
REZULTATAI 
iš atrinktos medžiagos dalies

Trakų r. Rūdiškių gimnazija
Klasės nuo 3 iki 10

Olweus mokinių apklausa apie patyčias
2015-2017 m. palyginimas 

2015 metų mokyklos apklausoje dalyvavo 250 moksleiviai (98%);

2016 metų mokyklos apklausoje dalyvavo 215 moksleiviai (96%);

2017 metų mokyklos apklausoje dalyvavo 187 moksleiviai (97%).



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

per mėnesį ar dažniau per paskutinius kelius mėnesius

 Nuo OP pradžios 

patyčių 

mokykloje

sumažėjo 53% !

 2017 m. patyčias 

patiria po 13 

mergaičių ir

berniukų.
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Berniukai ir mergaitės, kurie tyčiojosi iš kitų mokinių 2-3 ar 

daugiau kartų per mėnesį per paskutinius kelius mėnesius

 Nuo OP pradžios 

besityčiojančių iš 

kitų mokinių 

sumažėjo 52%!

 2017 m. iš kitų 

tyčiojosi 1 

mergaitė (2015 

m. – 8, 2016 m. -

7) ir 11 berniukų 

(2015 m. – 24, 

2016 m. – 16).
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Kurioje klasėje mokosi iš tavęs besityčiojantis 

mokinys (-iai)?

Klasiokas (-ai), 

37.30

Iš paralelinių 

kl., 0

Vyresnis 

mokinys (-iai), 

7.5

Jaunesnis 

mokinys (-iai), 

4.5

Iš įvairių klasių, 

9

Moksleivių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi kartą, dukart ar 

dažniau, procentas



Iš tavęs tyčiojosi mergaitės ar berniukai?

Keli berniukai, 

22.90

Dažniausiai vienas 

berniukas, 12.9

Kelios 

mergaitės, 8.6

Dažniausiai viena 

mergaitė, 14.3

Ir berniukai ir 

mergaitės, 7.1

Moksleivių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi kartą, dukart ar 

dažniau, procentas
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Kur mergaitės patiria patyčias?

Moksleivių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi kartą, dukart 

ar dažniau, procentas

 Mergaitės 

daugiausiai patyčių 

patiria koridoriuose 

ir klasėse (mokytojui 

esant arba ne);

 Mergaičių patiriamų 

patyčių padaugėjo 

stadione, 

koridoriuose, klasėje 

be mokytojo, sporto 

salėje, valgykloje.
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Kur berniukai patiria patyčias?

Moksleivių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi kartą, dukart 

ar dažniau, procentas

 Berniukų patyčių 

patyrimas sumažėjo 

visose vietose.

 Berniukai

daugiausiai patyčių 

patiria koridoriuose, 

stadione, tualete ir 

klsėje be mokytojo.



Kokias patyčių formas patiria mergaitės?
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Mergaičių, iš kurių 

buvo tyčiojamasi 2-3

ar daugiau kartų per 

mėnesį, procentas

 Sumažėjo 

mergaičių 

patiriamų visų 

patyčių formų. 

 Žodinės 

patyčios, gandų 

skleidimas

patyčios susijusios 

su seksualumu yra 

dažniausios. 



Kokias patyčių formas patiria berniukai?
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Berniukų, iš kurių 

buvo tyčiojamasi 2-3

ar daugiau kartų per 

mėnesį, procentas

 Sumažėjo berniukų 

patiriamų visų patyčių 

formų. 

 Žodinės ir susijusios 

su seksualumu

patyčios išlieka 

dažniausios. Dažniau 

pasitaiko ir fizinės 

patyčios, gandų 

skleidimas, patyčios 

dėl tautybės. 



Kam jie papasakojo apie patiriamas 

patyčias?
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Mokinių, iš kurių buvo 

tyčiojamasi 2-3 ar 

daugiau kartų per 

mėnesį, procentas
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 Padaugėjo apie patiriamas 

patyčias pasisakančių 

mergaičių, ypač 

suaugusiems namuose ir 

mokykloje; 

 Ženkliai padaugėjo apie 

patiriamas patyčias 

namiškiams pasisakančių 

berniukų;

 Niekam nepasisako 1

mergaitė ir 4 berniukai 

(2015 m. – 8 mergaitės ir 

11 berniukų, 2016 m. – 4 

mergaitės ir 7 berniukai).
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”Kaip tu paprastai elgiesi, kai matai, kad iš 
tavo bendraamžio tyčiojasi kiti mokiniai?”
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Visų mokinių, kurie pasirinko šiuos 

du galimus atsakymo į šį klausimą 

variantus, procentas

 Sumažėjo 

pasyviai patyčias 

stebinčių bei 

padaugėjo padėti 

bandančių 

moksleivių. 



”Kai tu matai, kad 

iš tavo 

bendraamžio 

tyčiojasi, ką tu 

jauti ir galvoji?”

0 20 40 60 80

Užjaučia / užjaučia
ir nori padėti

79

76.8

83.4
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mokinių, atsakiusių į 
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“Ar manai, kad 

galėtum prisidėti 

prie patyčių iš 

mokinio, kurio tu 

nemėgsti?”



Kažkas iš suaugusių, su 

kuriais gyvenu, kreipėsi į 

mokyklą kartą ar daugiau, 

siekdamas sustabdyti patyčias 

iš manęs per paskutinius 

keletą mėnesių (%).

Tėvų/ globėjų reagavimas

Suaugusieji, su kuriais gyvenu, 

per pastaruosius keletą 

mėnesių kalbėjo su manimi 

kartą ar daugiau dėl to, kad aš 

tyčiojausi iš kitų mokinių (%).
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Mokytojai ar kiti 

suaugusieji mokykloje 

dažnai arba beveik 

visada bando 

sustabdyti patyčias (%)

Kiti mokiniai dažnai 

arba baveik visada 

bando sustabdyti 

patyčias (%)

Mokytojų ir mokinių reagavimas
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Mano klasės auklėtojas 

ar kiti mokytojai kalbėjo 

su manimi kartą ar 

daugiau dėl to, kad aš 

tyčiojausi iš kitų mokinių

(%)

Mokytojų reagavimas

Apskritai, aš manau, 

mano klasės auklėtojas 

"mažai arba nieko" ar 

"gana mažai" padarė per 

pastaruosius keletą 

mėnesių, kad sustabdytų 

patyčias (%) 
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Apskritai, mano klasės auklėtojas „daug" ir „labai 

daug" padarė per paskutinius keletą mėnesių, kad 

sustabdytų patyčias (%) 


