Olweus programa 2019-2020 m.m.
Pagal 2019m. Olweus patyčių prevencijos apklausos rezultatus, bendras patyčių skaičius
mokykloje išaugo 9 proc. (19,4 proc.) palyginus su 2018m. (17,8proc). Patyčių rodikliai pakilo
kiekvienoje klasėje. Daugiausiai patyčių skaičius išaugo 3kl. (2018m. 50proc., 2019m. 60proc.)
ir 4 kl. (2019. – 7 proc.) Berniukai (22,3 proc.) daugiau tyčiojasi negu mergaitės (16,2 proc).
Sumažėjo besityčiojančių vaikų skaičius (2018 m. 7,5 proc., 2019m. 4,8proc), bet išaugo vaikų,
patiriančių patyčias (2018m. 17,8proc., 2019m. 19,4 proc.). Tai gali būti susiję, jog vaikai gal
nesako, kad nepatyrė patyčias, bet kažkada kažkas buvo patyręs jas. Tai reiškia, jog mokinia i
labiau pasitiki mokytojais, tėvais, labiau apie tai kalba.
Džiugina, kad sumažėjo ilgalaikių patyčių (2018m. 37,9 proc., 2019 -28,10 proc.). 2019m.
31 proc. mokinių pareiškė, jog bijo eiti į mokyklą (2018m. 17,4proc.,) kad iš jų gali tyčiotis.
Berniukai dažniausiai tyčiojasi koridoriuose/laiptinėse, sporto salėje/persirengimo kambariuose,
tualete, klasėje esant mokytojui, mokyklos kieme, valgykloje, pakeliui iš mokyklos. Taip pat
berniukai dažnai pažymi skiltį „kitos vietos“, mūsų manymu tai gali būti neformalios veiklos
būreliai – fizinio ugdymo treniruotės, baseinas, užsiėmimai meno mokykloje. O mergaitės pažymi,
kad iš jų tyčiojamasi, kai klasėje nėra mokytojo ir tas pačias vietas kaip ir berniukai. Patyčių formos išliko tos pačios: žodinės, išskyrimas (ignoravimas, atstūmimas,
nepriėmimas į draugų grupę), melas, apkalbinėjimai tarp mergaičių, ir tarp berniukų. Mergaičių
tarpe dar dominuoja nepadorūs gestai, pravardžiavimas seksualine reikšme turinčiais žodžiais, o
berniukų – daiktų atiminėjimas ir gadinimas, gąsdinimas ir vertimas daryti dalykus, kurių kiti
nenori, virtualios ir fizinės patyčios. Mergaitės pažymi, kad iš jų tyčiojasi bendraklasiai, o
berniukai labiau patyria patyčias iš įvairių klasių kaip vyresnių taip ir jaunesnių mokinių.
Mokiniai pasisakė, jos suaugę mokykloje stabdo dažnai/visuomet mokykloje. Pagal
2019m. apklausos rezultatus mokiniai labiau pasitiki ir atsiveria apie patiriamas patyčias
mokytojams (2018m. 17proc., 2019 – 27proc.), tėvams (2018m. 35proc., 2019m. 30 proc.),
broliams/draugams (26 proc.) Tokie rodikliai rodo, jog vaikai labiau pasitiki suaugusia is,
aplinkiniais, linkę išsipasakoti ir kreipiasi pagalbos.

