
MOKYKLA

Programa įdiegta 
        Lietuvos

mokyklose

Nuo 2008 m.

Kuo ilgiau mokykloje yra
įgyvendinama programa,
tuo programos poveikis

yra didesnis

Mokinių, pastebinčių, jog mokytojai ar kiti suaugusieji mokykloje bando stabdyti patyčias

padidėjo 

Patyčias patiriančių mokinių sumažėjo 

Besityčiojančių mokinių sumažėjo 

Olweus patyčių
prevencijos programa

NUO 2008 M. LIETUVOJE

Vykdydami Olweus patyčių prevencijos programą, siekiame mažinti patyčių lygį mokyklose,

didinant mokyklos bendruomenės narių, visų pirma - suaugusiųjų kompetencijas atpažinti

patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Yra pastebimas ryškus pokytis mokyklose, kurios Olweus

patyčių prevencijos programą įgyvendina nuo 2008 m. Šių mokyklų mokiniai 2018 metais

teigė, jog 62,3 proc. mokytojų ar kitų suaugusiųjų mokykloje dažnai ar beveik visuomet

bando stabdyti patyčias. Tuo tarpu 2008 m. šiose mokyklose akytviai reaguojančių į patyčias

suaugusiųjų buvo 40,9 proc.
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Olweus patyčių prevencijos programa Lietuvoje pradėta diegti 2008 m. Vienuolika programos

įgyvendinimo metų galima suskirstyti į septynis programos diegimo etapus, kurių metu

prisijungdavo vis naujų mokyklų. 

2018 m. kasmetinę
Olweus patyčių

prevencijos programos
apklausą atliko net 

           mokiniai

Olweus  patyčių prevencijos programoje dalyvaujančių
mokinių apklausa pasižymi ilga istorija, o apklausos anketa

yra plačiai naudojama visame pasaulyje daugiau nei 30 m.

Nustatyta, kad šis klausimynas yra tikslus instrumentas,

leidžiantis įvertinti patyčių mastą mokykloje.

Parengta virš     
 programos
instruktorių

Šiuo metu programą jau yra įdiegusios 423 Lietuvos

mokyklos. Iš jų 148 mokyklos toliau tęsia programą - vykdo

Olweus patyčių prevencijos programos užtikrinimo sistemą
(OPKUS). Tarptautinį Olweus mokyklos vardo sertifikatą
šiuo metu turi 98 Lietuvos mokyklos. 

Nuo 2008 m. buvo parengti 104 programos instruktoriai,

kurie apmokydami ir padėdami spręsti iškilusius iššūkius,

tiesiogiai dirbo su mokyklų bendruomenėmis.

Tęstinumo svarba
Kasmetinės apklausos rezultatai atskleidė, jog mokyklose, vykdžiusiose Olweus patyčių
prevencijos programą nuo 2008 iki 2018 m. :

Mokinių, iš kurių tyčiojamasi, skaičiaus
kitimas skirtingų etapų mokyklose

Mokinių, kurie tyčiojosi, skaičiaus
kitimas skirtingų etapų mokyklose

Maždaug          
 mokinių apie

patiriamas
patyčias niekam

nėra sakęs 

2018 m. VII etapo mokyklų kasmetinės apklausos

rezultatai rodo, kad maždaug 19 proc. mokinių patiria

patyčias, o 26,2 proc. mokinių (t.y. kas ketvirtas

mokinys) apie patiriamas patyčias niekam nėra sakę.

Po 10 metų:

Programą įdiegusių mokyklų skaičius (proc.)
skirtingose savivaldybėse

Olweus.Lietuva@gmail.com
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1 - Vilniaus m. 
2 - Kauno m. 
3 - Klaipėdos m.
4 - Panevėžio m.
5 - Šiaulių m.
6 - Alytaus m. 
7 - Birštonas
8 - Palanga
9 - Visaginas
10 - Neringa

patiria ilgalaikes
patyčias

1 mokinys 
klasėje

Remiantis 2018 m. VII etapo mokyklų kasmetinės

apklausos rezultatais, 3,6 proc. (1 iš 28) mokinių

patiria ilgalaikes patyčias, kurios trunka metus ar net

keletą metų.

Įdomu tai, jog virš 50 proc. apklausoje dalyvaujančių mokinių teigia,

jog matydami kitą mokinį, iš kurio yra tyčiojamasi, jie norėtų jam /

jai padėti, jiems jo / jos  yra gaila. Taigi, apie pusė mokyklose

esančių mokinių išgyvena dėl skriaudžiamųjų, nori, kad situacija

keistųsi. Deja, tai ne visuomet yra vaikų jėgas ir galimybes atitinkanti

užduotis. Siekiant užkirsti kelią patyčioms labai svarbus yra

suaugusiųjų vaidmuo.

mokinių bando
padėti

skriaudžiamajam 
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