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Patyčios Lietuvoje – viena opiausių problemų

Per 2017 m. „Vaikų linija“ sulaukė net 3641 skambučių patyčių tema.1

Lietuvoje patyčias patiria 29% berniukų ir 26% mergaičių (Pasaulio sveikatos
organizacija, 2018).2

1 Vaikų linija. Metinė veiklos ataskaita 2017 m.
2 Patyčių tarp mokinių pradeda mažėti - toliau stabdyti patyčias kviečia sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Pranešimas žiniasklaidai 2019 01 17 



Mokiniai nepraneša, o mokyklos ne visada 
registruoja patyčių atvejus

Visi patyčių atvejai turi būti registruojami, nepriklausomai nuo jų formos.3

Mokiniai nenoriai praneša apie patyčias dėl baimės būti identifikuotais, tapti
skundikais, nesitiki sulaukti pagalbos ir kt.

Mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė vis dar kartais neatpažįsta patyčių, o
mokyklų vadovai dažnai teigia, kad jų mokyklose patyčių nėra.

3 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo”.



Tik maža dalis mokinių praneša apie 
patyčias
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2018 m. gruodį „Kurk Lietuvai“ atliktos mokinių apklausos duomenys, N=977

977 moksleiviai
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Tik maža dalis mokytojų registruoja 
patyčių atvejus

2018 m. lapkritį „Kurk Lietuvai“ atliktos mokytojų apklausos duomenys, N=104
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Užsienyje patyčių problemą padeda spręsti 
elektroninės platformos
 Inovatyvus ir anonimiškas pranešimo apie
patyčias būdas

 Galimybė prie pranešimo prisegti ekrano
nuotrauką (angl. screenshot)

Šiuolaikiškas būdas pasiekti pažeidžiamiausius
vaikus



Pilotiniame tyrime dalyvavo 6 Lietuvos mokyklos 
ir 6 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT)

 Šiaulių „Rasos“ progimnazija 

 Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

 Aukštelkės mokykla-daugiafunkcinis centras 

 Žiežmarių gimnazija 

 Ruklos Jono Stanislausko mokykla 

 Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

 Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

 Panevėžio miesto pedagoginė psichologinė 
tarnyba

 Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba

 Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė 
tarnyba

 Jonavos rajono pedagoginė psichologinė 
tarnyba

 Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė 
tarnyba



Įrankį pristatėme daugiau nei 1100 moksleivių
(5-8 klasės)



Pranešti apie patyčias galima vos per kelias 
minutes











Vis daugiau mokyklų nori prisijungti prie „Patyčių 
dėžutės“ iniciatyvos

Panevėžio miesto PPT iniciatyva: 3 mokyklos

Savo iniciatyva kreipėsi 7 mokyklos

Vilniaus miesto PPT



Per 3 mėnesius sulaukta 89 pranešimų

Įrankis veikia nuo 2018 metų gruodžio 11 dienos.

Daugiausia pranešimų apie žodines ir elektronines patyčias.

Pranešama ne tik apie patyčias, bet ir apie kitus dalykus, kurie neramina
mokinius (elektroninės cigaretės, nusirašinėjimas ir kt.)

Galimybe pranešti apie patyčias pasinaudojo ne tik mokiniai, bet ir tėvai
bei mokytojai.



Įrankis veikia ir kaip prevencinė priemonė

Mokyklos džiaugiasi nauja platforma vaikams ir tėvams pranešti apie
patyčias ir smurtą.

Įrankis leidžia išsiaiškinti problemines mokyklos vietas, klases ir sritis.

Kai kurių mokyklų teigimu, įsidiegus „Patyčių dėžutę“ sumažėjo smurto ir
patyčių atvejų.

Beveik visos mokyklos žada ir toliau naudoti „Patyčių dėžutę“.



Daugelis moksleivių teigiamai vertina 
įrankį

2019 m. vasarį „Kurk Lietuvai“ atlikto tyrimo duomenys, N=403

517 moksleiviai

Kaip vertini „Patyčių dėžutę“?Ar „Patyčių dėžutė“ mokykloje tau 
atrodo reikalinga?
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Įrankis geras, bet turintis trūkumų

Statistinių duomenų kaupimo ir naudojimo problemos.

Sudėtingas ekrano nuotraukos prisegimo procesas.

Sudėtingas įrankio administravimas.



Susidurta ne tik su techninėmis, bet ir žmogiškųjų 
išteklių ir kompetencijų problemomis

Mokyklų kompetencijos – netinkamai sprendžiami atvejai, galimas 
abejingumas ir/arba nereagavimas, galimybė ištrinti pranešimus.

Žmogiškieji ištekliai – atsakingų asmenų trūkumas mokykloje, per 
didelis darbo krūvis.



Atsižvelgus į visus iššūkius, 
rekomenduojama sukurti nacionalinį įrankį

Paprastesnis naudojimas
Galimybė paprasčiau prisegti 
elektroninių patyčių įrodymą 
– ekrano nuotrauką

Galimybė rinkti statistinius 
duomenis

Skaidrumas (neįmanoma 
pašalinti pranešimų)

Sumažėjusi administracinė 
našta (galimybė pranešimus 
segti į „Patyčių registracijos 
žurnalą“) 



Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
skyrė lėšų nacionalinio įrankio diegimui



Dėkojame
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