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AGRESYVUS 

ELGESYS 

VAIKYSTĖJE: 

AR TEKO 

PATIRTI? 

KAS IŠLIKO 

ATMINTYJE?



AR PATYČIOS / 

ELEKTRONINĖS PATYČIOS 

EGZISTAVO JŪSŲ 

MOKYKLOS LAIKAIS?



PATYČIŲ DALYVIAI: VAIDMENYS



Šie psichologiniai 

reiškiniai buvo paaiškinti 

1974, 1985, 1965 m.

Stokholmo sindromas

Stebėtojo efektas

(Ne)pranešimas apie auką 

ir agresorių



Stokholmo sindromas

Psichologinis reiškinys, kuomet pagrobimo 

metu auka ima jausti teigiamus jausmus 

pagrobėjams / agresoriams.



Stebėtojo efektas

Kuo daugiau stebėtojų, tuo mažesnė tikimybė, 

kad pagalba bus suteikta.



Tyrimai...

Kaip priklauso stebėtojo 

reakcija – ketinimas 

pranešti apie daromą 

nusikaltimą - nuo to, ar 

pastarasis pažįsta auką 

(arba agresorių), ar ne.

jei nusikaltimo liudytojas pažįsta 

nusikaltėlį / auką ar abu, tikimybė, 

kad jis/ ji reaguos į situaciją, 

pranešdamas atitinkamoms 

institucijoms, yra didesnė



KAS STABDO PATYČIAS/ INTERNETINES PATYČIAS?

YRA RYŠYS

GERUMO GESTAS= 

HUMANIŠKUMAS ??

0 STEBĖTOJO VEIKSMŲ = 

AGRESORIUS YRA TEISUS



KĄ SAKO 

TEORIJA?



Konfliktas ar patyčios?

Galios disbalansas, pasikartojimas, ketinimas pakenkti

• Lygios galios / draugai

• Retkarčiais

• Atsitiktinis, netyčinis 

• Vienoda emocinė 

reakcija

• Nesiekiama įtakos

• Jaučia gailestį; prisiima 

atsakomybę

• Stengiasi spręsti 

problemą

• Galios disbalansas

• Kartojasi 

• Tyčinė, iš anksto apgalvota 

veikla

• Stipri aukos emocinė reakcija; 

mažai ar jokios reakcijos iš 

agresoriaus

• Siekiama įtakos ir kontrolės

• Nejaučia gailesčio, kaltina auką

• Jokių pastangų spręsti problemą



Patyčios / internetinės 

patyčios

Patyčios – labiau paplitę

Internetinės patyčios - ŽYMIAI 

DIDESNIS ILGALAIKIS 

TRAUMUOJANTIS POVEIKIS 



10% - 60% paauglių teigia tapę

internetinių patyčių aukomis

6% - 32% teigia patiriantys

patyčias



Internetinių 

patyčių tipai

I

1. Fleiminimas (angl. flaming): kivirčai internete, kai rašoma 

daug su tema nesusijusių, beprasmių, neinformatyvių žinučių, 

komentarų, naudojama vulgari, ciniška kalba. 

2. Priekabiavimas: siuntinėjamos įžeidžiančio turinio vulgarios, 

niekšiškos žinutės. 

3. Menkinimas , žeminimas (angl. Denigration): apkalbinėjimas 

arba gandų apie kitą žmogų skleidimas, siekiant pakenkti jo 

reputacijai arba draugystei.

4. Tapatybės vagystė (angl. Impersonation): apsimetimas kitu 

asmeniu ir informacijos siuntimas ar paskelbimas, siekiant 

pakenkti asmeniui, reputacijai ar santykiams.

5. Autingas (angl. Outing): kai smurtautojas internete viešai 

dalijasi privačiomis aukos žinutėmis, nuotraukomis ar kita 

informacija be aukos žinios ir sutikimo.

6. Apgaudinėjimas (angl. Trickery): kai asmuo apgaule įkalbamas 

atskleisti savo paslaptį arba gėdingą informaciją internete. 



Internetinių 

patyčių tipai

II

7. Išskyrimas/ atskyrimas (angl. Exclusion): tyčinis ir žiaurus asmens 

pašalinimas iš internetinės grupės; blokavimas iš draugų sąrašų, 

priverstinis pašalinimas iš grupės.

8. Elektroninis persekiojimas (angl. Cyberstalking): pasikartojantis 

intensyvus priekabiavimas, menkinimas ir grasinimas, keliant didelę 

baimę.

9. Maskavimasis (angl. Masquerading): apsimetinėjimas kitu 

žmogumi, kad anonimiškai priekabiautų prie aukos ir ją persekiotų. 

10. Frapingas yra prisijungimas prie socialinių tinklų profilio ir 

netinkamo turinio skelbimas aukos vardu. 

11. Sekstingas yra nepadorių, pornografinių, nešvankių vaizdų, 

nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas kitam žmogui. 

12. Trolinimas yra tada, kai smurtautojas, skelbdamas komentarus 

internete, siekia tyčia nuliūdinti, pasityčioti, sukelti žalos kitam. Šie 

žmonės dažnai nėra artimi aukai ir neturi asmeninio santykio.



Agresijos lygis: e-patyčios

Auka net namuose nesijaučia saugi: 

nepageidaujamos žinutės prasiskverbia visur

Auka jaučiasi pažeminta prieš daug didesnę 

auditoriją

Informacija iš interneto niekur nedingsta: auka vėl 

ir vėl išgyvena incidentą

Smurtautojas dažnai nemato elektroninių patyčių 

padarinių aukai, o tai trukdo gailėtis ir užjausti

Daugiau (aktyvių) stebėtojų

Patiktukai ir 
komentarai 
sustiprina 
poveikį



Agresijos lygis: 

tradicinės patyčios

• Agresorius yra tiesiai 

priešais auką

• Potenciali auka turi 

galimybę išvengti / 

atsitraukti / pabėgti



Daugumos tyrimų objektas -

paaugliai

• Intensyviau naudojasi 

technologijomis nei  jaunesni vaikai 

• Paauglystė – audringas la ikotarpis

• Social iai  labiau izol iuot i paaugl iai 

daugiau la iko praleidžia internete

• Korel iacija tarp buvimo el .  patyčių 

auka ir v ienišumo





Kaip auka 

pavirsta

agresoriumi?

Auka bando apsiginti nuo patyčių kovodama arba pradeda elgtis 

„problemiškai“ - reakciją į stresą

Auka bando užkirsti kelią būsimiems patyčių epizodams „kietu“ 

elgesiu

Socialinio pralaimėjimo modelis, t. y. elgesys, kurį eksperimentų 

metu paprastai demonstruoja tos pačios rūšies gyvūnų kovoje 

pralaimėjęs gyvūnas – padidėjęs mieguistumas, sumažėjęs 

testosterono kiekis, sumažėjęs domėjimasis aplinka.



El. patyčios -

agresorius

PROBLEMOS DĖL:

Socialinių emocinių įgūdžių, lemiančių 

santykių su bendraamžiais kokybę

Empatijos

Emocijų reguliavimo – gebėjimo 

kontroliuoti savo emocines reakcijas



Stebėtojai

- net ir skaitmeniniame pasaulyje gali patirti 

kognityvinį disonansą tarp to, ką jie turėtų 

daryti (padėti aukai) ir to, ką jie realiai gali 

padaryti, ir šis disonansas gali padidinti 

psichologinę kančią



Elektroninių patyčių veiksniai

1 – interneto paplit imas, technologijų tobulėjimas

2 – tėvų santykiai

3 – santykiai su tėvais

4 – sociodemograf inės, sveikatos, psichologinės, 

santykių problemos bei gyvenimo būdas

5 – mokykloje gal iojančios elgesio ir etikos taisyklės

6 – auka tampa agresoriumi

7 – galimybė l ikti anonimu (agresoriui)

8 – laikas praleidžiamas internete



Auka...
• Nusiminimas kaskart prisijungus prie interneto

• Staiga atrodo prislėgtas (-a)

• Atrodo, kad izoliuojasi nuo draugų ar šeimos

• Telefonu ar internetu naudojasi slapta

• Nenoriai eina į mokyklą ar kitas socializacijos vietas

• Skundžiasi galvos, skrandžio skausmais arba apetito 

pasikeitimu

• Sunku užmigti naktį

• Prarado susidomėjimą mėgstamomis veiklomis, 

pomėgiais

• Stengiasi l ikti namuose po pamokų, vengia 

popamokinės veiklos

• Atsiranda užuominų apie savęs žalojimą ar 

bandymus nusižudyti



Tyrimų duomenimis berniukai linkę pranešti 

suaugusiesiems, ne bendraamžiams.

Mergaitės dažniau elgiasi priešingai.

Tokį pasirinkimą gali lemti griežtesnės 

sankcijos berniukų bendraamžių grupėse už 

pažeidžiamumo raišką ir norma, pagal kurią 

vyrai turi spręsti savo problemas patys.

Pranešimas apie patiriamas patyčias



Agresorius
• Greitai perjungia ekranus arba paslepia savo įrenginį,  kai esate 

šalia

• Naudoja savo įrenginį visomis nakties valandomis

• Neįprastai susierzina, jei  negali  naudoti savo įrenginio 

• Per daug juokiasi  naudodamas įrenginį ir  neparodys, kas taip 

juokinga

• Vengia kalbėti  apie tai,  ką veikia internete

• Panašu, kad naudoja kelias internetines paskyras arba ne savo 

paskyrą



Agresorius

• Atrodo pernelyg susirūpinęs dėl  populiarumo ar  buvimo tam t ikrame social iniame rate

• Demonstruoja didėjantį  nejautrumą ar  bejausmiškumą kitų paauglių atžvi lgiu

• Demonstruoja smurtinius pol inkius

• Atrodo pernelyg pasipūtęs dėl  savo technologinių įgūdžių ir  gebėj imų

• Atrodo, kad kai  kurios draugų/bendraamžių/kolegų grupės j į  atstumia arba izol iuoja

• Žeminantis požiūris  į  aukas



Rizikos...

Depresija

Elgesio problemos

Savižudybė

Žemas pasitenkinimas gyvenimu

Prasta sveikata ir žemas pasitenkinimo gyvenimu lygis

Sudėtinga užmegzti ir palaikyti socialinius santykius

Žema savivertė

Didelis nerimas

Aukštas vienišumo lygis



Rizikos...

Somatizacinis sutrikimas (imituoja fizinio kūno ligas)

Liūdesys

Baimė

Psichotizmas

Prasti akademiniai rezultatai

Aukštas streso lygmuo

Potrauminio streso sindromas



Elektroninių patyčių poveikio analizė. 

Dalyvių psichologiniai portretai. 

Tyrimo rezultatai. 

Apklausos vykdymo laikotarpis: 2021 m. lapkritis - 2022 m. kovas
Teritorija: Graikija, Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Turkija
Imtis: 22 mokyklų mokytojai ir mokiniai
Užpildyta anketų: 2120 (mokiniai) + (mokytojai)



MOKSLEIVIAI



Šeimos gerovė

• 21% moksle ivių bent vienas iš tėvų dirba užsienyje

• 18% tėvai yra išs iskyrę

• 15% teigė, kad gyvena t ik su vienu iš tėvų

• 17,8% yra vienturčiai, 48,5% turi  brol į  ar seserį

• 22,19% turi  du brol ius arba seseris, o 11,6% turi  daugiau 

nei 3 brol ius ar seseris

• daugiau nei  1/3 mamų ir tėčių yra baigę aukštąjį  mokslą 

• 82% mano, kad jų bendravimas su tėvais yra pagrįstas 

partneryste 

• 11% teigė, kad jų tėvai tarpusavyje nebendrauja 

• 63% mano, kad sprendimus paprastai pr i ima abu tėvai, 21% 

teigė, kad sprendimus pri ima jų mamos, o 13% teigė, kad -

tėčiai

• maždaug 40% mokinių įs i t ik inę, kad tėvai su ja is yra kalbėję 

pakeltu tonu ir įže idinėję.



Paprastai vaikai gauna savo pirmą išmanųjį sulaukę 10 metų, 

(miestiečiai  dažnai jaunesni)

Pagrindinės priežastys, kodėl moksleiviai naudojasi 

išmaniaisiais telefonais : pramogos (43.6%) ir bendravimas 

(42.6%) ir rečiau – mokyklinių užduočių atlikimas (13.9%)

Moksleiviai vidutiniškai per dieną naudojasi telefonu 5 val. 

darbo dienomis ir 10 val.- savaitgaliais

Naudojimasis internetu ir 

išmaniaisiais įrenginiais



Statistika pagal šalis

Šalis
Amžius, kuriame 

gautas pirmas 
telefonas

Laikas praleistas 
socialiniuose 

tinkluose darbo 
dienomis

Laikas, praleistas 
socialiniuose 

tinkluose 
savaitgalį

Italija M = 10.98 ± 1.57 M = 6.26 ± 2.91 M = 7.99 ± 5.24
Graikija M = 12.07 ± 2.29 M = 2.50 ± 1.26 M = 3.14 ± 1.86
Lietuva M = 8.06 ± 1.87 M = 3.97 ± 2.68 M = 5.50 ± 3.73

Portugalija M = 10.53  ± 1.50 M = 4.80  ± 2.58 M = 6.86  ± 6.56
Rumunija M = 10.24 ± 2.43 M = 5.53 ± 2.75 M = 10.82 ± 9.56

Turkija M = 9.83 ± 2.39 M = 5.37 ± 2.69 M = 10.76 ± 9.61



Naudojimasis internetu: tėvų nustatyti apribojimai

• Tėvai taiko dažnai (16%)

• 42% riboja vaikams naudojimosi išmaniaisiais laiką

• Palaikomasis ir kontroliuojantys tėvystės sti l iai koreliuoja 

su mažesniu valandų skaičiumi internete

Pagal šalis:

• Portugalijoje ir Turkijoje tėvai labiau praktikuoja 

agresyvųjį tėvystės sti l ių, tuo tarpu Lietuvoje šis sti l ius 

visai nepopuliarūs

• Atjaučiantis sti l ius populiariausias tarp Portugalijos ir 

Graikijos tėvų, bet visai nepopuliarus Turkijoje ir Italijoje

• Kontrol iuojantį sti l ių labiausiai praktikuoja tėvai Turkijoje



Elektroninės 

patyčios: 

elgesys

Mergaitės yra dažnesnės elektroninių patyčių 

aukos

Elektroninėje erdvėje smurtauja ir mergaitės, ir 

berniukai

50% teigia, kad  jie matė , kaip internete 

tyčiojamasi iš kitų  vaikų

23% įvardija, kad jie patys yra patyčių aukos

11% prisipažįsta, kad jie elgėsi nusikalstamai



Pranešimas apie elektronines 

patyčias: kam pranešama?

Ar kada nors teko pranešti suaugusiajam pamačius, kad iš vaiko 

buvo tyčiojamasi internete?

Taip, tėvams 12.2%

Taip, aukos tėvams 3.3%

Taip, mokytojui 5.6%

Taip, mokyklos psichologui 1.2%

Taip, direktoriui 0.6%

Taip, kitam suaugusiajam 3.6%

Ne, niekam nepranešiau 19.5%

Ne, nesu matęs tokio incidento 54.2%



Apie aukas... Kuo aukštesnis vienišumas ir kuo vyresnis vaiko amžius, tuo 

didesnė tikimybė, kad vaikas buvo tapęs elektroninių patyčių auka

Kaime gyvenantys vaikai dažniau tampa elektroninių patyčių 

aukomis

Vaikai, patiriantys mažiau tėvų kontrolės, dažniau tampa 

elektroninių patyčių aukomis

Kuo dažnesni konfliktai šeimoje, tuo didesnė rizika vaikui tapti 

elektroninių patyčių auka

Vaikai, kurie mažiau patenkinti santykiais su tėvais, yra didesnėje 

rizikoje tapti elektroninių patyčių auka

Graikijos ir Rumunijos moksleiviai dažniau prisipažįsta tapę 

elektroninių patyčių aukomis už moksleivius iš kitų šalių. 



Agresoriais dažniau tampa...

Vaikai, kurie labai nepatenkinti santykiais su tėvais

Vaikai, kurių bent vienas iš tėvų dirba užsienyje

Mergaitės ir vaikai, gyvenantys kaime

Vaikai, kurie mažiau patenkinti santykiais su draugais

Vaikai, kurių tėvai dažniau konfliktuoja

Vaikai iš labiau pasiturinčių šeimų

Vaikai, kurių tėvai mažiau kontroliuojantys

Kuo dažniau vaikas tampa elektroninių patyčių auka, tuo didesnė rizika jiems tapti 

agresoriais
Kuo vaikas vyresnis, tuo agresyvesnis jis gali būti



TYRIMO 

REZULTATAI

-MOKYTOJAI-



Statistiniai 
duomenys

• Apklausos dalyvių amžiaus vidurkis yra 46 

m (jauniausi 20-ties ir vyriausieji - 68 

metų amžiaus),

• vidutinis apklausos dalyvių darbo stažas 

pagal savo profesiją yra 21 metai,

• Darbo patirtis dabartinėje įstaigoje yra 11 

metų,

• 95%  apklausos dalyvių yra mokytojai,

• 5% apklausos dalyvių  yra mokyklų 

psichologai ar socialiniai darbuotojai,

• 90% mokytojų yra valstybinių mokyklų 

darbuotojai,

• 70% yra vedę/ištekėjusios,

• vidutiniškai augina po 1 vaiką.



• 61% apklaustųjų mano, kad labiausiai l inkę į  patyčias 

yra 11–14 metų amžiaus vaikai, o e lektroninės 

patyčios dažniau pasitaiko tarp vyresnių nei  14 metų 

amžiaus vaikų

• 63% mokytojų mano, kad tradic inės patyčios yra 

dažnesnės nei  internetinės

• 63% mokytojų mano, kad patyčios internete vienodai 

dažnos tarp berniukų ir mergaičių

• t ik 26% mokytojų mano, kad patyčios internete yra 

problema mokykloje

• 75% yra susirūpinę dėl  patyčių e lektroninėje erdvėje

• 65%  pripažįsta, kad aukos yra paveiktos patyčių 

internete

• 61 % mokytojų mano, kad gal i  atpažinti  patyčias 

internete

• 47% mano, kad gal i  suvaldyti patyčias internete

Daugiau nei 61% mokytojų nėra išklausę jokių mokymų 

apie patyčias / internetines patyčias

Mokytojų 
nuomonė 

apie patyčias 
internete



Mokytojų 

požiūris į 

patyčias 

internete

75% mano, kad mokiniai neturėtų patys tvarkytis su 

patyčiomis  

87% galvoja, kad patyčios gali sukelti depresiją

79% nesutinka su teiginiu, kad patyčios padeda 

moksleiviams pasiruošti gyvenimo realybei

37-39% į internetinių patyčių incidento sprendimą 

įtrauktų mokyklos direktorių arba tėvus

71% supranta, kad turėti aiškią poziciją patyčių atveju 

yra jų pareiga

80% mano, kad internetinės patyčios lemia prastus 

mokymosi rezultatus



Mokytojų nuomone aukščiausioje rizikoje 

tapti internetinių patyčių aukomis 

atsiduria vaikai:

• Turintys viršsvorį

• Susiduriantys su psichikos sveikatos, 

elgesio sutrikimais

• Intravertai



Mokytojų jautrumas ir empatija

• Mokytojai vyrai geriau atpažįsta paauglių patyčias internete.  

• Kuo daugiau savo vaikų turi mokytojai, tuo labiau įsijaučia/įsigil ina į 

elektroninių patyčių atvejus. 

• Specialiosiose mokyklose dirbantys mokytojai jautriau reaguoja į 

patyčias elektroninėje erdvėje. 

• Valstybinėse mokyklose dirbantys mokytojai pasirodė imlesni patyčių 

internete atveju (lyginant su privačiomis).



Kovos su 

patyčiomis 

strategijos

Kuo mokytojai vyresni, kuo daugiau patirties 

yra sukaupę ir kuo geresnį supratimą turi apie 

internetines patyčias, tuo dažniau pastebi 

agresyvų elgesį mokykloje.

Gilėjant mokytojų supratimui apie 

elektronines patyčias, mažėja galimų kovos 

su patyčiomis strategijų. 



Iššūkiai

• Daugiau nei pusė mokytojų nėra 

dalyvavę mokymuose apie patyčių 

prevenciją

• Mokytojai retai pastebi / jiems retai 

pranešama apie patyčias mokykloje, 

aukos vengia apie tai pranešti



Kai aukos vis dėlto pasiryžta pranešti, jos 

renkasi pranešti draugams, bet ne 

suaugusiesiems, tėvams, bet ne 

mokytojams

Mokytojams praneša TIK 3%–18% aukų



STEBĖTI 

NEGALIMA 

VEIKTI

VIENINTELĖ 

STRATEGIJA



STEBĖTI NEGALIMA! 

BŪTINA VEIKTI!


