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Patyčios vyksta ne tik dėl individualių 

skriaudėjo savybių, bet įvairių šeimos, 

bendraamžių, mokyklos, bendruomenės 

ir kultūros veiksnių 

SOCIALINIS-EKOLOGINIS PATYČIŲ MODELIS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiriantys 
patyčias 

     Skriaudėjai 

Stebėtojai 

SKIRTINGO ĮSITRAUKIMO Į PATYČIAS VAIKŲ 

GRUPĖS  

Skriaudėjai-patiriantys  

 patyčias 



Skriaudėjas (SK), skriaudėjas -patiriantis 

patyčias (SK -PP), patiriantis patyčias (PP), 

stebėtojas (ST) 

Depresijos simptomai (SK, SK-PP, PP)  

 (Austin & Joseph, 1996; Craig, 1998; Kaltiala-Heino, 

Rimpela, Marttunen, Rimpela, & Rantanen, Swearer, 

Song, Cary, Eagle, & Mickelson, 2001) 

Nerimo simptomai (SK-PP, PP) 

 (Craig, 1998; Hodges & Perry,   1996; Swearer et al., 

2001) 

Neaiškus priežastinis ryšys  

ASMENS LYGIS 



Tėvai yra svarbūs modeliai  

Skriaudėjų tėvai/globėjai linkę būti 

mažiau įsitraukę,mažai demonstruoja 

šilumos, auklėdami naudoja fizines 

bausmes ir emocijų protrūkius, leidžia 

vaikui būti agresyviam (Olweus, 1993) 

 Aukštas tėvų konfliktiškumas irgi 

susijęs su vaiko agresyviu elgesiu 

((Olweus, 1993) 

 

ŠEIMOS KINTAMIEJI  



Tyčiojimasis linkęs vykti kuomet tėvų nėra ar 

jie nežino apie vaiko veiksmus, todėl Olweus 

(1993) siūlo tėvams daugiau stebėti vaikų 

elgesį tiek mokykloje, tiek už jos ribų . 

Netinkamas elgesys (fizinė, seksualinė, 

emocinė prievarta, nepriežiūra) yra susijęs 

tiek su tyčiojimusi, tiek su patyčių patyrimu 

(Shields & Cicchetti, 2001)  

 

ŠEIMOS KINTAMIEJI  



Skriaudėjai-patiriantys patyčias dažniau 

patyrė smurtą namie lyginant su 

skriaudėjais, kurie nepatyrė tiek smurto 

namie, bet daugiau stebėjo agresyvių 

elgesio modelių (Schwartz, Dodge, Pettit, 

and Bates, 1997) 

ŠEIMOS KINTAMIEJI  



 

KIEK KARTŲ SAKIAU, KAD NEŽAISTUM 

SMURTINIŲ VIDEO ŽAIDIMŲ! 



SOCIALINIO 

IŠMOKIMO TEORIJA  
( B A ND U RA)  



Dominavimo teorija (Pellegrini, 2002) 

Perėjus į vidurinę mokyklą (po pradinės) reikia iš 

naujo formuoti santykius ir tyčiojimasis yra 

naudojamas kaip strategija, padedanti užtikrinti 

dominuojantį vaidmenį naujai susiformavusioje 

bendraamžių grupėje   

Patrauklumo teorija (Bukowski et al., 2000) 

Paaugliai norėdami tapti savarankiškais nuo tėvų, 

nori susisieti su bendraamžiais, kurie pasižymi 

didesne nepriklausomybe ir mažiau paklusniu 

elgesiu. 

BENDRAAMŽIŲ ĮTAKA 



Homofilijos hipotezė (Berndt, 1982; Kandel, 

1978) 

Paauglystėje bendraamžiai paprastai jungiasi į 

grupes, kurių nariai turi panašių savybių (panašų 

agresyvumo lygį) 

BENDRAAMŽIŲ ĮTAKA 



Stebėtojų vaidmuo 

Stebėtojai gali skatinti ar slopinti patyčių 

situacijas 

Stebėtojai gali pastiprinti skriaudėjo 

dominavimo ir galios jausmą  

Grupės-prieš-vieną vykstantis tyčiojimasis 

sumažina atsakomybės jausmą 

BENDRAAMŽIŲ ĮTAKA 
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C.  Šalininkas – pritaria 

patyčioms ir įsitraukia į jas 

A. Skriaudėjas 

 

B. Aktyvus šalininkas – 

aktyviai dalyvauja, bet pats 

nepradeda 

D.  Pasyvus šalininkas – 

palaiko patyčias, bet 

neįsitraukia 

F. Galimas gynėjas – 

nemėgsta patyčių, 

galvoja, kad reikėtų 

padėti, tačiau nieko 

nedaro 

E. Neutralus stebėtojas 

G. Aukos gynėjas 

Padeda ar 

stengiasi padėti 

aukai 

auka 

Vaikų vaidmenys patyčių situacijoje  
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F 

C. Neutralus stebėtojas 

D. Pasyvus gynėjas 

E. Galimas 

gynėjas 

F. Gynėjo 

šalininkas 

G. Aukos gynėjas A. Skriaudėjas 

 

B.  Šalininkas –

pritaria patyčioms 

ir  galbūt įsitraukia 

į jas 

auka 

Vaikų vaidmenys patyčių situacijoje  



Mokyklos klimatas: 

Mokyklos darbuotojai vaidina kertinį vaidmenį 

kurdami teigiamą ar neigiamą mokyklos 

klimatą 

Mokytojų mokėjimas reaguoti patyčias įtakoja 

studentų suvokimą (pvz.  galvoja, kad patyčios 

negali būti sustabdytos)  

MOKYKLOS VEIKSNIAI 



Skatinantys patyčias 
veiksniai: 

Tyčiojimosi elgesio 
modelio 
demonstravimas. 

Elgesio ignoravimas 
(jeigu nereaguojama 
į tyčiojimąsi arba 
pritariama, 
formuojasi nuostata, 
kad tai tinkamas 
elgesys). 

 

Stabdantys patyčias 
veiksniai: 

Patyčių problemos 
pripažinimas. 

Mokyklos politika 
prieš smurtą. 

Mokytojų elgesys: 
pastebi, stabdo, 
mokyklos 
darbuotojai patys 
nesityčioja. 

 

 

 

MOKYKLOS KLIMATAS 



KAIP DAŽNAI MOKYTOJAI, AR KITI 

SUAUGUSIEJI MOKYKLOJE BANDO STABDYTI 

PATYČIAS  

Beveik 

visuomet

20%

Dažnai

18%

Kartais

22,2 %

Retai

21%

Beveik 

niekuomet

18%



Prievartos prieš vaikus, nusikalstamumo, 

smurto, agresijos ir kitokio jaunimo 

eksternalaus elgesio paplitimas 

 (Coulton, Korbin, Su, & Chow, 1995; 

Kupersmidt, Griesler,DeRosier, Patterson, & 

Davis, 1995; Jonson-Reid, 1998; Plybon & 

Kliewer, 2001; Stern & Smith, 1995) 

 

BENDRUOMENĖS VEIKSNIAI 



VISUOMENĖS VEIKSNIAI  









 





“Internete niekas nežinos, kad esi šuo” 
 

          --New Yorker, July 1993 
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