
REZULTATAI

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.

Iš atrinktos medžiagos dalies

Olweus mokinių 
apklausa apie 

patyčias
Lapkritis 2017

Apklausoje dalyvavo 388 mokiniai (79,2 proc.) 
2017 metų lapkričio mėnesį

.

Klaipėdos Maksimo Gorkio Klaipėdos Maksimo Gorkio 

pagrindinė pagrindinė mokyklamokykla

Klasės nuoKlasės nuo 33 ikiiki 88



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

paskutinius keletą mėnesių

Alternatyviu 
skaičiavimu 21,6 
proc. mokinių 
patiria patyčias 
(16 psl. B lentelė)(16 psl. B lentelė)
Lietuvos vidurkis 
– 26,6 proc.



Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 
2-3 ar daugiau kartų per mėnesį paskutinius 

keletą mėnesių

Apie trečdalis 
mokinių 
patyčias patiria 
aukštesnėse 
klasėse – 7 ir 8 klasėse – 7 ir 8 
kl.



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

Alternatyviu 
skaičiavimu 8,6 
proc. mokinių 
patiria patyčias 
(23 psl. F lentelė)(23 psl. F lentelė)
Lietuvos vidurkis –
12,2 proc.



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

paskutinius keletą mėnesių

Daugiausia 
besityčiojanči
ų vaikų yra 
aukštesnėse 
klasėse, ypač klasėse, ypač 
berniukų 
tarpe. 
Šiose 
klasėse ir 
patiriančių 
patyčias 
mokinių yra 
daugiau



Kam jie papasakojo apie patiriamas 
patyčias?

Mokinių, iš kurių buvo 
tyčiojamasi 2-3 ar daugiau  

kartų per mėnesį, procentas

Šiek tiek daugiau 
nei trečdalis 
mokinių yra linkę  
pasisakyti 
mokykloje apie mokykloje apie 
patiriamas 
patyčias.
Apie ¾ mokinių 
pasisako 
suaugusiems 
žmonėms.



Kur mokiniai mokykloje patyrė 
patyčias? (bendra suvestinė) Mokinių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi 2-3 ar daugiau  
kartų per mėnesį, procentas



Kur mergaitės mokykloje patyrė 
patyčias?

Mokinių, iš kurių buvo 
tyčiojamasi 2-3 ar daugiau  

kartų per mėnesį, procentas



Kur berniukai mokykloje patyrė 
patyčias?

Mokinių, iš kurių buvo 
tyčiojamasi 2-3 ar daugiau  

kartų per mėnesį, procentas



Kokias patyčių formas patyrė 
mergaitės? Mokinių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi 2-3 ar daugiau  
kartų per mėnesį, 

procentas



Kokias patyčių formas patyrė 
berniukai? Mokinių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi 2-3 ar daugiau  
kartų per mėnesį, 

procentas



”Kai matai savo bendraamžius, iš kurių 

tyčiojasi mokykloje, ką tu jauti ar galvoji?”

Mokiniai, kuriems 

„truputį gaila“ ar „truputį 

gaila ir nori padėti“

Mažiausiai 
užjaučiančių užjaučiančių 
mokinių yra 
aukštesnėse 
klasėse, šiose 
klasėse yra 
daugiausia 
patiriančių ir 
besityčiojančių 
mokinių



“Ar manai, kad galėtum prisijungti prie 

patyčių, jei būtų tyčiojamasi iš tau 

nepatinkančio mokinio?”
Mokiniai atsakė „taip”, 

„taip galbūt”, ir „aš 
nežinau”

Daugiau nei 
trečdalis 
mokinių 
aukštesnėse 
klasėse 
prisijungtų prisijungtų 
prie patyčių



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“



Ar dažnai mokytojai ar kiti suaugusieji 

mokykloje bando sustabdyti patyčias?
„Dažnai“, 

„Beveik visada“

Daugiau nei 
pusė mokinių 

pastebi pastebi 
mokytojų ir 

kitų 
suaugusiųjų 
mokykloje 
pagalbą 
stabdant 
patyčias



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

Tik apie 10 
proc. 
mokinių 
bijo patirti 

Mokiniai, atsakė „kartais”, dažnai („gana dažnai”, „dažnai” ir „labai dažnai”)

bijo patirti 
patyčias



OLWEUS patyčių prevencijos 

programa

Ačiū už dėmesį


