Patyčių masto įvertinimo anketa
Mielas (-a) moksleivi (-e), kviečiu tave dalyvauti tyrime apie patyčias.
Patyčios – tai pasikartojantis tyčinis netinkamas elgesys su kitu žmogumi, kuriam sunku pačiam
apsiginti, pavyzdžiui: prasivardžiavimas, stumdymas, daiktų atiminėjimas, nepriėmimas į grupę ir kt.

Norėčiau paprašyti, kad nuoširdžiai atsakytum į visus klausimus.
Apklausa yra anoniminė, todėl nerašyk nei savo vardo, nei pavardės.

1. Tavo lytis (pažymėk varnele atsakymą atitinkantį langelį) :  vyr.

 mot.

 nenoriu nurodyti

2. Kurioje klasėje mokaisi? (Įrašyk tik skaičių.) ____
3. Ar tu saugiai jautiesi savo mokykloje?
Labai saugiai 

Saugiai 

Kartais saugiai, kartais
nesaugiai 

Nesaugiai 

Visiškai nesaugiai 

4. Ar dažnai pastebėdavai patyčias mokykloje per pastaruosius du mėnesius?
Niekada 

1–2 kartus 

2–3 kartus per
mėnesį 

1 kartą per
savaitę 

5. Kuriose mokyklos vietose pasitaiko patyčių? (Kiekvienoje eilutėje pažymėk
atsakymą varnele.)
Koridoriuose
Kabinetuose
Valgykloje
Tualetuose
Prie mokyklos ar jos kieme
Kitoje vietoje (įrašyk savo variantą)
............................................................................................................................

6. Kaip tu reaguoji, kai pamatai patyčias? (Kiekvienoje eilutėje pažymėk
atsakymą atitinkantį langelį varnele.)
Pirmas (-a) nepradedu, tačiau pamatęs (-čiusi) prisidedu ir kartu tyčiojuosi
Stebiu patyčias, tačiau pats (-i) nedalyvauju arba nekreipiu dėmesio į jas
Nepritariu patyčioms, tačiau nesiryžtu nieko imtis
Nepritariu patyčioms ir stengiuosi sustabdyti jas arba pranešu
suaugusiesiems
Tavo variantas (įrašyk)
……………………………………………………......................................................................

Keletą kartų per
savaitę 
Niekada

Kartais

Dažnai






















Niekada

Kartais

Dažnai






















7. Kaip dažnai kiti mokiniai tyčiodavosi iš tavęs per pastaruosius du mėnesius?
Niekada 

1–2 kartus 

2–3 kartus per
mėnesį 

1 kartą per
savaitę 

8. Kokiais būdais iš tavęs tyčiodavosi per pastaruosius du
mėnesius? (Kiekvienoje eilutėje pažymėk atsakymą atitinkantį
langelį varnele.)
Mušdavo, stumdydavo, apspjaudavo ar įspirdavo
Gadindavo daiktus
Atiminėdavo pinigus ar asmeninius daiktus
Pravardžiuodavo, laidydavo pašaipias replikas ar kitaip
erzindavo
Grasindavo
Apkalbinėdavo
Rodydavo įvairius įžeidžiančius gestus
Ignoruodavo ar nebendraudavo
Įžeidinėdavo internete ar mobiliuoju telefonu (pvz.:
rašydavo užgaulius komentarus, skleisdavo gandus
internete ir pan.)
Filmavo ar fotografavo tave ir platino šią medžiagą
siekdami pažeminti
Tyčiojosi iš tavęs kitais būdais (įrašyk savo variantą)
.......................…………………………………..................................

Keletą kartų per
savaitę 

Niekada

1–2
kartus

1 kartą
per
savaitę






2–3
kartus
per
mėnesį










Keletą
kartų
per
savaitę



























































Niekada

Kartais

Dažnai






















Niekada

Kartais

Dažnai

























9. Kuriose mokyklos vietose iš tavęs tyčiojosi? (Kiekvienoje eilutėje varnele
pažymėk atsakymą atitinkantį langelį.)
Koridoriuose
Kabinetuose
Valgykloje
Tualetuose
Prie mokyklos ar jos kieme
Kitoje vietoje (įrašyk savo variantą)
.................................................................................................................................

10. Kaip tu reaguoji, kai iš tavęs tyčiojasi? (Kiekvienoje eilutėje varnele pažymėk
atsakymą atitinkantį langelį.)
Atsakau skriaudėjams tuo pačiu
Papasakoju tėvams ar kitiems suaugusiems namiškiams
Papasakoju mokytojams ar kitiems mokyklos darbuotojams
Papasakoju draugams
Nesiimu jokių veiksmų
Stengiuosi parodyti, kad manęs tai nejaudina
Tavo variantas (įrašyk)
……………………………………………………...........................................................................

11. Ar yra buvę, kad dėl patyčių per pastaruosius du
mėnesius elgeisi taip, kaip nurodyta toliau? (Kiekvienoje
eilutėje varnele pažymėk atsakymą atitinkantį langelį.)

Niekada

1–2
kartus






Nenuėjai į mokyklą
Nenuėjai į kai kurias pamokas
Vengei mokyklos vietų, kur galima sulaukti patyčių
Vengei aktyviai dalyvauti pamokoje (atsakinėti į mokytojo
klausimus, atlikti užduotis ir kt.)
Tavo variantas (įrašyk)
…………………………………………………….........................................

1 kartą
per
savaitę





2–3
kartus
per
mėnesį








Keletą
kartų
per
savaitę












12. Kaip dažnai tu tyčiodavaisi iš kitų mokinių per pastaruosius du mėnesius?
Niekada 

1–2 kartus 

2–3 kartus per
mėnesį 

13. Jei tyčiojaisi iš kitų vaikų mokykloje, ar darei ką nors
iš toliau nurodytų dalykų per pastaruosius du mėnesius?
(Kiekvienoje eilutėje varnele pažymėk atsakymą
atitinkantį langelį.)
Mušdavai, stumdydavai, apspjaudavai ar įspirdavai
Gadindavai daiktus
Atiminėdavai pinigus ar asmeninius daiktus
Pravardžiuodavai, laidydavai pašaipias replikas ar kitaip
erzindavai
Grasindavai
Apkalbinėdavai
Rodydavai įvairius įžeidžiančius gestus
Ignoruodavai ar nebendraudavai
Įžeidinėdavai internete ar mobiliuoju telefonu (pvz.:
rašydavai užgaulius komentarus, skleisdavai gandus
internete ir pan.)
Filmavai ar fotografavai ir platinai vaizdus, siekdamas
pažeminti
Tyčiojaisi kitais būdais (įrašyk savo variantą)
……………………………………...................…………………….

1 kartą per
savaitę 

Keletą kartų per
savaitę 

Niekada

1–2
kartus

2–3
kartus
per
mėnesį

1 kartą
per
savaitę

Keletą
kartų
per
savaitę






















































































14. Kaip dažnai pastebėdavai, kad MOKYTOJAI tyčiojosi iš mokinių per pastaruosius du mėnesius?
Niekada 

1–2 kartus 

2–3 kartus per
mėnesį 

1 kartą per
savaitę 

Keletą kartų per
savaitę 

Niekada

Kartais

Dažnai

























15. Kaip tu reaguoji, kai pastebi, kad mokytojai tyčiojasi iš mokinių? (Kiekvienoje
eilutėje varnele pažymėk atsakymą atitinkantį langelį.)
Prisidedu ir kartu su mokytoju pasišaipau iš mokinio
Papasakoju tėvams ar kitiems suaugusiems namiškiams
Papasakoju kitiems mokytojams ar mokyklos darbuotojams
Papasakoju draugams
Nesiimu jokių veiksmų
Stengiuosi parodyti, kad manęs tai nejaudina
Tavo variantas (įrašyk)
……………………………………………………...........................................................................

16. Kaip dažnai pastebėdavai, kad MOKINIAI tyčiojosi iš mokytojų per pastaruosius du mėnesius?
Niekada 

1–2 kartus 

2–3 kartus per
mėnesį 

1 kartą per
savaitę 

Keletą kartų per
savaitę 

Niekada

Kartais

Dažnai

























17. Kaip tu reaguoji, kai pastebi, kad mokiniai tyčiojasi iš mokytojų? (Kiekvienoje
eilutėje varnele pažymėk atsakymą atitinkantį langelį.)
Prisidedu ir kartu su mokiniais pasišaipau iš mokytojo
Papasakoju tėvams ar kitiems suaugusiems namiškiams
Papasakoju kitiems mokytojams ar mokyklos darbuotojams
Papasakoju draugams
Nesiimu jokių veiksmų
Stengiuosi parodyti, kad manęs tai nejaudina
Tavo variantas (įrašyk)
……………………………………………………...........................................................................

18. Ar mokytojai matydami, kad tyčiojamasi iš mokinių,
stabdo patyčias?

Niekada 

Kartais 

Dažnai 

Ačiū už dalyvavimą apklausoje!

Niekas neturi patirti patyčių. Apie pastebėtas ar patiriamas patyčias papasakok
kam nors suaugusiųjų mokykloje ar namuose. Jei tau kyla klausimų ar nori
pasitarti – skambink į „Vaikų liniją“ tel. 116 111, svetainėje vaikulinija.lt
parašyk laišką ar pabendrauk su konsultantais pokalbiais internetu („Chat`u”).

