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 ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOJE  

 

Mūsų gimnazija rūpinasi mokinių saugumu ir gerove. Mes norime, kad gimnazija būtų 

gera ir priimtina vieta, kurioje mokiniai jaustųsi gerai ir galėtų mokytis. Kad to pasiektume, mes 

nuo 2013 m. įgyvendiname Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP). 

 

Olweus patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, 

veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. 

Kas yra patyčios? 
Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku 

pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, 

užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje 

veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu. 

Patyčių formos: 

 žodinis užgauliojimas; 

 socialinis atstūmimas ir atskyrimas nuo grupės; 

 fizinės priekabės; 

 užgauliojimas, skleidžiant melagingas apkalbas, apgaudinėjant; 

 pinigų ar daiktų atėmimas bei daiktų gadinimas; 

 grasinant arba priverčiant kaip nors elgtis ar ką nors daryti; 

 užgauliojimas dėl rasės; 

 seksualinis priekabiavimas; 

 kibernetinis priekabiavimas. 
 

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) kriterijai: 
 Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas; 

 Griežtos netinkamo elgesio ribos; 

 Nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, 

kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių; 

 Suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį. 

OPPP – tikslai: 
 Sumažinti patyčias tarp mokinių; 

 Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui; 

 Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje. 

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso 

mokyklos personalo dalyvavimo.  

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas. 

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias: 
 Mes nesityčiosime iš kitų; 

 Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi; 

 Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti; 

 Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba 

namuose. 

 



Naudingos nuorodos: 

 

 www.bepatyciu.lt 

 

 www.vaikulinija.lt 

 

 www.draugiskasinternetas.lt 

 

 www.bibliotekospazangai.lt 

 

 www.esaugumas.lt 
 

http://www.bepatyciu.lt/
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