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- tyčinis agresyvus elgesys
- pasikartojantis elgesys
- situacija, kai yra j÷gų persvara

Patyčios



Ar patyčių problema didel÷?



Patyčių epidemija
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Mokykla yra viena saugiausių 
aplinkų mūsų visuomen÷je



Ekologinis modelis

VaikasŠeima/
Artimi 
santykiai

Mokykla/
Bendruomen÷

Visuomen÷

(Bronfenbrenner, 1979 Swearer ir Doll, 2001)



Visuomen÷s lygis

� Problema pripažįstama aukščiausiu lygiu
(LR Prezident÷, Švietimo ir mokslo 
ministras, Vaiko teisių apsaugos kontrolier÷ 
ir kt.)

� Sutelkiamos valstyb÷s institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų j÷gos

� Nacionalin÷ smurto prieš vaikus prevencijos 
ir pagalbos vaikams 2008–2010 metų 
programa



Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto 

prevenciją mokyklose
2007 m. gruodžio 6-7 d.

Viešbutyje  “Holiday Inn Vilnius”

R÷m÷jai

Organizatoriai
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the Netherlands
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Memorandumas 
“Vaikyst÷ be patyčių”

� 2010m. kovo 22d. Prezidentūroje pasirašytas Švietimo ir mokslo 
ministerijos inicijuotas memorandumas

� LR Prezident÷
� Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas
� Švietimo ir mokslo ministras
� Sveikatos apsaugos ministras
� Socialin÷s apsaugos ir darbo ministras
� Vaiko teisių apsaugos kontrolier÷
� Policijos generalinis komisaras
� Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
� Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezident÷
� Lietuvos t÷vų forumo pirmininkas
� Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas
� Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas
� Lietuvos telefoninių psichologinių pagalbos tarnybų asociacija
� VšĮ Vaikų linija vadovas 





Žiniasklaida: už ir prieš



KAMPANIJA BE PATYČIŲ 
ŽINIASKLAIDOJE

Nuo 2004 m. Vaikų linija iškeldama patyčių problemą 

susilauk÷ daug d÷mesio iš žiniasklaidos. 

Vaikų linijos veikla bei iškelta patyčių problema minima daugelio Lietuvos 

dienraščių pranešimuose, o taip pat televizijos bei radijo laidų metu.



Smurtas žiniasklaidoje

� Amerikos psichologų asociacija, 
Amerikos pediatrų akademija, 
Amerikos vaikų ir paauglių psichiatrų 
akademija, Amerikos medikų 
asociacija, Amerikos šeimos gydytojų 
akademija ir Amerikos psichiatrų 
asociacija pasiraš÷ jungtinį 
pareiškimą d÷l vaikams 
demonstruojamo smurto žiniasklaidos 
priemon÷se pavojų
(Bushman and Anderson, 2001)



Verslas



Elektronin÷s patyčios
� įžeidin÷jimai viešoje internetin÷je erdv÷je;
� žinučių siuntin÷jimas;
� šmeižimas internete;
� apsimetimas kitu asmeniu internete;
� apgaul÷s būdu išgaunama asmenin÷ 

informacija ir paviešinama kitiems;
� atstūmimas;
� persekiojimas;
� smurtinių veiksmų filmavimas ir įk÷limas 

bei platinimas internete.



25 June 2005

BEAT THE BULLIES: A NEW LOW ..THE VIDEO GAME THAT 
MAKES IT COOL TO BE A BULLY 
By David Edwards 

A SKINHEAD thug wins a bloody playground fight with a classmate, 

before hunting down a teacher as his next victim. 

This is Bully. A new video game that's been called the sickest ever, a 

sadistic orgy of violence where you win points for being the most vicious 

yob in a reform school. 

News of the game's release comes as research suggests that playing 

violent video games makes youngsters more aggressive. 

And it appears in the same week as the Daily Mirror launched the Beat 

The Bullies campaign, backed by X-Factor judge Simon Cowell. 

Horrified child welfare campaigners and teachers' groups are calling on 

the government to ban the Bully game. 



Klaidingos nuostatos



� Būtų mano valia, po trečio 
nusižengimo vaikui visų akivaizdoje 
per šikną rykščių duočiau... Bet... tik 
po trečio... Oi kaip pad÷tų... 

(komentaras Facebooke kampanijos BE 
PATYČIŲ profilyje)



Fizin÷s bausm÷s

� Vaikų aukl÷jimas fizin÷mis 
bausm÷mis sukuria aplinką, kurioje 
smurtas priimamas kaip norma 
(Arcus, 2002; Straus, 1994)

� Valstijose (JAV), kuriose didžiausi 
rodikliai vaikų įvykdytų 
žmogžudysčių, taip pat yra 
didžiausias fizinių bausmių 
naudojimas vaikų aukl÷jime (Straus, 
1989)
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PATYČIOS
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Prevencin÷s programos 
Lietuvoje
� Zipio draugai
� Įveikime kartu
� Mokykla be narkotikų
� Vaikai ir narkotikai
� Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas
� Maryt÷s dienoraštis
� Sniego gniūžt÷
� vajonių mokykla
� Vartininkas
� Švyturys
� Krizių prevencija 

mokyklose
� Lions Quest

� Mokyklos vadovų 
mokymas apie krizių 
postvenciją

� Olweus patyčių 
prevencijos 
programa

� Antrasis žingsnis
� Veikiantys paaugliai
� Savižudybių 

postvencija 
mokyklose

� Sveikatą stiprinančių 
mokyklų projektas

� Vyresnis
brolis/vyresn÷ 
sesuo



Psichikos sveikatos programų duomenų baz÷

http://database.imhpa.net/

Programa “Zipio draugai” 
priskiriama prie “Efektyvių” 
programų”



Olweus programa  - 1 iš 12 Modelinių smurto prevencijos programų (iš 800) 



JAV Teisingumo departamento duomenų baz÷je Antro žingsnio 
programa įvertinta kaip “efektyvi”
http://www.ojjdp.gov/mpg/Default.aspx



Ačiū už d÷mesį!




