
OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

„Ąžuolyno“ progimnazijoje 

Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti 

keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės. Olweus patyčių prevencijos programą 
sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių 

mokyklose. 

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. 

Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir 
mokyklai. 

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. 

Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai. 

Programos instruktorė – Nina Vilkevičienė 
Programos koordinatorė – III kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė. 
 

Olweus Patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai: 
1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. 

2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla. 
3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas. 
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas  

reaguoti. 
 

Siekiant svarbiausio tikslo – mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymo, kurio dėka sumažėtų galimybės 
ne tik patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui: 

 veikia Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas; 

 kiekvienais metais vykdoma Olweus patyčių apklausos anketa, duomenų analizė aptariama 
koordinaciniame komitete ir personalo diskusijų ir mokymosi (MSG) grupėse, įformuojami visi 

bendruomenės nariai; 
 nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas. 
 pagal Olweus programą patobulinta ir nuolat peržiūrima priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių 

skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“ (Nuobaudų kopėčios“), „Informavimo apie patyčias bei 
netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“; 

 kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, vykta filmų peržiūra 
ir aptarimas patyčiu tema 

 dirbama su mokiniais individualiai. 

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – MŪSŲ 

MOKYKLOJE NESITYČIOJAMA! 

Šiam tikslui pasiekti skirtos 4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės: 
1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų; 

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti; 
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti; 

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje 
arba namuose. 

 

Mokykloje taikomos „nuobaudų kopėtėlės“ (poveikio priemones), kai įvyksta patyčios (ar kitas 
nepriimtinas elgesys, kuriam pasikartojus jis bus įvardintas kaip patyčios):  

 



PATYČIŲ „NUOBAUDŲ KOPĖČIOS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pastaba. Esant ypatingam patyčių atvejui, galima taikyti 6 ar aukštesnės pakopos nuobaudą, 

nepaisant to, kurioje pakopoje yra prasižengęs mokinys  

 

 

 

 

 

Parengė  

III kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė 

1. NETINKAMO ELGESIO STABDYMAS. TRUMPAS KOREKCINIS POKALBIS 

2. MOKINIO PASIAIŠKINIMAS. DALYVAUJA PATYČIAS UŽFIKSAVUSIAS 

MOKYKLOS DARBUOTOJAS, KLASĖS VADOVAS , MOKINYS. 

 

4. SUSITIKIMAS SU TĖVAIS, PATYČIAS UŽFIKSAVUSIU MOKYTOJU, KLASĖS 

VADOVU. 

 

 

3. MOKINIO TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE NETINKAMĄ ELGESĮ. INFORMUOJA 

KLASĖS VADOVAS. 

 

5. SUSITIKIMAS SU SOCIALINE PEDAGOGE. DALYVAUJA PATYČIAS 

UŽFIKSAVUSIAS MOKYKLOS DARBUOTOJAS, KLASĖS VADOVAS , MOKINIO 

TĖVAI. 

 

 

6. POKALBIS SU MOKYKLOS DIREKTORE.DALYVAUJA MOKINYS, MOKINIO 

TĖVAI, KLASĖS VADOVAS 

 

7. VAIKO GEROVĖS POSĖDIS. ĮRAŠAS Į MOKINIO BYLĄ. 

8. SIŪLYMAS RINKTIS KITĄ KLASĘ AR UGDYMO ĮSTAIGĄ. 


