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Olweus patyčių prevencijos 
programos esmė 

 Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos.   

 

 Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi 
atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.  

 

 Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių 
suaugusiųjų mokymą: 

 

 pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti; 

 nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas; 

 nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles; 

 kurti saugesnę aplinką. 

 

 Šiais principais pagrįstos priemonės taikomos mokyklos, klasės, 
individualiame lygmenyse ir, idealiu atveju, -  ir šeimoje.    



Olweus patyčių prevencijos programą 

 įgyvendinusios mokyklos Lietuvoje  

I etapas (2008 - 2009 m.) - 29 mokyklos 

II etapas (2009 - 2010 m.) – 64 mokyklos 

III etapas (2011 - 2012 m.) – 123 mokyklos 

IV etapas (2013 - 2014 m.) – 68 mokyklos 

 

 



Sertifikuotos Olweus vardo mokyklos 

Sertifikuota Olweus vardo mokykla tampa mokykla, kuri: 

 

•  įgyvendina Olweus programą (18 mėn.); 

•  įgyvendina OPKUS (2 semestrus); 

•  yra teigiamai įvertinama Olweus audito metu; 

•  Olweus mokyklos vardas yra atnaujinamas kas dvejus metus. 

 
Šiuo metu Olweus mokyklos vardą Lietuvoje turi  

44 mokyklos: 

 

2013 – 2015 metams – 22 mokyklos 

2014 – 2016 metams – 22 mokyklos 

  
Sertifikuotų mokyklų sąrašas yra skelbiamas oficialiame  

Olweus programos interneto puslapyje www.olweusinternational.no 

 

 

 

 

 

 

 



Olweus programos veiksmingumo 
vertinimas 

 Olweus mokinių apklausa vykdoma kiekvienų metų lapkričio mėnesį;  

 Olweus mokinių klausimynas yra gerai patikrinta priemonė, sukurta 

Olweus tyrimų pagrindu; 

 Apklausoje dalyvauja visi 3-10 kl. moksleiviai; 

 Klausimyną sudaro 42 klausimai; 

 Nuo 2005 m. virš 200 tūkst. moksleivių visame pasaulyje yra išbandę 

elektroninę klausimyno versiją; 

 Nuo 2004 m. į klausimyną integruoti klausimai apie patyčios 

naudojant mobiliuosius telefonus ir internetą. 

 



Olweus mokinių apklausos rezultatai 

2008 – 2013 metai 
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Patyčias patiriančių mokinių procento sumažėjimas: 

I etapo mokyklose – 38 proc. 

II etapo mokyklose – 37 proc.  

III etapo mokyklose – 35 proc. 



Mokinių, besityčiojančių iš kitų mokinių, 
procento mažėjimas 
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43 procentais 



Mokinių, patiriančių ilgalaikes patyčias, 
procento mažėjimas 

5,7 4,5
4,1 3,8 3,4 3,9

0

5

10

15

20

Prieš

programą

Po 1 m. Po 2 m. Po 3 m. Po 4 m. Po 5 m.

Vidutiniškai per penkerius metus ilgalaikes patyčias patiriančių 

mokinių sumažėjo 32 procentais 



Mokinių, kurie prisijungtų prie patyčių iš 
jiems nepatinkančio mokinio,  

procento mažėjimas 
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Penktas Olweus programos etapas 

 Penktąjį Olweus programos etapą planuojama vykdyti           

2015 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. gruodžio mėn.  

 

 Mokyklos, norinčios dalyvauti Olweus programoje, pildo 

“Mokyklų atrankos klausimyną” 

 

 Naujausią informaciją apie būsimą Olweus programos etapą 

galima sekti “Specialiosios pedagogios ir psichologijos centro” 

internetiniame puslapyje - www.sppc.lt  

 

 

Dėkojame už dėmesį 


