
Patyčių tyrimas



Dalyviai

Iš 486 mokinių

Dalyvavo 303 mokiniai

5kl 119

6kl 73

7kl 51

8kl 60

Mergaitės 50,3% (153)

Berniukai 49,5% (150)



Kai pamokos vyko mokykloje, ar jauteisi saugus?

303 atsakymai:

Visai nesaugiai 5% (15 mokinių)

Saugiai 54,5% (165 mokiniai)

Visada saugiai 40,6% (123 mokiniai)



Kai pamokos vyko mokykloje, ar iš tavęs tyčiojosi kiti 
mokiniai?

303 atsakymai:

Niekada 74,6% (226 mokiniai)

Kartais 22,8% (69 mokiniai)

Dažnai 2% (6 mokiniai)

Labai dažnai 0,7%  (2 mokiniai)



Kai pamokos vyko mokykloje, ar tu kada nors tyčiojasi iš 
kitų mokinių?

303 atsakymai:

Niekada 86,8% (263 mokiniai)

Kartais 11,6% (35 mokiniai)

Dažnai  -

Labai dažnai 11,7% (5 mokiniai)



 Kai pamokos vyko mokykloje, ką tu darei, kai tyčiojosi iš 
kito?

303 atsakymai:

Nieko nedariau 30,7% (93 mokiniai)

Stebėjau 7,3% (22 mokiniai)

Stabdžiau 21,8% (66 mokiniai)

Gyniau 17,5% (53 mokiniai)

Kreipiausi į suaugusįjį 22,8%

                            (69 mokiniai)



 Su kokiomis patyčių formomis susidūrei mokykloje? 
(pažymėk vieną arba kelis) 

Iš manęs nesityčiojo, nepatyriau patyčių 208 atsakymai

Ignoravo ar nekalbėjo su manim 29 atsakymai

Apkalbinėjo mane 54  atsakymai

Prasivardžiavo 33 atsakymai

Erzino mane 64 atsakymai

Rašinėjo nemalonius , įžeidžiančius užrašus 12 atsakymų

Gadino, atiminėjo mano daiktus 28 atsakymai

Iš manęs tyčiojosi tik 1 kartą 1 atsakymas

Mokytojų patyčios 1 atsakymas

Tyčiojosi tik nuotoliniu būdu 1 atsakymas



Kai vyko pamokos mokykloje, kokioje mokyklos vietoje 
dažniausiai vykdavo patyčios? (pažymėk vieną arba kelis)

Niekas nesityčiojo 157 atsakymai

Kabinetuose 35 atsakymai

Tualete 17 atsakymų

Mokyklos kieme ir lauke 42 atsakymai

Koridoriuose 108 atsakymai

Valgykloje 1 atsakymas

Visur 1 atsakymas

Nemačiau 14 atsakymų



Kiek laiko per dieną Tu vidutiniškai laiko praleidi 
naršydamas internete? (įrašyk skaičių)

Intervalai nuo 20 min iki 14val.

Vidurkis- 4 val. 30 min.

Daugiausia atsakymų vyravo 2 val.,

                                               3 val., 

                                               4val., 

                                                5 val.



Kaip dažnai esi patyręs(-usi) elektronines patyčias per 
pastaruosius 2 mėnesius?

303 atsakymai:

Niekada 89,4% (271 mokinys)

Kartais 9,6% (29 mokiniai)

Dažnai 0,3% (1 mokinys)

Kasdien 0,7% (2 mokiniai)



Kokioje internetinėje erdvėje dažniausiai susiduri su 
patyčiomis? (pažymėk vieną arba kelis)

Nesusidūrė - 288 moksleivių

Tik - Tok - 41 moksleivių

Instagram - 11 moksleivių

Youtube - 11 moksleivių 

Vienetiniai atvejai: Snapchat; 

Viber; Roblox; Teams



 Kokiais veiksmais esi patyręs elektronines patyčias per 
pastaruosius 2 mėnesius? 

261 (86,1%) nepatyrė patyčių

9 (3%) skambino ar rašė žinutes (per messengerį, viberį, gmail) norėdami pasišaipyti ar pagąsdinti Tave

3 (1%) paviešino Tavo asmenines nuotraukas, video medžiagą ar asmeninius duomenis

14 (4,6%) Viešai įžeidinėjo Tave savo komentarais

(Tik-tok’e, messenger’yje, facebook’e, youtube)

5 (1,7%) ignoravo, pašalino ar nepriėmė į draugų/klasės

 grupę socialiniuose tinkluose , pokalbių svetainėse

7 (2,3%) šmeižė ar skleidė melagingus gandus apie Tave

4 (~1 %) ignoravo, viešino nuotraukas, dalinosi mano informacija, 

nuotraukomis



Kaip dažnai Tu tyčiojiesi elektroninėje erdvėje iš kitų per pastaruosius 2 
mėnesius?

303 atsakymai:

Niekada 91,4% (271 atsakymai)

Kartais 6,9% (29 atsakymai)

Dažnai 0,3 % (1 atsakymas)

Kasdien 0,7% (2 atsakymai)



Ar yra buvę, kad dėl patyčių per McTeams platformą pastaruosius 2 mėnesius elgeisi 
taip, kaip nurodyta toliau? (pažymėk vieną arba kelis)

Nepatyrė patyčių apie 261 moksleivių 



Kai pamokos vyksta per Teams platformą, kaip tu jautiesi?



Kai pamokos vyksta nuotoliniu būdu...

Ar iš tavęs tyčiojasi kiti mokiniai?  Niekada  274 mokiniai (90,4 proc); Kartais (1-2k per mėnesį) 28 mokiniai 
(9,2) (penktokai ir aštuntokai)

Ar tu tyčiojasi iš kitų mokinių?  Niekada 291 mokiniai (96%); Kartais - 9 (3%) Labai dažnai (3 mokiniai, 
1proc) - didžioji dalis aštuntokai 

Ką darei, kai tyčiojosi iš kito? Nieko nedariau 56 (18,5); 8 stebėjo (2,6 proc), 18 stabdžiau (5,9) Gyniau 20 
(6.6) 2 kreipėsi į suaugusįjį (0,7 proc). Stabdė ir gynė didžioji dalis penktokai ir šeštokai. 

Pastebėti tyčiojimosi veiksmai: 
Nemalonios viešos žinutės apie mane  (5,9 proc); vieši užgauliojimai raštu (2 proc.), žodžiu (1,3 proc); be mano 
leidimo fotografavo ir vėliau paviešino nuotrauką (1,3) kiti: juokiasi už neteisingai atsakyta atsakymą; kai kažka 
blogai atsakau; juoko formos juokeliai 



Kaip dažnai tyčiojasi mokytojai? 

58 moksleiviai - Kartais (1-2 k per mėnesį)

7 moksleiviai - Dažnai (1-2 kart per savaitę) 

5 moksleiviai - Kasdien 

Didžioji dalis  - Niekada 

Moksleivių reakcija:



Kaip dažnai pastebėdavai, kad mokiniai tyčiojasi iš mokytojų?

Niekada (71 %) Kartais (19,8 %) Dažnai (2-3k) (3,3%) Labai dažnai (1%)

(dažnai,labai dažnai - didžioji dalis aštuntokai) 

Kaip reaguotum?



Kaip manai dėl ko tyčiojamasi?

Kiti atvejai: Dėl rasės, socialinės 
padėties, dėl tam tikrų 
asmenybinių trūkumų, tautybės, 
elgesio, “for fun”,nelaimingas 
šeimoje



Kaip reaguoji, kai iš tavęs tyčiojasi?

 

40,3% - “Iš manęs nesityčiojo”
14,2% - “Atsakau tuo pačiu”
10,0% - “Nesiimu jokių veiksmų”
9,6% - “Kalbuosi apie tai su tėvais”

Papildomi: “Neimu per daug į 
galvą”; “Ignoruoju”; “Pasaku 
savo BFF”; “Nekreipiu 
dėmesio”; “Atsakau kažką 
kvailai” 



Kaip dažnai mokytojai stabdo patyčias tarp mokinių?

Papildomi:

Kai pamato; Kai kurios mokytojos; Moksleiviai nesityčioja prie mokytojų; Nėra patyčių; 
Nesu pastebėjęs 

33% - Kartais

24,8% - Dažnai 

23,8% - Visada 

9,9% - Niekada 



Ar sutinki, kad patyčios normali bendravimo forma?

Didžioji dalis moksleivių (84,5%) nesutinka



Kaip galvoji, ar reikia kalbėtis su suaugusiais apie patyčias?



Kaip galvoji, informuoti apie mokinį, kuris tyčiojosi iš kitų…..

Reikia, kad daugiau tai nepasikartotų 85,1%

Nereikia, nes niekam tai neužkliuvo 8,9%

Kiti pasikartojantys atsakymai:

Nežinau 

O kam?

Nereikia, nes iš tavęs tyčiosis arba tave užgaulios



 Kaip manai, ką mokytojai ir kita mokyklos bendruomenė galėtų padaryti tam, kad 
sustabdytų patyčias mokykloje?

Kiti moksleivių pasiūlymai: Daugiau grupinių darbų klasėje,kad vaikai susimaišytų;  Pagarbus 
bendravimas; Nieko; Mokytojai galėtų daugiau atkreipti dėmesį; Griežčiau bausti 

34% - Daugiau kalbėtų apie pagarbų 

bendravimą 

24% - Mokytumėmės suvaldyti ir perprasti 

vienas kito emocijas

23,1%  -  Kurtume sąlygas geriau pažinti ir 

bendradarbiauti vienas su kitu 

9,6% -  Mokinių iš skirtingų klasių patirčių 

dalinimasis vienas su kitu



Apibendrinimas

Iš mokinių atsakymų galima daryti išvadas:

Gyvas mokymas

-Gyvo bendravimo metu visumoj mokiniai mokykloje jautėsi saugiai;

-Gyvo bendravimo metu sunkių patyčių   formų neišryškėjo (kurių nebūtų 
galima kontroliuoti). Pasak mokinių patyčios pasireiškė: ignoravimu, 
erzinimu, nemaloniais užrašais, daiktų atiminėjimu/gadinimu. 

-Gyvo bendravimo metu su patyčiomis mokiniai susidurdavo: kabinetuose, 
tualete, mokyklos koridoriuose, valgykloje.



Apibendrinimas

Nuotolinis

- Iš pateiktų atsakymų, mokiniai vidutiniškai prie kompiuterio praleidžia 4 val. 30 
min.;

-Nuotolinio mokymo metu dauguma apklausoje dalyvavusių mokinių nesusidūrė su 
elektroninėmis patyčiomis, o tie kas susidūrė, patyčios išryškėjo per šias platformas 
Snapchat, Viber, Roblox, Teams;

-Nuotoliniu metu virtualios patyčios pasireiškė: skambino ar rašė žinutes (per messengerį, 
viberį, gmail) norėdami pasišaipyti ar pagąsdinti; paviešino asmenines nuotraukas, video medžiagą ar 
asmeninius duomenis; Viešai įžeidinėjo savo komentarais (Tik-tok’e, messenger’yje, facebook’e, youtube); 
ignoravo, pašalino ar nepriėmė į draugų/klasės grupę socialiniuose tinkluose , pokalbių svetainėse;  šmeižė ar 
skleidė melagingus gandus;ignoravo, paviešino nuotraukas, dalinosi  informacija, nuotraukomis.



Apibendrinimas

Apie mokytojus:

-Mokinių nuomone, dauguma mokytojų pagarbiai bendrauja su mokiniais, tačiau iš kai 
kurių kartais juntamos patyčios (58 mokiniai kartais, o 7 mokiniai įvardino dažnai);

-Iš mokinių atsakymų matyti, kad pastebėjus patyčias apie mokytojus, imtųsi veiksmų ir 
apie tai kalbėtų su kitais (tėvais, kitais mokytojais, mokyklos darbuotojais bei imtųsi 
spręsti šią situaciją).



Apibendrinimas

Apie mokinius:

-Mokinių teigimu, pagrindinės patyčių priežastys:  nori pasijusti kietesniu/e, nori jaustis 
stipresniu/e, patys buvo patyrę patyčias, pavydi, dėl išvaizdos, dėl elgesio, dėl asmeninių 
skirtumų;

-Dauguma mokinių sutinka, kad patyrus patyčias reikia arba net būtina kalbėtis su 
suaugusiais, kad patartų (tik apie 10% nesutinka, kad reikia kalbėti su suaugusiais);

-Džiugu, kad net 84,5% (256) sutinka, kad patyčios nėra normali bendravimo forma.



Rekomendacijos

-Didinti mokinių sąmoningumą patyčių klausimu:  padėti identifikuoti patyčias, pastebėjus patyčias patiems imtis veiksmų, 
patyrus/pastebėjus patyčias skatinti kalbėti su suaugusiais (auklėtoju/a , pagalbos mokiniui specialistais, tėvais) ieškant 
sprendimo.

-Jei pastebėjote patyčias, iškart turite jas sustabdyti, paaiškinti, kodėl toks elgesys yra klasės taisyklių pažeidimas, ir nustatyti 
tokio elgesio pasekmes. Mokiniai turi žinoti, kad patyčios nėra toleruojamos. 

-Mokiniams, kurie susidūrė su patyčiomis, padėti stiprinti pasitikėjimą savimi.

-Su mokiniais, kurie tyčiojosi, atrasti patyčių priežastis bei mokyti, patarti,  nukreipti, padėti atrasti pagarbaus bendravimo būdu.

-Esant būtinybei, įtraukti tėvus patyčių sprendimo klausimais.

- Klasės auklėtojams, dalykininkams nebijoti konsultuotis, kaip spręsti patyčias su mokyklos socialiniu pedagogu, psichologu, 
kolegomis, administracijos darbuotojais.


