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 PROBLEMA

• 2018 metais atlikto Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimo duomenimis, 
Lietuvoje patyčias patiria 29 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių, o iš kitų 
besityčiojantys nurodė 25 proc. berniukų ir 14 proc. mergaičių.
 
• 2017 m. kovo 22 d. Švietimo ir mokslo ministrės įsakymas „Dėl smurto 
prevencijos įgyvendinimo mokyklose“ nustato, kad patyčių atvejai turi būti 
registruojami, nepriklausomai nuo jų formos. 
 
• Lietuvoje nėra sisteminių duomenų apie registruotus patyčių atvejus 
mokyklose ir/ar suteiktą pagalbą, nėra intervencijos stebėsenos.
 
• Mokiniai nenoriai praneša apie patyčias dėl baimės būti identifikuotais, tapti 
skundikais, nesitiki sulaukti pagalbos ir kt.
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Elektroninė patyčių registravimo    
programa gruodžio 11 d.  įdiegta ir 
pradėta naudoti      Lietuvos mokyklose:         
 
- Šiaulių ,,Rasos'' progimnazija
- Panevėžio ,,Vyturio'' progimnazija
- Aukštelkės mokykla-daugiafunkcinis 
centras
- Žiežmarių gimnazija
- Ruklos Jono Stanislausko mokykla
- Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

• Įrankis pristatytas daugiau nei             mokinių.
• Paskirti    pedagoginės-psichologinės tarnybos (PPT) specialistai, projekto
metu konsultuojantys pilotines mokyklas.
• Šiuo metu užregistruota daugiau nei        pranešimų.                    

 PILOTINIS TYRIMAS „PATYČIŲ DĖŽUTĖ“

Panevėžio PPT iniciatyva įrankis 
įdiegtas dar 3 Panevėžio 

mokyklose.

Įrankį įsidiegti savarankiškai 
panoro dar 3 Lietuvos 

mokyklos.

1100 

6

  9

      80    

„PATYČIŲ DĖŽUTĖS“ IŠŠŪKIAI

Statistinių duomenų kaupimo ir naudojimo problemos.

Sudėtingas ekrano nuotraukos prisegimo procesas.

Sudėtingas įrankio administravimas.

Mokyklų kompetencijos – netinkamai sprendžiami atvejai, galimas abejingumas 

ir/arba nereagavimas, galimybė ištrinti pranešimus.

Žmogiškieji ištekliai – atsakingų asmenų trūkumas mokykloje, per didelis darbo 

krūvis.

Išorinio stebėtojo poreikis – pagalba mokyklai, mokyklos atskaitomybė.

TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS / SPRENDIMAI

NACIONALINIS ĮRANKIS
 

                DABARTINIS ĮRANKIS

• Paprastesnis naudojimas 
 
• Galimybė paprasčiau prisegti elektroninių 
patyčių įrodymą – ekrano nuotrauką 
 
• Galimybė rinkti statistinius duomenis
 
• Mokyklų atskaitomybė
 
• Skaidrumas (neįmanoma pašalinti 
pranešimų) 
 
• Sumažėjusi administracinė našta 
(galimybė pranešimus segti į „Patyčių 
registracijos" žurnalą) 
 

• Nereikalingas papildomas 
finansavimas
 
• Galimybė daugiau laiko skirti 
testavimui
 
 
 
 
 
 



APSKRITOJO STALO DISKUSIJA

Vasario 7 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko apskritojo stalo 
diskusija su suinteresuotomis šalimis (valstybinių institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovais), kuri padėjo identifikuoti įrankio 
problemas ir leido pateikti siūlymus, taip pat išsigryninti tolesnius projekto 
tęstinumo tikslus.
 
Tikslas - sužinoti suinteresuotų šalių nuomones ir jų pasiskirstymą, 
sudarant galimybes visiems dalyvaujantiesiems pagrįsti savo požiūrį į 
sprendžiamą problemą ir pateikti pasiūlymus. Ši informacija pasitarnaus 
tobulinant „Patyčių dėžutės" metodiką bei rengiant rekomendacijas. 

Dalyviai

• Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija (ŠMSM)
 
• „Kurk Lietuvai“
 
• Lietuvos Respublikos Prezidento 
kanceliarija (LRPK)
 
• Nacionalinė mokyklų vertinimo 
agentūra (NMVA)
 
• Specialiosios pedagogikos - 
psichologijos centras (SPPC)
 
• Vilniaus miesto savivaldybė
 
• Vilniaus pedagoginė - 
psichologinė tarnyba (VPPT)
 
• Visuomeninė organizacija 
„Gelbėkit vaikus“
 
 

SPRENDIMAI

1. Nacionalinio elektroninio įrankio, kuriuo galėtų 
naudotis visos Lietuvos mokyklos, sukūrimas.

 
 
 
 
 

2. Įrankio kūrimą koordinuojanti institucija - 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 
 
 
 
 

3. Institucijos, teikiančios pagalbą mokykloms ir 
stebinčios duomenų apie patyčių skaičių 

mokyklose srautą, poreikis.
 
 
 
 
 

4.  Mokymų apie pagalbos teikimą įvykus 
patyčioms koncepcijos poreikis.


