
šie ir kiti „baubai“ tebegyvena tarp vaikų 
mokyklose ir kiemuose. Tyrimų duomenimis, 
apie trečdalis Lietuvos mergaičių ir berniukų 
patiria patyčias mokykloje*. Lietuvoje jau 
įgyvendinama „Olweus“ patyčių prevencijos 
programa, nukreipta į patyčių mažinimą mo-
kykloje.

* 2002 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europoje ir Š. Amerikoje atlikto tyrimo duomenys.

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA 

Pažeminimas  
Bejėgiškumas  
Nesaugumas 
Depresija ir baimė

Patyčios – kas tai?
Patyčios (angl. bullying) – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, 
nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

Apie „Olweus“
Norvegijoje sukurta ir jos autoriaus bei patyčių tyrimų pradininko ir eksperto prof. Dan 
Olweus vardu pavadinta programa 2008 m. atkeliavo ir į Lietuvos mokyklas. D. Olweus, 
tyręs agresyvų vaikų elgesį Norvegijoje, sukūrė ir pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus 
ir realybę. Olweus programa buvo ir tebėra sėkmingai taikoma Norvegijos, JAV, Švedijos, Is-
landijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Australijos, Japonijos mokyklose.

Olweus programos tikslas – mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpa-
žinti bei tinkamai reaguoti į patyčias. 

JAV veikiantis Smurto tyrimų ir prevencijos centras paskelbė „Olweus“ programą viena iš 
12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. 

IštIesk
VAIkUI

RANką



Apie Olweus patyčių prevencijos  
programą Lietuvoje
Olweus programą nuo 2008 m. bendrojo lavinimo mokyklose diegia ir įgyvendina Spe-
cialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Ši programa yra įtraukta į Nacionalinės 
smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 m. programos įgyvendinimo 
priemones. 

Šiandien Olweus programoje jau dalyvauja 29 bendrojo lavinimo mokyklos iš Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos regionų. Planuojama iki 2010 m. į programą iš viso įtraukti 90 Lietuvos 
mokyklų. Kiekvienai jų yra priskiriamas kompetentingas kuruojantis instruktorius. Progra-
ma kiekvienoje mokykloje diegiama 18 mėnesių.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo programoje galimybes galite rasti interneto 
svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus“ programa, el. paštu olweus.programa@sppc.lt 
bei telefonu (8 5) 2 30 53 77.

Kaip viskas vyksta?
Būsimasis instruktorius pateikia paraišką dalyvauti programoje – vyksta atranka – instruk-
toriui priskiriama mokykla – vyksta nuolatiniai „Olweus International AS“ atstovų vedami 
mokymai, suteikiama galimybė tapti vyr. instruktoriumi* – instruktorius padeda mokyklai 
įgyvendinti programą: apmoko mokyklos personalą, organizuoja „Olweus“ programos ty-
rimus ir kt. 

* Vyr. instruktoriai vėlesniuose „Olweus“ programos įgyvendinimo etapuose rengs instruk-
torius Lietuvoje

Mokykla pateikia paraišką dalyvauti programoje – vyksta atranka – mokyklai priskiriamas 
instruktorius – mokyklos personalas apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas 
metodine medžiaga, gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

Bendros “Olweus” programos veiklos rezultatas – pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni ben-
druomenės santykiai mokykloje bei laimingesni vaikai.
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