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MOKYTOJAI
• Susitarta d÷l bendrų 

veiksmų patyčių atveju;

• Išmoko pasteb÷ti patyčias 
ir tinkamai į jas reaguoti;

• Išmoko tinkamai taikyti 
elgesio taisykles ir jas 
neinterpretuoti;

• Išmoko užduoti tinkamus 
klausimus;

• Žino, kaip elgtis konkrečiu 
atveju, kaip paaiškinti 
vaikams, ką jie turi daryti 
ar ko nedaryti;



MOKYTOJAI
• Dažniau kreipiamasi 

patarimo, pagalbos į 
kolegas;

• Mokytojai drąsiau įvardija 
įvairius konfliktus ir juos 
sprendžia;

• Pager÷jo santykiai tarp 
visų mokyklos 
bendruomen÷s narių;

• Prad÷jo geriau pažinti 
vaikus (ne tik aukl÷tinius), 
jų nuostatas ir požiūrį į 
aplinką;



MOKYTOJAI

• Peržiūr÷tos ir 
pakoreguotos mokyklos 
vidaus darbo taisykl÷s;

• Tvarka tapo 
“tvarkingesn÷”;

• Mokykloje daugiau 
tvarkos nei kai kuriose 
šeimose;

• Mokytojų bud÷jimas tapo 
sklandesnis;

• Pastebimos “karštosios” 
vietos;

• Pastovumo svarba;



MOKYTOJAI, MOKINIAI

• Klas÷s aukl÷tojai turi 
paruoštą medžiagą 
klas÷s valand÷l÷ms 
(daugiau ir įvairesnių 
temų, laisv÷ rinktis temų 
gausoje, diskusijų 
galimyb÷);

• Lengviau susikalbama su 
aukl÷tiniais;

• Laiku pasteb÷ta situacija 
nepersikelia į pamoką;

• Lengviau valdoma klas÷;
• Šiltesni santykiai tarp 

mokinių ir mokytojų;



MOKINIAI
• Dažniau praneša apie 

patyčias;

• Dažniau kreipiasi 
pagalbos į suaugusius, 
labiau pasitiki mokytojais;

• Mažiau prisijungia prie 
patyčių;

• Dažniau padeda tam, iš 
kurio tyčiojamasi;

• Vyresnieji legaliai 
neskriaudžia mažųjų;

• Pager÷jo pamokų 
lankomumas;



MOKINIAI

• Pradedama suprasti, kad 
pranešimas apie blogą 
elgesį n÷ra skundimas;

• Išmoksta išsisakyti, 
nenutyl÷ti;

• Atviriau kalbasi su t÷vais, 
aiškina jiems apie 
patyčias;

• Iš÷ję į kitas mokyklas yra 
atsparesni ir moka 
nereaguoti į 
pasitaikančius patyčių 
atvejus;



TöVAI

• T÷vų švietimas keičia jų 
įsitikinimus, kad:

• patyčios užgrūdina 
charakterį;

• tai normali bendravimo 
priemon÷;

• vaikai užaugs ir patyčios 
baigsis;

• be pravard÷s neužaugo 
nei vienas (asmenin÷ 
patirtis);

• T÷vai mokosi išklausyti 
vaikų



PAGALBOS SPECIALISTAI

• GLAUDESNIS 
BENDRAVIMAS IR 
BENDRADARBIAVIMAS 
SU MOKYTOJAIS IR 
KLASIŲ AUKLöTOJAIS;

• ATIDESNIS ŽVILGSNIS Į 
SPEC. POREIKIŲ 
MOKINIŲ VEIKSMUS, 
ELGESĮ, POKALBIUS;

• PADIDöJĘS MOKINIŲ 
PASITIKöJIMAS ŠIAIS 
ŽMONöMIS



ADMINISTRACIJA

• Būtinas dalyvavimas 
visose Olweus veiklose;

• Dalykinis palaikymas;

• Moralinis palaikymas;

• Psichologinis palaikymas;

• Problemų pasidalijimas;

• Tai t÷vų ir vaikų 
pasitik÷jimo didinimo 
garantas;



! ! ! ! ! !

• Dalies darbuotojų 
skepticizmas;

• Laiko trūkumas;

• Mokinių piktnaudžiavimas 
ir situacijų bandymai;

• Nepatogūs faktai –
mokytojų tyčiojimasis iš 
mokinių, suaugusiųjų 
tarpusavio apkalbos, 
mokinių pasityčiojimai iš 
mokinių;

• Būtina kantryb÷ ir laikas
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