
  Pateiksime Jums keletą patarimų, kaip 

pradėti pokalbį apie patyčias su savo vaiku: 

 

 Man įdomu, ką tu galvoji ir kaip jautiesi 

dėl patyčių. Ką tau reiškia sąvoka 

„patyčios“? 

 Ar kada nors matei, kad gimnazijoje 

vaikai tyčiotųsi iš kitų mokinių? Kaip 

jauteisi dėl to? 

 Kaip tu dažniausiai elgiesi, kai pamatai, 

jog vaikai užgaulioja kitą? 

 Ar kada nors mėginai padėti vaikui, iš 

kurio tyčiojosi kiti? Kas nutiko tada? 

Kaip manai, 

kaip turėtum pasielgti, jei tokia situacija 

pasikartotų? 

 Ar jaustumeisi skundiku, jei apie 

patyčias papasakotum suaugusiajam? 

 Ar kada nors pravardžiavai kitus? Ar 

manai, jog tai patyčios? Pasikalbėkime 

apie tai. 

 Ar tu ir tavo draugai atstumiate ką nors ir 

neleidžiate dalyvauti bendroje veikloje? 

 Ar gimnazijoje imamasi kokių nors 

veiksmų, siekiant užkirsti kelią 

patyčioms? Jei taip, 

papasakok man apie gimnazijos taisykles 

ir patyčių prevencijos programas. 

 Kaip manai, kokių veiksmų turėtų imtis 

tėvai, kad patyčios būtų sustabdytos? 

 

 

 

 

Parengta pagal „Informacinis biuletenis 

tėvams“ (Olweus, D., Limber S.P. 

Patyčių prevencijos programos vadovas 

mokyklos darbuotojams, CD ir DVD 

priedai). Visą biuletenį galite rasti 

gimnazijos svetainėje, skiltyje „tėvams“ 

→ “OPKUS”. Taip pat ten galite rasti ir 

OPKUS vadovą. 

Atsakingi: 

Olweus programos koordinatorė – socialinė 

pedagogė Vilma Kilijonė. 

Olweus koordinacinis komitetas - žmonių 

grupė, atsakinga už sėkmingą Olweus programos 

vykdymą gimnazijoje. Komiteto sudėtis: 

 koordinatorė, socialinė pedagogė Vilma 

Kilijonė; 

 administracijos atstovė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Milda 

Daukantaitė-Kukė; 

 mokytoja Jelena Jermalovič-Mysina; 

 mokytoja Violeta Bukatka; 

 mokytoja Žavinta Butvilienė; 

 mokytoja Ona Balachnina; 

 techninio personalo atstovė Svetlana 

Balachninienė; 

 techninio personalo atstovė Teresa 

Molienė; 

 tėvų atstovė Anželika Gželkienė 

 tėvų atstovė Anželika Veder; 

 mokinių atstovas Ruslan Beinarovič 

 mokinių atstovė Justina Verbickaitė. 

 

Klasių auklėtojai – atsakingi už nuolatines 

klasės valandėles bendravimo temomis. 

 

Mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) 

vadovai – atsakingi už užsiėmimų vedimą 

mokyklos darbuotojams. MSG vadovai 

gimnazijoje: Vilma Kilijonė, Jelena Jermalovič-

Mysina, Kornelija Venckuvienė, Ona Balachnina. 

 

„Programa skatina jus pažvelgti į patyčias kitu 

kampu, įsisąmoninant tai, jog toks elgesys yra 

kur 

kas rimtesnė problema, nei kažkas, ką vaikai 

kartais daro. Reikia nemažai pastangų, norint 

pakeisti 

požiūrį į patyčias.“ – Prevencijos specialistas. 

 
Atmintinę parengė programos koordinatorė Vilma Kilijonė. 

 

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS 

„ŠILO“ GIMNAZIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPKUS 

(Olweus patyčių prevencijos 

programos kokybės užtikrinimo 

sistema) 

gimnazijoje 2015-2016 m.m. 
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