
Žaslių pagrindinė mokykla – Olweus patyčių prevencijos programos V etapo dalyvė

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose nuo 2008 metų įgyvendinama Olweus patyčių 

prevencijos programa. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio ir Žaslių pagrindinė mokykla pasirašė 

sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dėl šios programos diegimo, siekdama 

užtikrinti saugesnę aplinką mokykloje. 

Kodėl buvo pasirinkta Olweus programa? Kaip rašoma SPPC tinklalapyje, Olweus 

programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų 

nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose 

šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, 

Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. 

Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-

70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje 

programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai 

sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Olweus programa yra įgyvendinama, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus 

elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti 

patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokykloje padeda įgyvendinti   sertifikuota 

programos instruktorė Milda Leleivienė, kuri dirba su mokyklos bendruomene. Mokykloje sklandų 

programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Juzukonienė. 

Didžiausia atsakomybė už programos planavimą ir priežiūrą visoje mokykloje tenka 

koordinaciniam komitetui, kurį sudaro mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų, tėvų, seniūnijos, 

policijos atstovas.

 Į  programos vykdymą įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai 

ir jų tėvai, valdžios ir kt. atstovai. Programos įgyvendinimo metu bus keičiami santykiai mokyklos 

bendruomenėje, pertvarkoma mokyklos aplinka (keičiama budėjimo tvarka, klasių valandėlių 

tvarkaraščiai bei jų turinys, drausminimo tvarka), kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų 

aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.
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