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KTPMC VYKDYTOS APKLAUSOS APIE PATYČIAS ATASKAITA 

Kauno TPMC 2017 m. vasario mėnesį psichologė U. Paukštė vykdė mokinių apklausą 

patyčių mastui nustatyti. Buvo apklausiami 9-12 klasių mokiniai, kurie konkrečiu metu dalyvavo 

pamokoje. Apklausti 226 iš 565 mokinių, tai yra 40% tikslinės grupės. 222 apklaustieji – vaikinai, 4 

- merginos. 

Apklausos rezultatai parodė, kad 79% mokinių mokykloje jaučiasi saugiai (žr. 1 pav.).  

 
1 pav. Kaip saugiai mokiniai jaučiasi KTPMC. 

MOKINIAI, KURIE PATIRIA PATYČIAS. 10% mokinių teigia, kad dažnai patiria 

patyčias mokykloje (tai yra bent vieną kartą per savaitę, ir dažniau, žr. 2 pav.). Tuo tarpu Pasaulinės 

sveikatos organizacijos paskutinės ataskaitos (2013-2014 m.) apie patyčias duomenimis, Lietuvoje 

patyčias patiria apie 29% mokinių.  

 
2 pav. Patyčias patiriančių mokinių skaičius. 

Klausiant mokinių apie patiriamas patyčių formas matyti, kad dažniausiai patiriamos 

patyčių formos yra erzinimas, pravardžiavimas ir apkalbinėjimas. Dažnai šias patyčių formas 

patiriančių mokinių skaičius svyruoja nuo 4,9% iki 6,4%. Rečiausiai patiriamos patyčių formos yra 

apspjaudymas, pinigų ar kitų daiktų atėmimas ir įžeidžiančių ar nemalonių užrašų apie mokinius 

rašymas (žr. 1 lentelę). Dažniausiai mokiniai patyčias patiria koridoriuose, mokyklos kieme ir 

teritorijoje. Apie 10% mokinių teigia, kad dėl patiriamų patyčių per paskutinius 2 mėn. bent 1 kartą 

nenuėjo į mokyklą, praleido konkrečias pamokas ir vengė mokykloje vietų, kur gali sulaukti patyčių. 
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1 lentelė. Mokinių patiriamų patyčių formų dažnumas, %. 

Kokiu būdu iš Tavęs tyčiojosi (per 

paskutinius 2 mėnesius)? niekada 1 kartą 

2-4 

kartus 

per 

mėnesį 

keletą 

kartų per 

savaitę kasdien 

mušdavo 91,9 2,7 0,9 0,5 4,1 

stumdydavo 87,9 5,4 2,2 0,9 3,6 

įspirdavo 89,7 3,6 2,2 1,3 3,1 

gadindavo tavo daiktus 90,1 4,0 1,8 0,0 4,0 

atimdavo tavo pinigus ar kitus daiktus 94,6 1,4 0,9 0,9 2,3 

ignoruodavo ir nebendraudavo su tavim 90,1 5,0 1,4 0,5 3,2 

apkalbinėdavo tave 84,3 9,0 1,8 2,2 2,7 

prasivardžiuodavo 81,4 8,6 3,6 2,3 4,1 

erzindavo tave 80,6 9,9 4,1 1,4 4,1 

grasindavo tau 91,5 1,8 3,1 0,0 3,6 

apspjaudydavo tave 95,8 0,0 0,9 0,5 2,8 

rašydavo įžeidžiančius ir nemalonius 

užrašus apie Tave 94,0 2,8 1,4 0,0 1,9 

kita 93,6 0,0 0,0 1,4 5,0 

 

MOKINIAI, KURIE TYČIOJASI IŠ KITŲ. 18% mokinių prisipažįsta, kad dažnai 

tyčiojasi iš kitų mokinių (žr. 3 pav.). PSO 2013-2014 metų duomenimis Lietuvos mokyklose 25% 

paauglių dažnai tyčiojasi iš kitų mokinių. 

 
3 pav. Mokinių, kurie tyčiojasi iš kitų, skaičius. 

Besityčiojantys iš kitų mokiniai dažniausiai naudoja tokias patyčių formas kaip 

pravardžiavimas, erzinimas ir apkalbinėjimas. Dažnai šias patyčių formas naudojančių mokinių 

skaičius svyruoja nuo 3,6% iki 6,4%. Rečiausiai naudojamos patyčių formos –nemalonių ir 

įžeidžiančių užrašų apie kitus rašymas, pinigų ar kitų daiktų atėmimas, kito apspjaudymas ir daiktų 

gadinimas (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. Mokinių naudojamų patyčių formų dažnumas, %. 

Jei tyčiojaisi iš kitų vaikų mokykloje, ar 

darei ką nors iš žemiau nurodytų dalykų 

(per paskutinius 2 mėnesius)? niekada 

1 

kartą 

2-4 kartus 

per mėnesį 

keletą kartų 

per savaitę kasdien 

mušdavai 86,8 5,9 3,2 0,9 3,2 

stumdydavai 86,8 6,8 2,3 1,8 2,3 

įspirdavai 89,4 5,5 2,3 0,5 2,3 

gadindavai kitų daiktus 91,8 3,7 1,8 0,9 1,8 

atimdavai pinigus ar kitus daiktus 93,1 1,4 1,4 1,4 2,8 

ignoruodavai ir nebendraudavai su jais 85,0 7,7 2,3 2,7 2,3 

apkalbinėdavai kitus 83,6 9,6 3,2 1,8 1,8 

prasivardžiuodavai 73,2 15,0 5,5 4,5 1,8 

erzindavai kitus 79,5 10,5 3,7 4,1 2,3 

grasindavai kitiems 89,5 4,1 1,4 1,8 3,2 

apspjaudydavai kitus 92,7 2,3 1,4 1,4 2,3 

rašydavai įžeidžiančius ir nemalonius 

užrašus apie kitus 94,3 3,3 0,0 1,4 1,0 

kita 93,3 1,7 4,2  0,8 

PATYČIOS: MOKINIŲ ELGESYS IR REAKCIJA. Mokinių reakcija susidūrus su 

patyčiomis yra įvairi (žr. 4 pav.). 54% mokinių teigia nė karto nematę patyčių. Didesnioji mokinių, 

kurie bent kartą susidūrė su patyčiomis, dalis dažniausiai jose veikia pasyviai: stebi ir nesikiša, bet 

tyliai palaiko patyčias patiriantį (11%) arba skriaudėją (5%), bei pasirinkdami atsakymą “kita” 

pažymi, jog nieko nedaro, nekreipia dėmesio, tiesiog stebi ir nesikiša (13%). Likusieji veikia aktyviai: 

bando apginti tą (8%), iš kurio tyčiojamasi, prisijungia prie skriaudėjų (8%) ir praneša suaugusiems 

(1%). 

 

4 pav. Mokinių elgesys mokykloje susidūrus su patyčiomis.

 Mokiniai, kalbėdami apie savo ir mokytojų galimybes sustabdyti patyčias (žr. 5 pav.) 

sako, kad jie nieko padaryti negali (37,5%) arba nežino ką galėtų padaryti (15%). Mokiniai taip pat 

nežino (21%) ką gali padaryti mokytojai, arba mano, kad jie nieko (20,4%) negali padaryti. Bet, 
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kalbėdami apie aktyvų elgesį patyčių situacijose, mokiniai mano, kad mokytojai turi daugiau 

galimybių nei mokiniai stabdyti patyčias (14,8%), pranešti tėvams, auklėtojams, administracijai 

(8,6%), nubausti skriaudėjus (13,6%).mokiniai atitinkamai save geriau vertina kai nori nesikišti 

(4,4%) ir rodyti tinkamo elgesio pavyzdį (3,8%). 

 

 

5 pav. Mokinių ir mokytojų galimybės sustabdyti patyčias. 

Mokiniai patekę į patyčių situaciją, dažniausiai reaguoja dviem būdais: mėgina apsiginti 

patys atsakydami skriaudėjams tuo pačiu (44,4%) arba apsimeta, kad niekas nevyksta (38,1%) bei 

nesiima jokių veiksmų (24,8%). Suaugusiems pasipasakoja 8,9-11,2 % mokinių (žr. 6 pav.). 

 
6 pav. Mokinių reakcija, jeigu iš jų yra tyčiojamasi. 

Beveik pusė apklaustų mokinių mano, kad patyčios nėra normali mokinių bendravimo 

forma, kad skųstis suaugusiems, kai iš tavęs tyčiojamasi, ir pranešti apie mokinį, kuris tyčiojasi, nėra 

blogai. Likusieji mano priešingai, arba yra neapsisprendę ką manyti šiuo klausimu (žr. 3 lentelę). 
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3 lentelė. Mokinių nuomonė apie patyčias ir elgesį jose. 

Pažymėk, kiek sutinki su žemiau išvardintais teiginiais? sutinku nesu tikras nesutinku 

12. Patyčios yra normali mokinių bendravimo dalis 27,7 23,2 49,1 

13. Skųstis suaugusiems, kai iš Tavęs tyčiojasi kiti mokiniai, 

yra blogai. 32,1 23,7 44,2 

14. Pranešti suaugusiems apie mokinį, kuris tyčiojasi iš kitų, 

yra blogai. 30,6 23,0 46,4 

MOKINIAI APIE MOKYTOJUS. 53% mokinių mano, kad mokytojai niekada 

nesityčioja iš kitų mokinių, ir 81% mokinių mano, kad mokytojai niekada nesityčioja iš jo paties. 

Mokinių nuomonę atspindintys rezultatai pateikti 7 pav., kur KTPMC apibendrinti viso centro 

duomenys ir atskirai pateikti kiekvieno skyriaus apklausos rezultatai. 

  

7 pav. Mokinių nuomonė: mokytojai tyčiojasi iš kitų mokinių, %. 

 

8 pav. Mokinių nuomonė: mokytojai tyčiojasi iš manęs, %. 

Mokiniai mano, kad mokytojai gana aktyviai stabdo patyčias jas pamatę (žr. 9 pav.). 
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9 pav. Mokinių nuomonė: mokytojai stabdo patyčias, kai jas mato, %. 

 

Psichologė Ugnė Paukštė 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

centras verslas mediena transportas mechanika

19,9 19,4

6,5

25,6
18,5

38,4

55,6
48,4

33,3
29,6

41,7

25,0

45,2
41,1

51,9

Jei mokytojai mato, kad yra tyčiojamasi iš mokinių, ar jie stabdo patyčias?

niekada kartais dažnai


