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„Juk reaguojame, stabdome – niekas nepadeda...“
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Jūsų manymu, kiek aktuali mokyklose patyčių problema? (N=1011)



 „Antras žingsnis“

 „Zipio draugai“

 „Obuolio draugai“

 „Olweus patyčių prevencinė programa“

 „Paauglystės kryžkelės“

 .....

Daugiau informacijos www.sppc.lt



 LR Švietimo įstatymo pataisos (įsigaliojančios nuo 2017 m. rugsėjo 
mėn.)

 Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo 
ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (nuo 2016 m. rugsėjo mėn.)





15 m. berniukai patyrę patyčias



15 m. mergaitės patyrusios patyčias
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VIDUTINIS VERTINIMAS:
Visi respondentai – 6.3

Vaikų turintys respondentai – 6.6

Kaip Jūs įvertintumėte mokyklos gebėjimus spręsti patyčių problemą? 
(N=1011)





 Pats kaltas, kad juokų nesupranta.

 Šiais laikais vaikams jau net kritikos negalima pasakyti!

 Vaikai juk taip žaidžia.

 Tai ne patyčios, tai konfliktas – nes anas pirmas pradėjo. 

 Juk jis yra storas, tai ką aš čia blogo pasakiau?..

 Jei neišmoksi priimti kritikos – neišgyvensi. 

 Kiekvienas žmogus turi mokėti iš savęs pasijuokti. 

 Taigi čia tik žodžiai.

 ....



 Mama labai rūpinasi savo 10-metės dukros išvaizda, tad 
pastebėjusi jos manymu kažką netinkamo, nesuderinto būtinai 
duoda dukrai pastabą: „eik susiriši plaukus, nes atrodo kaip 
makaronai“, „oi, tavo kojos su šituo sijonu – tikri šakaliai. Reikėtų 
tau kitą sijoną apsirengti“, „su tokiom pėdkelnėm atrodai kaip 
pasileidėlė, negi tu tikrai to nori?“, „na kiek kartų tau jau sakiau, 
kad šios dvi ryškios spalvos nesiderina ir taip apsirengusi tampi 
panaši į turginę bobą?“ ir pan.

 Vakare kartu su vaikais tėvai žiūri mėgiamą laidą. Laidos vedėja 
jau ne pirmą kartą suklysta kalbėdama, tėtis pakomentuoja: 
„Nesuprantu, koks žioplys šitą vištą parinko vesti laidą!..“

 Komentaras internete:



Tėvai: „Tai ką jūs pasakojate turi būtinai išgirsti mokytojai – nes iš jų nesulaukiame 

pagalbos“.

Mokykla: „Tai, ką jūs pasakojate, turi būtinai išgirsti tėvai, nes jie su 

mumis nebendradarbiauja“.



Jūs man siūlot pasikalbėti su mokytojais ar tėvais. Rimtai galvojat, 
kad tai padeda? Atsibuskit! Kokia prasmė su jais kalbėti, jei vienintelė 
„bausmė“ tai pagrūmojimas pirštu ir pamoralizavimas „ai ai kaip 
negražu“ ir tai tik kartais?.. Visiems nusispjauti, kas vyksta, 
paprasčiau praeiti pro šalį „nepastebint“ kad kažkas kažką stumdo. Nu 
jo, kai kas sureaguoja, sustabdo. Ir?.. Pasikeičia kažkas nuo to?.. Kokia 
prasmė su jais kalbėti, jei fizinio mokytojas man kažkada pasakė „būk 
vyras tada nelįs prie tavęs“?.. Kas man iš to kalbėjimo ir tokių jų 
nuostabių patarimų? Tipo muškis su jais ir tada viskas bus cool... O aš 
tik laukiu kada pabaigsiu mokyklą ir daugiau gyvenime galėsiu čia 
nebekelti kojos... (iš 15 m. paauglio laiško) 





 ...patyčios nėra žaidimas.

 ...vaikai neprisiprašo patyčių

 ...žodžiai žeidžia ne mažiau skaudžiai, kaip ir kumščiai.

 ...patyčios vaikų negrūdina ir nepadaro tvirtesniais, o žaloja ir atima galimybes.

paskutiniu metu visiškai savimi nebepasitikiu. anksčiau labai daug tyčiodavosi iš manęs, kad mano balsas 
mergaitiškas ir dėl to aš dažnai net nekalbu. gėdijuosi labai savo balso. labai vengiu kalbėti su 
nepažįstamais, kurie nėra pratę prie mano balso ir vis stengiuosi kuo mažiau kalbėti, kad vėl iš manęs 
nesityčiotų (iš 13 m. berniuko laiško) 

Kiek prisimenu save – nuolat patyriau patyčias. Tik kai buvau maža nesupratau – galvojau su manimi šiais 
nenori bendrauti. Atėjus į penktą klasę pasikeitė klasiokai… Ir ėmiau patirti milžiniškas psichologines 
patyčias. Penktoje klasėje jos buvo žiaurios, tačiau apie tai niekam nieko nesakiau. Šeštoje ir septintoje 
viskas buvo aprimę, tačiau nesiliovė. Ir atėjo mano baisiausi gyvenimo metai… Aštunta klasė. Patyriau ir 
tebepatiriu pačias didžiausias patyčias. Metų pradžioje susirgau depresija. Daugybę kartų bandžiau 
nusižudyt. Bet vis “kažkas” mane apsaugodavo. O dabar jaučiu, kad nebeištversiu... (iš vaikų diskusijų 
www.vaikulinija.lt)



 Susitarimas, kas yra patyčios.

 Pagarba vaikų nuomonei, mokinių įtraukimas planuojant prevencines veiklas, 
aiškinantis nesaugiausias veiklas.

 Aiški suaugusiųjų atsakomybė už patyčių sustabdymą.

*  *  * 

 Mokyklos paruošta, aprašyta ir patvirtinta patyčių prevencijos ir intervencijos 
vykdymo tvarka. 

 Mokyklos bendruomenės (mokytojų, kito personalo, tėvų, mokinių) supažindinimas 
su patyčių prevencijos ir intervencijos principais bei mokyklos priimta tvarka.

 Patyčių masto įvertinimas. 

 Patyčių situacijų fiksavimo, kreipimosi dėl patyčių bei rizikingų vietų mokykloje 
priežiūros sistemos sukūrimas.

 Nuoseklus reagavimas į vykstančias patyčias. 



VaikasŠeima, 

bendraamžiai

Bendruomenė, 

mokykla

Visuomenė



https://www.youtube.com/watch?v=ozn6OXMvhaM

https://www.youtube.com/watch?v=ozn6OXMvhaM

