
REZULTATAI

Olweus programa prieš patyčias

Duomenys yra surinkti, naudojant Dan 
Olweus patikrintą lietuvišką mokinių 

klausimyno versiją (2017) ir buvo 
apdoroti naudojant Olweus duomenų 

tinklą rinkimui ir apskaičiavimui.

Iš atrinktos medžiagos dalies

Šilutės r. Kintų 
pagrindinė mokykla 

Klasės nuo 3 iki 10

Olweus mokinių 
apklausa apie patyčias

Lapkritis 2015-2016-2017-2018-
2019-2020



Mokykla siekdama užtikrinti mokinių saugumą 
mokykloje ir sudaryti palankias mokinių ugdymo(-si) 

sąlygas nuo 2015 m. įgyvendina Olweus patyčių 
prevencijos programą.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos 
personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas 
reaguoti.

Į programos vykdymą taip pat įtraukiami 
mokiniai ir jų tėvai.

Programos tikslas - tobulinti švietimo pagalbą 
mokiniui, mokytojui ir mokyklai, diegiant aktyvias 
patyčių ir smurto prevencijos priemones. 



Pasitenkinimas mokykla
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				Patinka mokykla		Nepatinka mokykla		Column1

		Mergaitės		83.9		16.1

		Berniukai		90.9		9.1

		Viso		88.4		11.6







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

paskutinius keletą mėnesių

Lyginant su 
praeitais metais 
patyčių skaičius 

sumažėjo 30 
proc.

(B lentelė, 16 psl.)
Viso 12 mokinių
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				2020		2019		2018		2017		2016		2015

		Mergaitės		19.4		23.5		7.7		25		21.7		30.9

		Berniukai		10.9		17.6		17		20		20.3		29.5

		Viso		14		20		12.8		22.3		21		30.2







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

paskutinius keletą mėnesių


Diagrama1
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				Mergaitės		Berniukai		Viso

		2015		30.9		29.5		30.2

		2016		21.7		20.3		21

		2017		25		20		22.3

		2018		7.7		17		12.8

		2019		23.5		17.6		20

		2020		19.4		10.9		14







Sumažėjo 
besityčiojančių 

mokinių skaičius: 
2018-2019 m. - 5 

mokiniai.

Šiemet – 4 
mokiniai (1 
mergaitė, 3 
berniukai)

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

paskutinius keletą mėnesių


Diagrama1
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				2020		2019		2018		2017		2016		2015

		Mergaitės		3.2		5.9		5.1		4.5		4.4		9.1

		Berniukai		5.5		5.9		2.1		14		18.6		24.6

		Viso		4.7		5.9		3.5		9.6		12.5		17.2







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

paskutinius keletą mėnesių


Diagrama1
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				Mergaitės		Berniukai		Viso

		2015		9.1		24.6		17.2

		2016		4.4		18.6		12.5

		2017		4.5		14		9.6

		2018		5.1		2.1		3.5

		2019		5.9		5.9		5.9

		2020		3.2		5.5		4.7







Kam jie papasakojo apie patiriamas 
patyčias? Mokinių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi 2-3 ar 
daugiau  kartų per 
mėnesį, procentas

Sumažėjo vaikų 
pasisakančių 
suaugusiems 

apie patyčias –
tiek mokykloje, 
tiek namuose.  
Visgi yra apie 

trečdalis mokinių 
– niekam 

nepasisakančių. 
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				2020		2019		2018		2017		Column1

		Niekam		36.4		30.8		36.4		35

		Draugui ar giminaičiui		18.2		7.7		36.4		20

		Suaugusiems namuose		18.2		30.8		18.2		20

		Suaugusiems mokykloje		36.4		38.5		36.4		45







Kur vaikai mokykloje patyrė 
patyčias? (bendra suvestinė)

Mergaičių, iš kurių buvo 
tyčiojamasi kartą, dukart 

ar dažniau, procentas
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				2020		2019		2018		2016		2017

		Kitur		11.5		10.3		10.7		16.3		14.3

		Autobuse		3.8		2.6		0		2.3		2.4

		Autobuso stotelėje		11.5		2.6		0		7		9.5

		Pakelui į arba iš mokyklos		19.2		10.3		7.1		14		4.8

		Valgykloje		0		2.6		0		7		11.9

		Sporto salėje ar persirengimo kambaryje		7.7		23.1		3.6		2.3		2.4

		Tualete		0		0		0		2.3		7.1

		Klasėje be mokytojo		26.9		7.7		7.1		14		21.4

		Klasėje esant mokytojui		7.7		7.7		3.6		9.3		11.9

		Koridoriuose ar laiptinėse		30.8		30.8		25		32.6		31

		Sadione (pertraukų metu)		7.7		12.8		14.3		11.6		9.5







Ar dažnai mokytojai ar kiti suaugusieji 
mokykloje bando sustabdyti patyčias?

Padidėjo 
mokinių, 
matančių 
mokytojų 
pastangas 
stabdyti 
patyčias, 
skaičius.
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				2020		2019		2018		Column1		2017

		Beveik niekada		17.6		17.9		9.3				12

		Retai		5.9		4.8		7				10.9

		Kartais		11.8		17.9		22.1				15.2

		Dažnai		29.4		22.6		17.4				21.7

		Beveik visada		35.3		36.9		44.2				40.2







Kaip tu manai, kiek daug per paskutinius 
keletą mėnesių tavo klasės auklėtojas(-a) 

padarė, kad sustabdytų patyčias?

Mokiniai, kurie atsakė „mažai arba nieko“ arba „gana mažai“

Gerokai sumažėjo 
mokinių, 

nurodančių, jog per 
paskutinius keletą 

mėnesių klasės 
auklėtojas „mažai“ 

padarė, kad 
sustabdytų patyčias
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				3-4 klasės		5-6 klasės		7-8 klasės		9-10 klasės		Iš viso

		2016		19		25.6		47.8		36.7		32.7

		2017		21.1		28.6		48		41.4		36.2

		2018		29.4		28.6		48		63.6		43.5

		2019										44.8

		2020										27.4







Mokiniai, kuriems „truputį 
gaila“ ar „truputį gaila ir 

nori padėti“

Kai matai savo bendraamžius, iš kurių 
tyčiojasi mokykloje, ką tu jauti ar galvoji?

Labai pagerėjusi 
situacija. 
Ženkliai 

pakitusios 
mokinių 

nuostatos: 7-
10 klasėse 
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				2020		2019		2018		2017		2016

		Viso		84.9		71.4		72.9		72.8		74.5

		9-10 kl.		75		54.5		59.1		69		65.6

		7-8 kl.		90		69.6		84		64		77.3

		5-6 kl.		88.2		88.2		81		78.9		80

		3-4 kl.		88		77.3		64.7		84.2		78.9







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

Mokiniai, atsakę „kartais”, „gana dažnai”, „dažnai” ir „labai dažnai”

Sumažėjo 
mokinių, 
bijančių patirti 
patyčias 
skaičius  
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				Viso		Mergaitės		Berniukai

		2019		32.9		44.1		25.5

		2020		23.5		41.9		13
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OLWEUS patyčių prevencijos 
programa
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