
Olweus PPP tyrimo rezultatai  

2019 m. 

Tyrime dalyvavo 

 3 – 10 klasių mokiniai  

Olweus PPP gimnazijoje vykdoma nuo 2015 metų 



2015 metais apklausoje dalyvavo 118 mokinių 

2016 metais apklausoje dalyvavo 129 mokiniai 

2017 metais apklausoje dalyvavo 121 mokinys  

2018 metais apklausoje dalyvavo 115 mokinių 

2019 metais apklausoje dalyvavo 108 mokiniai  



 



 



Ar tau patinka mokykla? 

 

 

 2018 metais 64 mokiniai atsakė, kad jiems labai patinka ir 
patinka mokykla. 

     Man nepatinka mokykla – atsakė 15 mokinių. 
 
 

 2019 metais 65 mokiniai atsakė, kad jiems labai patinka ir 
patinka mokykla. 

     Man nepatinka mokykla – 10 mokinių.  
 

 



Kiek kartų iš Tavęs tyčiojosi mokykloje 

per paskutinius keletą mėnesių? 

 2018 metais 78 mokiniai atsakė, kad iš jų nesityčiojo per 
paskutinius keletą mėnesių. 

     Tyčiojosi 1 ar 2 kartus per mėnesį -  10 mokinių 

 2019 metais 74 mokiniai atsakė, kad iš jų nesityčiojo per 
paskutinius keletą mėnesių. 

     Tyčiojosi 1 ar 2 kartus per mėnesį -  20 mokinių 



Kiek gerų draugų turi klasėje? 

2018 metais 33 mokiniai atsakė, kad  klasėje neturi gerų draugų 
arba  turi 1 gerą draugą. 

      Kad klasėje turiu 6 ar daugiau gerų draugų atsakė 32 mokiniai. 
 
 
2019 metais 2 mokiniai atsakė, kad  klasėje neturi gerų draugų 

arba  turi 1 gerą draugą. 
       Kad klasėje turiu 4 – 6 draugus atsakė 59 mokiniai. 
 
 
 



Kur iš Tavęs buvo tyčiojamasi? 

2018 metais 9 mokinių atsakė, kad iš jų buvo tyčiojamasi 
koridoriuose ar laiptinėse. 

Klasėje, kai mokytojo joje nebuvo -  14 mokinių, kitose mokyklos 
vietose -  8. 
 
 2019 metais 9 mokiniai atsakė, kad iš jų buvo tyčiojamasi 

koridoriuose ar laiptinėse. 
Klasėje, kai mokytojo joje nebuvo  - 5 mokiniai, kitose mokyklos 
vietose  - 10. 
 
Į šį klausimą atsakė tie mokiniai, kurie į pagrindinį klausimą apie 
patyčias atsakė - tik 1-2 kartus - arba dažniau. 
 
 



Kai Tu matai, kad iš Tavo bendraamžio 

tyčiojasi, ką Tu jauti ar galvoji? 
 
 

2018 metais 7 mokiniai atsakė, kad matyt jis/ji to 
nusipelnė. 

     Man gaila jo/jos ir noriu jam/jai padėti – 69 apklaustieji.   
 
2019 metais 9 mokiniai atsakė, kad matyt jis/ji to 

nusipelnė.  
    Man gaila jo/jos ir noriu jam/jai padėti – 86 apklaustieji.  





Kaip dažnai per paskutinius keletą 

mėnesių Tu dalyvavai patyčiose iš kito(-ų) 

mokinio(-ių)? 

2018 metais 83 mokinys atsakė, kad nesityčiojo iš kito(-ų) 
mokinio(-ių) per paskutinius keletą mėnesių.  
 
 

2019 metais 91 mokinys atsakė, kad nesityčiojo iš kito(-ų) 
mokinio(-ių) per paskutinius keletą mėnesių.  

 



Kaip Tu paprastai elgiesi, kai matai, kad 

iš Tavo bendraamžio tyčiojasi kiti 

mokiniai? 

 

2018 metais  51 apklaustasis atsakė, kad  vienaip ar kitaip 
bando padėti skriaudžiamam mokiniui. 

 Aš tik žiūriu, kas vyksta – 2.  
 
2019 metais 52 apklaustieji atsakė, kad  vienaip ar kitaip bando 

padėti skriaudžiamam mokiniui. 
 Aš tik žiūriu, kas vyksta – 1.  
 
 



Bendras patyčių vidurkis  

Želvos gimnazijoje 

2018 metais – 14,9%  
 
 

2019 metais -  11% 



Pasidžiaukime, kad patyčių lygis 

mūsų gimnazijoje mažėja!!!  


