyčias – situacija vis tiek nepasikeis“.

Kalbėti apie patyčias tikrai nelengva, tačiau dar sunkiau kentėti tyloje. Žinoma,
pokalbis apie patyčias ne visuomet gali jas sustabdyti. Tačiau pasidalijimas savo patyrimais su
žmogumi, kuriuo pasitiki, padeda lengviau jas ištverti. Be to, su kitu žmogumi lengviau
sugalvoti, kaip pakeisti situaciją į gera.



Ant kurio laiptelio stovi tu?




