
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS ATASKAITA 
 
Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje 

(OPPP), kurios tikslas - mokyti mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas 
reaguoti.  
Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn. OLWEUS patyčių prevencijos programa – 
tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, 
individo. OLWEUS patyčių ir smurto 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 šio tikslo mokykloje jau yra: 
• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas (PPKK); 
• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas; 
• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG). 
Mokyklos instruktorė – Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Vilma 
Simėnienė.  
Mokyklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Timukienė. 
MSG lyderiai: Rasa Plikšnienė ir Irena Krisiukėnienė, Jolanta Mulokienė ir Audronė Grigienė, 
Audronė Navalinskienė ir Danguolė Šteinbergienė, Vaida Vaitaitytė ir Asta Svalbonienė.  
OLWEUS programos sėkmę lemia mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai ir kiti darbuotojai, 
kurie: 

• kas antrą savaitę susitinka ir 90 min. mokosi, analizuoja patyčių problemas, teikia 
konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais; 

• stebi mokinius klasėje ir už jos ribų; aktyviai reaguoja į netinkamą mokinių elgesį; 
• individualiai bendrauja su patyčiose dalyvaujančiais moksleiviais, susitinka su tėvais; 
• kartą per savaitę mokykloje vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. 

Mokiniams skelbiama pagrindinė OLWEUS patyčių prevencijos programos žinia – „Mūsų 
mokykloje nesityčiojama“. 
Prieš patyčias nukreiptos klasės taisyklės: 

• mes nesityčiosime iš kitų; 
• mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti; 
• mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti; 
• jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje 

ir/arba namuose. 
MSG susirinkimų temos: 
Spalio mėn. - Kaip atpažinti patyčias. (Vadovas mokyklos darbuotojams, sk. 2) Spalio 4 savaitę 
Olweus programos instruktorius praves vienos dienos trukmės mokymus naujiems nariams. 
Priemonės kaip dirbama su patyčiomis. Intervencija. 
Gruodžio mėn. - Individualus darbas su patyčiomis. (Vadovas mokyklos darbuotojams, sk. 8). 
Mokinių apklausos rezultatų pristatymas. „Naktis mokykloje“, 
Vasario mėn. - Filmų apie patyčias pristatymas. Tėvų diena „Kartų mokymasis kartu“ 
Kovo mėn. savaitė „Be patyčių“, 
Balandžio mėn. - Kaip dirbti su mokinių, kurie tyčiojasi iš kitų, tėvais. akcija „Darom“, 
Birželio mėn. - Kaip sekėsi įgyvendinti OP  tikslus mokykloje. organizuota stovykla socialiai 
remtiniems mokiniams vasaros atostogų metu „Mes-Nemunėlio vaikai“.  
Klasių auklėtojai integravo veiklas į klasių auklėtojų programas. 
Klasių valandėlių temos: 

• Kibernetinės patyčios. 
• Empatija ir pastangos užjausti ir suprasti kitus. 



• Pagarba sau ir kitiems. 
• Pagarba kito nuosavybei. 
• Pasitikėjimas. 
• Pagalbos ieškojimas. 
• Pyktis ir jo valdymo būdai. 
• Literatūros, susijusios su patyčiomis apžvalga. 
• Lyčių skirtumai, klasėje kylančios problemos. 
• Saugus kelias namo. 
• Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. 
• Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti suaugusiam. 
• Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje. 
• Vienišumas. 
• Konstruktyvus konfliktų sprendimas. 

Veikė neformaliojo ugdymo užsiėmimas „Kai nieko nesinori daryti“. Būrelio užsiėmimų 
temos:  

• Išmokime pažinti, suprasti ir užjausti kitą: 
• Mūsų teisės ir pareigos: 
• Saugumo mokymai 
• Svarbiausi dalykai mano gyvenime. 
• Pasitikėjimas savimi. 
• Aš ir mano šeima. 
• Vardas ir piešinys. 
• Tilto statymas. 
• Mano pasirinkimai. 
• Vertybės mano gyvenime. 
• Mano mintys, jausmai, nuotaikos. 
• Sprendimų priėmimo įgūdžių ugdymas. 
• Baimės. 
• Pagalbos prašymas. 
• Krūvis. 
• Pagarba skirtumams. 
• Rūkymo žala finansams. 
• Asmeninių finansų tvarkymas. 
• Mano svajonės. 

Gauta prevencinės literatūros 50 vnt.  
Patyčių  temos nagrinėtos kalbų, socialinių mokslų, menų, matematikos pamokų metu.  
Projektas tęsis iki 2014 metų gruodžio mėn.  

 
Projekto koordinatorė Edita Timukienė  


