
REZULTATAI

Olweus programa prieš patyčias

Duomenys yra surinkti mokykloje 2019 m. 
ir 2018 m. rudenį, naudojant Dan Olweus 
patikrintą lietuvišką mokinių klausimyno 
versiją (2010) ir buvo apdoroti naudojant 
Olweus duomenų tinklą rinkimui ir 
apskaičiavimui.

Stakliškių gimnazija
(IV etapo mokykla)

Olweus mokinių 

apklausa apie patyčias
Lapkritis 2019

2019 metų OP tyrime buvo apklausta 

112 mokinių. Duomenys lyginami su 

2018 metų OP apklausos, kurioje 

dalyvavo 108 mokiniai, rezultatais.

Iš atrinktos medžiagos dalies

Apklaustos klasės nuo 3 iki 10



2019 m. Lietuvos Olweus mokinių 
apklausos rezultatų analizė



Užslėptos patyčios

(Lietuvos Olweus mokinių apklausų duomenys)



Ilgalaikės patyčios
(Lietuvos Olweus mokinių apklausų duomenys)



Klasės vadovo indėlis stabdant patyčias 
(klausimas 42 („mažai“ arba „nieko“)



Tyrime dalyvavusių mokinių 
pasiskirstymas pagal lytį:

2019 m.

►112 mokinių: 

46 mergaitės,  

66 berniukai.

►92,6 proc.  3-10 
klasių mokinių.

2018 m.

►108 mokiniai: 

44 mergaitės,  

64 berniukai.

►85,7 proc.  3-10 

klasių mokinių.



Ar tau patinka mokykla?
(2019 m. rezultatai)

Patinka

►63% mergaitėms

►64,6% berniukams

Nepatinka

►8,6% mergaitėms

►9,2% berniukams

Mokykla nei patinka, nei nepatinka:

►28,3% mergaitėms

►26,2%  berniukams
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Visi Berniukai Mergaitės

Olweus mokinių apklausų 2013, 2014 ir 2015 m. rezultatai pagal  klausimą: 

„Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį arba 
dažniau per paskutinius keletą mėnesių“
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Visi

Berniukai

Mergaites

Olweus mokinių apklausų  2016, 2017 ir 2018 m. rezultatai pagal  klausimą: 

„Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį arba 
dažniau per paskutinius keletą mėnesių“

2016 m., 2017 m., 2018 m. patiriančių patyčias mokinių procentas 3-10 klasėse
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Mergaitės Berniukai Visi
Visų mokinių nuo 3 iki 

10 klasės procentas

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

(lyginami gimnazijos 2018 m. tyrimo  rezultatai su 2019 m. gimnazijos  
Olweus apklausos tyrimo duomenimis)

Šviesesnės spalvos stulpeliai (gale): mokyklos vidurkiai 2019 metų.

Tamsesnės spalvos stulpeliai (priekyje): mokyklos vidurkiai 2018 metų.

 12,7% mokinių patyrė 

patyčias 2-3 kartus per 

mėnesį arba dažniau 2019 m. 

rudenį.

 13,3% mergaičių  ir 12,3% 

berniukų patyrė patyčias 

2019 m. rudenį.

 Berniukai patyčias patiria

mokykloje šiek tiek dažniau, 

nei mergaitės.

 Kitaip sakant, viso 14-a  

mokinių nurodė, kad patyrė 

patyčias 2-3 kartus per 

mėnesį arba dažniau 2019 m. 

rudenį.

 Lyginant su 2018 m. 

duomenimis yra stebimas 

patyčių masto nežymus 

padidėjimas.
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Patiriamos patyčios pagal lytį
(Lietuvos Olweus mokinių apklausų duomenys)

mergaitės berniukai



Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 ar 
daugiau kartų per mėnesį paskutinius keletą mėnesių (2019 m. ruduo)

Diagramoje mėlyna spalva yra berniukų duomenys,   o raudona yra mergaičių duomenys.

2019 m. tyrimo  duomenimis: daugiausia patyčių berniukai patiria 3 ir 5 klasėse. Pasitaikė 

patyčių atvejų 4 ir 6 klasėse tarp berniukų. Nepatyrė patyčių 7, 8 ir 10 klasių berniukai. 

Daugiausia patyčių mergaitės patiria 3 klasėje – patyrė patyčias 2019 m. rudenį 4 mergaitės. 

Pasitaikė patyčių atvejų 8 klasėje (1 mergaitė nurodė, jog patyrė patyčias). Nepatyrė patyčių 

4, 5, 6, 7 ir 9 klasių mergaitės 2019 m. rudenį.
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Mergaitės Berniukai



Berniukai ir mergaitės, iš kurių buvo tyčiojamasi 

2-3 kartus per mėnesį paskutinius keletą mėnesių 
(2019 m. rezultatai pagal klasės lygmenį mūsų mokykloje)

 2019 m. 
rudenį 
patyčios 
labiausiai 
buvo 
paplitę 3
klasėje.

 Dažnesni  
patyčių 
atvejai yra 
5 klasėje.

 Patyčių  
2019 m. 
rudenį 
nepasitaikė 
7 klasėje.



Patiriantys ilgalaikes patyčias mokiniai („vienus metus ir ilgiau“).

2019 m. mokinių rezultatai pagal lytį ir bendras procentas

2019 m. tyrimo  duomenimis: berniukas, kuris mokosi 5 klasėje, patiria ilgalaikes patyčias 

ir mergaitė, kuri mokosi 8 klasėje, patiria ilgalaikes patyčias.



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

(palyginimas 2018 m. rezultatų su 2019 m. 
Olweus apklausos mokykloje tyrimo duomenimis)

Šviesesnės spalvos stulpeliai (gale): mokyklos vidurkiai 2019 metų.

Tamsesnės spalvos stulpeliai (priekyje): mokyklos vidurkiai 2018 metų. 

• 2019 m. 4,6% 

tyrime dalyvavusių 

mokinių (arba viso 

5 mokiniai)

prisipažino, jog 

dalyvavo patyčiose 

iš kito mokinio 2-3 

kartus per mėnesį 

arba dažniau.

• 2019 m. rudenį 

sumažėjo

besityčiojančių 

mergaičių, tačiau 

padaugėjo 

besityčiojančių 

berniukų procentas, 

lyginant su 2018 m. 

apklausos 

duomenimis.

2,2
6,5 4,6

4,7 3,2 3,8
0

10

20

30

%

Mergaitės Berniukai Visi

Visų mokinių nuo 3 iki 10 klasės procentas



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

(2019 m. rezultatai pagal klasės lygmenį)

 Daugiausia 
2019 m. buvo 
linkę tyčiotis  
iš kitų mokinių  
3 klasės 
mokiniai.

 Pasitaikė 
besityčiojančių 
mokinių 5, 9 ir 
10 klasėse.

 Nesityčiojo iš 
kitų 4, 6, 7, 8 
klasių mokiniai 
2019 metų 
rudenį.



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

Linkę tyčiotis iš kitų 

mokinių mergaitės, 

kurios mokosi 10

klasėje ir berniukai, 

kurie mokosi 3, 5 ir 9 

klasėse. 

Raudona spalva –

mergaičių  procentas, 

kurios tyčiojosi.

 Mėlyna spalva –

berniukų procentas, 

kurie tyčiojosi.



Linkę tyčiotis mokiniai, kai vyksta ilgalaikės patyčios, t.y. „vienus metus ir ilgiau“ 

(2019 m. mokinių rezultatai pagal lytį ir bendras procentas)

2019 m. tyrimo  duomenimis: berniukas, kuris mokosi 5 klasėje, yra linkęs tyčiotis vienus 

metus ir ilgiau ir mergaitė, kuri mokosi 8 klasėje, yra linkusi tyčiotis vienus metus ir ilgiau.
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Kur mergaitės mūsų mokykloje patyrė patyčias 2019 m. rudenį?

Mergaičių, iš kurių buvo tyčiojamasi 1-2 kartus ar dažniau, procentas



0 10 20 30

Kita vieta

 Autobusas

 Autobuso stotelė

Pakeliui į/iš mokyklos

Valgykla

Sporto salė/persirengimo
kambarys

Tualetas

Klasėje be mokytojo

Klasėje, esant mokytojui

Koridoriai/laiptinės

Mokyklos kiemas

11,8

5,9

0

5,9

0

17,6

5,9

11,8

5,9

41,2

11,8

Kur berniukai patyrė patyčias 2019 m. rudenį?

Berniukų, iš kurių buvo tyčiojamasi kartą, dukart ar dažniau, procentas
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Kokias patyčių formas patyrė mergaitės (2019 m. rudenį)?

Visų mergaičių, kurios atsakė į šiuos klausimus, procentas

 Mergaičių tarpe 
labiausiai paplitęs 
yra ignoravimas ir 
išskyrimas iš 
grupės (10,9%), 
antroje vietoje 
yra žodinės 
patyčios (6,6%)
pagal dažnumą.

 Pasitaikė  melo ir 
gandų (4,4%) bei
fizinių patyčių 
atvejų (4,4%)
2019 m. rudenį 
tarp mergaičių.
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Kokias patyčių formas patyrė berniukai (2019 m. rudenį)?

Visų berniukų, kurie atsakė į šiuos klausimus, procentas

 Berniukų tarpe 

labiausiai paplito 

2019 m. rudenį   

ignoravimas ir 

išskyrimas iš 

grupės (11%), 

antroje vietoje –

melas ir gandai 

(9,5%), o trečioje 

vietoje pagal 

dažnumą yra 

žodinės patyčios 

(7,6%).

 Berniukai 

nepatyrė virtualių 

patyčių (internetu 

arba telefonu) 

2019 m. rudenį.



Mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi  2-3 ar daugiau kartų per mėnesį  procentas

 Mergaitės šiemet 

linkę apie 

patiriamas 

patyčias pasisakyti 

bendraamžiams 

(33,3%) ir 

suaugusiems 

namuose (16,7%).

 Sumažėjo  2019 

m. pasitikėjimas ir 

suaugusiais 

mokykloje bei 

išaugo 

pasitikėjimas 

bendraamžiais, 

kalbantis apie 

patiriamas 

patyčias.

Kam mergaitės papasakojo apie patiriamas patyčias? 
(remiamasi 2019 metų apklausos rezultatais)



Kam berniukai papasakojo apie patiriamas patyčias? 
(remiamasi 2019 metų apklausos rezultatais)
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Mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi  2-3 ar daugiau kartų per mėnesį  procentas

 Berniukų 

pasitikėjimas 

suaugusiais tiek 

mokykloje, tiek 

namuose 2019

metais sumažėjo, 

lyginant su 2018 

metų apklausos 

duomenimis. 

 Berniukai šiemet 

linkę išsipasakoti ir 

pasitiki daugiau 

bendraamžiais, nei 

suaugusiais

namuose.



Kam mūsų mokyklos mokiniai papasakojo apie patiriamas 
patyčias (remiamasi 2019 m. rezultatais)?



JAUSMAI IR POŽIŪRIAI, SUSIJĘ SU PATYČIOMIS
Kai matai savo bendraamžius, iš kurių tyčiojamasi, 

ką tu jauti ir galvoji? (2019 m. rezultatai)



“Ar manai, kad galėtum prisidėti prie patyčių iš mokinio, 

kurio tu nemėgsti?” (remiantis 2019 m. tyrimo rezultatais)

Berniukai kiek
dažniau, nei 
mergaitės linkę 
galvoti, kad 
prisijungtų prie 
patyčių, jei 
būtų 
tyčiojamasi iš 
jiems 
nepatinkančio 
mokinio.

Pateikiami mokinių atsakymai: „taip”, “taip, galbūt“, ir „aš nežinau“.
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Mūsų mokyklos berniukai
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Mūsų mokyklos mergaitės

Visų 2019 metų rudenį apklaustų 

mokinių, pasirinkusių šiuos

atsakymus į jiems pateiktą 

klausimą, procentai

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

Mergaitės, 

lyginant su 

berniukais, 

yra labiau linkę

padėti 

skriaudžiamam 

mokiniui, kai 

pastebi patyčias, 

be to jos mažiau, 

nei berniukai,

yra linkę pasyviai

stebėti  patyčias.



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

(2019 m. rezultatai)



„Kaip tu manai, kiek daug per paskutinius keletą mėnesių tavo 
klasės auklėtojas (-a) padarė, kad sustabdytų patyčias?“

Pateikiami mokinių atsakymai: „mažai arba nieko“ arba „gana mažai“.
(2019 m.  apklausos rezultatai)



Kaip tu manai, kiek daug per paskutinius keletą mėnesių tavo 
klasės auklėtojas (-a) padarė, kad sustabdytų patyčias?

• 2019 metais padaugėjo 
mokinių (nuo 37,7% 
2018 m. iki 44,6% 2019 
m.) manančių, kad klasės 
auklėtoja (-as) daro mažai
arba gana mažai, kad 
sustabdytų patyčias 
(lyginama su 2018 metų
tyrimo metu gautais 
duomenimis).

• Sumažėjo 2019 m. 
mokinių procentas, kurie 
mano, kad  jų auklėtoja (-
as) daro labai daug arba 
daug, kad sustabdytų
patyčias, lyginant su 2018 
metų mokinių apklausos 
rezultatais (nuo 48,3% 
2018 m. iki 41% 2019 
m.).



Ar dažnai kiti mokiniai mokykloje bando
sustabdyti patyčias? (2019 m. rezultatai)



„Ar dažnai tu bijai, kad kiti mokiniai iš tavęs tyčiosis?“
Mokinių, atsakiusių „kartais“, „gana dažnai“, „dažnai“ ir „labai dažnai“, rezultatai išskirti 

pagal lytį ir bendras procentas pateikiamas, remiantis 2019 m. apklausos duomenimis.



Ar dažnai tu bijai, kad kiti mokiniai iš tavęs 
tyčiosis?
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Visų mokinių nuo 3 iki 10 klasės procentas 
(2018m. apklausos rezultatai pavaizduoti raudona spalva, 

geltona spalva žymimi - 2019m.mokinių apklausos rezultatai)



OLWEUS patyčių 
prevencijos programa

Ačiū už dėmesį!

Instruktorė Inga Abramavičienė



Patyčios sumažėjo 56,9%

IV etapo mokyklų 3-10 klasių mokinių patiriamų 
patyčių procentai  2013 - 2018 m.
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