
FILMAS „OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA LIETUVOS 
MOKYKLOSE“ 
 Įžanga (0-5min.) 
  
Olweus patyčių prevencijos programos pristatymas (5-12min. Programos aktualumas; 
Trumpas programos pristatymas; Taikymo Lietuvoje iššūkiai) 
  
Mokymosi ir supervizijų grupės (12-21min. Kas yra MSG?; MSG tikslai; MSG nauda 
mokytojams; Kolegų supervizijos) 
  
Nuobaudų kopėčios (21-28min. Nuobaudų sistema; Pasekmės, Nuobaudų būdai) 
  
Individualus darbas su patyčiomis (28-36min. Patyčių stabdymas; Patyčių ratas; 
Nukentėjusio palaikymas; Taisyklės; Patyčių prevencija) 
  
Olweus klasės valandėlės (36-43min. Olweus klasės valandėlių svarba; Olweus klasės 
valandėlių organizavimas; Olweus klasės valandėlių taisyklės; Situacijų vaidinimas) 
  
Bendradarbiavimas su tėvais (43-50min. Programos pristatymas tėvams; Neigiami 
patyčių aspektai; Galimi tėvų veiksmai). 
  
Pabaiga (50-56min.) 





 Agresijos elementas – 
ketinimas įskaudinti 
– (tikslinga veikla) 

 Pasikartojantis reiškinys  
– (dukart per mėnesį ar 

dažniau) 
 Jėgos disbalansas  

– (stipresnioji ir silpnesnioji 
pusė) 

OLWEUS PATYČIŲ 
APIBRĖŽIMAS 



4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės 
 

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 

 



,,Nuobaudų kopėčios” 

Kam: 
• Užtikrinti, kad mokyklos personalas taikytų 
teisingas, apgalvotas ir iš anksto žinomas poveikio 
priemones, kurios atliktų savo funkcijas, būtų 
garbingos bei teisiškai priimtinos. 



REZULTATAI 
Iš atrinktos medžiagos dalies 

VšĮ Panevėžio K. Paltaroko 
gimnazija 

Klasės nuo 3 iki 10 

Olweus mokinių 
apklausa apie patyčias  

Lapkritis 2014 

2015 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje  
dalyvavo 701 mokiniai (96,2 proc.) 

Olweus programa prieš patyčias  

Duomenys yra surinkti Lietuvos 
mokyklose 2015 metų rudenį, naudojant 
Dan Olweus patikrintą lietuvišką 
mokinių klausimyno versiją (2010) ir 
buvo apdoroti naudojant Olweus 

duomenų tinklą rinkimui ir 
apskaičiavimui. 



Ar tau patinka mokykla? 
 



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

paskutinius keletą mėnesių 





Berniukai ir mergaitės, kurie tyčiojosi iš 
kitų mokinių 2-3 ar daugiau kartų per 
mėnesį paskutinius keletą mėnesių 



Kurioje klasėje mokosi iš tavęs 
besityčiojantis mokinys? 



Ar kas iš suaugusiųjų, su kuriais 
gyveni, kreipėsi į mokyklą, kad 

sustabdyti patyčias? 



Kur mokiniai mūsų mokykloje patyrė 
patyčias? Mergaičių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi kartą, dukart 
ar dažniau, procentas 



Kokias patyčių formas patyrė 
mokiniai? 

Visų mokinių, kurie 
atsakė į šiuos 
klausimus, procentas 



”Kaip tu dažniausiai reaguoji, kai matai ar 
supranti, kad  iš kažkurio tavo bendraamžio 
yra tyčiojamasi mokykloje?” 



“Ar manai, kad galėtum prisijungti prie 
patyčių, jei būtų tyčiojamasi iš tau 
nepatinkančio mokinio?” 
 



Ar dažnai tu bijai, kad kiti 
mokiniai iš tavęs tyčiosis? 



Rekomendacijos 
• Sudaryti planą kaip tyrimo duomenys bus pristatyti 

atskiroms grupėms (tėvams, darbuotojams, mokiniams) 
ir kaip bus gaunamas grįžtamasis ryšys.  

 
• Artimiausio MSG metu išsamiai išanalizuoti kiekvieno 

koncentro OLWEUS tyrimo duomenis ir parengti 
siūlymų paketą patyčių situacijos gerinimui (pvz. kaip 
siūlote mažinti patyčias pertraukų metu?).  
 

• Pasiūlymams parengti ir naujoms veikloms ,,įdarbinti“ 
Mokinių tarybą ar kitą iniciatyvių mokinių grupę. 

 







,,Smegenyse, kaip kompiuteryje, 
reikia įdiegti antivirusinę programą, 
kad sunaikintų užkrėstus tavo 
galimybes ribojančių destruktyvių 
minčių archyvus ir pakeistų juos 
pozityviomis mintimis ir 
nuostatomis“ 


