Kas yra patyčios? (pagal Olweus)

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia
atlieka kitą asmenį, kuriam/kuriai sunku
pačiam/pačiai apsiginti, skaudinančius
veiksmus arba žemina žodžiais (persekioja).
Kokie yra Olweus PPP tikslai
 Sumažinti patyčias tarp mokinių.
 Užkirsti kelią naujų patyčių problemų
atsiradimui.
 Siekti geresnių tarpusavio santykių
mokykloje.

Dažniausiai pasitaikančios patyčių
formos
 Žodinis užgauliojimas;
 Socialinis atstūmimas ir atskyrimas
nuo grupės;
 Fizinės priekabės;
 Užgauliojimas, skleidžiant melagingas
apkalbas, apgaudinėjant;
 Pinigų ar daiktų atėmimas ar
gadinimas;
 Grasinimas arba privertimas ką nors
daryti arba kaip nors elgtis;
 Užgauliojimas dėl rasės;
 Seksualinis priekabiavimas;
 Kibernetinis priekabiavimas
(siunčiant užgaulaus turinio žinutes
internetu ar mobiliuoju telefonu).
Kaip jaučiasi vaikai, kai jie patiria
patyčias?
Vaikas, patiriantis patyčias, atsiduria gana
sudėtingoje situacijoje – skaudu ne tik tai,
kad yra vienas ar keletas vaikų, kurie tyčiojasi.
Skaudu ir dėl to, kad vaikai, esantys šalia,

nedrįsta ar nenori padėti tam, kuris patiria
patyčias.
Patyčios priverčia vaiką jaustis taip, lyg būtų
kažkuo blogas, lyg būtų kažkas negerai.
Priekabiautojai stengiasi, kad vaikas pasijustų
kaltas dėl to, kas vyksta.
Kas ir kodėl tyčiojasi?
Vaikai ir paaugliai, kurie priekabiauja prie kitų
vaikų, dažniausiai turi savų problemų. Jie gali
jaustis liūdni ar pikti. Galbūt prie jų irgi kas
nors priekabiauja, pavyzdžiui, jų šeimoje ar kur
kitur?
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Patyčių priežastys:
 Vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano,
kad patyčios padarys jį „kietu biču“.
 Kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni.
 Vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys
kažkada yra patyrę patyčias ir nori
šitaip, „atsilyginti“.
 Gal tas, kuris tyčiojasi, tiesiog jaučiasi
labai blogai ir taip mėgina pasijusti
geriau?...
 Bijodami, kad kažkas gali prisikabinti
prie jų, jie stengiasi pirmi tai padaryti.

Visi kartu pasakykim „PATYČIOMS –
NE!

OLWEUS PATYČIŲ
PREVENCIJOS

Parengė OPPP MSG vadovės:
psichologė Nijolė Bendaravičiūtė
nijolebend@gmail.com
socialinė pedagogė Daiva Martimjanovienė
mardaiva@gmail.com

PROGRAMA
(informacinis leidinys tėvams)

Gerbiami tėveliai (globėjai),
Mūsų mokykloje pradėta taikyti Olweus
patyčių prevencijos programa. Ši programa
paremta daugybe mokslinių tyrimų, be to, ji
efektyviai mažina patyčių atvejų skaičių
mokyklose. Ši programa taip pat padeda
paversti mokyklą saugesne ir geresne vieta,
kurioje mokiniai gali ramiai mokytis.
Nors programa yra taikoma mokykloje,
mums taip pat reikės ir Jūsų pagalbos. Jūs
galite su savo vaiku pasikalbėti apie patyčias
ir mūsų mokyklos prieš patyčias nukreiptas
taisykles namuose. Mes norime dirbti ir
bendradarbiauti kartu su Jumis, kad
užkirstume kelią ir sustabdytume patyčias
mūsų mokykloje.
Kas yra Olweus patyčių prevencijos
programa?
Olweus patyčių prevencijos programa
(OPPP) skirta patyčių prevencijai ir patyčių
atvejų skaičiaus mažinimui mokyklose. OPPP
nėra ugdymo programos dalis, ji skirta
patyčių problemai visoje mokykloje, klasėje
arba bendruomenėje spręsti ir individualiam
darbui patyčių atveju.
Taikant programą įvairiose srityse atliekama:
Programos taikymas visoje mokykloje:
 Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys
asmenys apmokomi taikyti ir naudoti
programą
sprendžiant
patyčių
problemą.
 Mokyklos komitetas prižiūri ir
kontroliuoja programos taikymo
procesą.

 Mokiniai turės užpildyti klausimyną,
taip bus renkama informacija apie
patyčių atvejų skaičių bei pobūdį ir
formą mūsų mokykloje.
 Visi mokiniai privalės laikytis šių
keturių prieš patyčias nukreiptų elgesio
mokykloje taisyklių:
1. Mes nesityčiosime iš kitų.
2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių
tyčiojamasi.
3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie
yra atstumti.
4. Jei sužinosime, kad iš kažko
tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems
ir namuose, ir mokykloje.
 Mokyklos
darbuotojai
stengsis
užtikrinti, jog visos vietos mokykloje,
kuriose dažniausiai įvyksta patyčios,
būtų nuolat stebimos.
 Bus organizuojami visos mokyklos
mokinių tėvų susirinkimai ir renginiai,
skirti mokiniams ir jų tėvams.

Programos taikymas klasėje:
 Mokiniams
bus
aiškinamos
ir
dėstomos keturios prieš patyčias
mokykloje
nukreiptos
elgesio
mokykloje taisyklės.
 Bus organizuojamos klasės valandėlės,
kurių metu mokiniai galės pasikalbėti
apie tai, kas yra patyčios.
 Mokytojai
naudos
teigiamą
pastiprinimą, jei mokiniai laikysis prieš
patyčias nukreiptų elgesio taisyklių. Jei
taisyklių nebus laikomasi, mokiniai gali
tikėtis
neigiamų
pasekmių
už
netinkamą elgesį.
 Mokytojai stengsis paversti klases
jaukia ir saugia vieta mokiniams.

Individualus darbas su mokiniais, kurie
tyčiojasi iš kitų, ir su tais, kurie
nukentėjo nuo patyčių:
 Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys
asmenys
bus
apmokyti,
kaip
susitvarkyti su patyčių situacija ir kaip
dirbti su mokiniais, kurie su ją susiję.
 Mokiniai, kurie tyčiojasi iš kitų, turėtų
kuo greičiau sulaukti neigiamų savo
elgesio pasekmių.
 Mokyklos darbuotojai turėtų palaikyti
mokinius, kurie tapo patyčių
objektais. Jiems bus paaiškinama,
kaip elgtis, kad patyčios liautųsi.
 Mokytojai
ar
kiti
mokyklos
darbuotojai susitiks su mokinių, kurie
tyčiojosi ir tų, kurie tapo patyčių
aukomis, tėvais.

Darbas bendruomenėje:
 Mūsų mokykla ieškos būdų, kurie
padėtų
bendradarbiauti
su
bendruomenės nariais ir propaguoti
bei skatinti prieš patyčias nukreiptą
politiką bendruomenėje.

