Klausimynas įvertinti patyčių mastui mokykloje
Mielas (- a) moksleivis (- e), kviečiu Tave dalyvauti tyrime apie vaikų patyčias. Patyčios
pasireiškia įvairiais būdais: mušimu, stumdymu, spardymu, pinigų ar daiktų atėmimu,
pravardžiavimu ir pan.
&orėčiau paprašyti, kad nuoširdžiai atsakytum į visus klausimus. Apklausa yra
anoniminė, todėl nerašyk nei vardo, nei pavardės.
1.Tavo lytis ( pažymėk varnele atsakymą atitinkantį langelį) :

 vyr.  mot.

2.Kiek Tau metų ? ( įrašyk skaičių) _____
3.Kurioje klasėje mokaisi ? ( įrašyk skaičių) ____
4.Kaip saugiai tu jautiesi savo mokykloje?
Kartais
Labai saugiai 

saugiai,

kartais

nesaugiai 

Saugiai 

Visiškai nesaugiai
Nesaugiai 



5.Kaip dažnai kiti mokiniai tyčiojosi iš Tavęs ( per paskutinius 2 mėnesius ) ?
Niekada 

1-2 kartus 

2-3 kartus per mėnesį


1 kartą per savaitę 

Keletą kartų per savaitę


2-3
6.Kokiu būdu iš Tavęs tyčiojosi ( per
kartus
paskutinius 2 mėnesius ) ? ( kiekvienoje eilutėje &iekada 1-2
kartus per
mėnesį
varnele pažymėk atsakymą atitinkantį langelį)
Mušdavo



Stumdydavo



Įspirdavo



Gadindavo Tavo daiktus



Atimdavo Tavo pinigus ar kitus daiktus



Ignoruodavo ar nebendraudavo su Tavimi



Apkalbinėdavo Tave



Prasivardžiuodavo, erzindavo Tave



Grasindavo Tau



Apspjaudydavo Tave



Rašydavo įžeidinėjančius ir nemalonius užrašus apie
Tave
Iš Tavęs tyčiojosi kitais būdais ( įrašyk savo variantą)

1
kartą
per
savaitę

Keletą
kartų
per
savaitę











































………………………………………………………….

Klausimynas yra viešai prieinamas ir jo naudojimui nereikalingas autorių sutikimas. Tačiau atliekant
tyrimą su šiuo klausimynu būtina atsiųsti rezultatus arba straipsnio, kuriame yra skelbiami rezultatai,
kopiją į VšĮ „Vaikų liniją“ el. paštu vilnius@vaikulinija.lt. Organizacijos anonimiškumas yra
garantuojamas.

7.Kuriose mokyklos vietose iš Tavęs tyčiojosi?
&iekada
(kiekvienoje eilutėje varnele pažymėk atsakymą varnele)
Koridoriuose

Kabinetuose

Valgykloje

Tualete

Mokyklos kieme ar teritorijoje

Kitoje vietoje ( įrašyk savo variantą)
...........................................................



Kartais

Dažnai

















8.Kaip Tu reaguoji, jeigu iš Tavęs tyčiojasi? (kiekvienoje
&iekada
eilutėje varnele pažymėk atsakymą atitinkantį langelį)
Atsakau skriaudėjams tuo pačiu

Papasakoju tėvams

Papasakoju mokytojams

Papasakoju draugams

Nesiimu jokių veiksmų

Stengiuosi parodyti, kad manęs tai
nejaudina
Tavo
variantas
(įrašyk)…………………………………………………………………

Kartais

Dažnai

























9.Kaip dažnai mokytojai tyčiojasi iš kitų mokinių ?
Niekada 

Kartais 

Dažnai 

10.Kaip dažnai Tu tyčiojaisi iš kitų mokinių (per paskutinius 2 mėnesius ) ?
Niekada 

1-2 kartus 

2-3 kartus per mėnesį


11.Jei tyčiojaisi iš kitų vaikų
mokykloje, ar darei ką nors iš žemiau
nurodytų dalykų (per paskutinius 2 &iekada
mėnesius ) ? ( kiekvienoje eilutėje
varnele pažymėk atsakymą atitinkantį
langelį)
Mušdavai

Stumdydavai

Įspirdavai

Gadindavai kitų daiktus

Atimdavai pinigus ar kitus daiktus

Ignoruodavai ar nebendraudavai su jais

Apkalbinėdavai kitus

Prasivardžiuodavai, erzindavai kitus

Grasindavai kitiems

Apspjaudydavai kitus


1 kartą per savaitę 

Keletą kartų per savaitę


1-2
kartus

2-3
kartus
per
mėnesį

1 kartą
per
savaitę

Keletą
kartų
per
savaitę













































Rašydavai įžeidinėjančius ir nemalonius





užrašus apie kitus
Tyčiojaisi kitais būdais ( įrašyk savo





variantą) ……………….
Klausimynas yra viešai prieinamas ir jo naudojimui nereikalingas autorių sutikimas. Tačiau atliekant
tyrimą su šiuo klausimynu būtina atsiųsti rezultatus arba straipsnio, kuriame yra skelbiami rezultatai,
kopiją į VšĮ „Vaikų liniją“ el. paštu vilnius@vaikulinija.lt. Organizacijos anonimiškumas yra
garantuojamas.

Pažymėk, kiek sutinki su žemiau
išvardintais teiginiais? (kiekvienoje
eilutėje pažymėk varnele atitinkantį
langelį)
12.Patyčios
yra normali vaikų
bendravimo dalis
13.Skųstis suaugusiems, kai iš
Tavęs tyčiojasi kiti mokiniai, yra
blogai
14.Pranešti suaugusiems apie vaiką,
kuris tyčiojasi iš kitų yra blogai

Pilnai
sutinku

Sutinku

&esu
tikras (a)

&esutinku

Visiškai
nesutinku































15.Ką Tu galėtum padaryti tam, kad sustabdytum patyčias mokykloje?
(įrašyk)……………………………...……………………………………………………………
………………………………………...........................................................................................
16.Ką mokytojai galėtų padaryti tam, kad sustabdytų patyčias mokykloje? (įrašyk)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................
17.Kaip Tu dažniausiai elgiesi, kai mokykloje pamatai patyčių situaciją? ( varnele pažymėk
atsakymą atitinkantį langelį)
 Nė karto nemačiau
 Stebiu ir nesikišu, bet tyliai palaikau skriaudėjus
 Stebiu ir nesikišu, bet tyliai palaikau patyčias patiriantį
 Kreipiuosi į suaugusius
 Prisijungiu prie skriaudėjų
 Aktyviai bandau apginti tą, iš kurio tyčiojasi
 Kitas variantas (įrašyk) ………………………………………………………………..

18.Jei mokytojai mato, kad yra tyčiojamasi iš mokinių, ar jie stabdo patyčias? (varnele
pažymėk atsakymą atitinkantį langelį)
Niekada 

Kartais 

Dažnai 

19.Ar yra buvę, kad dėl patyčių per
pastaruosius 2 mėnesius elgeisi taip, &iekada
kaip yra nurodyta žemiau: (varnele
pažymėk atsakymą atitinkantį langelį)
Nenuėjai į mokyklą

Nenuėjai į kai kurias pamokas

Vengei vietų mokykloje,
sulaukti patyčias

kur

galima



1-2
kartus

2-3
kartus
per
mėnesį

1 kartą
per
savaitę

Keletą
kartų
per
savaitę





















Ačiū už dalyvavimą

Klausimynas yra viešai prieinamas ir jo naudojimui nereikalingas autorių sutikimas. Tačiau atliekant
tyrimą su šiuo klausimynu būtina atsiųsti rezultatus arba straipsnio, kuriame yra skelbiami rezultatai,
kopiją į VšĮ „Vaikų liniją“ el. paštu vilnius@vaikulinija.lt. Organizacijos anonimiškumas yra
garantuojamas.

