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Raktažodžiai: patyčios, ekonominiai veiksniai, psichosoci-
aliniai veiksniai, mokiniai. 

Santrauka
Patyčios tarp jaunimo yra viena aktualiausių pro-
blemų dabartinėje visuomenėje. Vaikai, patiriantys 
patyčias, skriaudą ar priekabiavimą mokykloje, vi-
suomet išgyvena daug stiprių jausmų: baimę, bejė-
giškumą, liūdesį, nepasitikėjimą savimi.
Tikslas. Ištirti psichosocialinių ir ekonominių veiks-
nių įtaką patyčioms Kauno raj. bendrojo lavinimo 
mokyklose. 
Tyrimo metodai ir tiriamieji. Tiriamąjį kontingentą 
sudarė 6, 7, 8 klasių moksleiviai nuo 11 iki 16 metų 
amžiaus. Tiriamąją grupę sudarė moksleiviai iš 
Kauno raj. mokyklų, kurios buvo parinktos atsitikti-
nės atrankos būdu. Apklausta 527 moksleiviai, iš jų 
270 berniukų ir 257 mergaitės. Apklausai naudota 
vienmomentinė anoniminė autorių sudaryta anketa. 
Rezultatai. Mokiniai yra linkę tyčiotis vieni iš kitų: 
net 40,3 proc. vaikų nurodė, kad iš jų tyčiojamasi 
dažnai (kelis kartus per savaitę) arba kartais (kelis 
kartus per mėnesį); net 71,5 proc. vaikų atsakė, kad 
jie tyčiojasi iš kitų vaikų mokykloje; berniukai moky-
kloje tyčiojasi dažniau (11,2 proc. α=0.05, β<0.15) 
nei mergaitės. Tyčiojimosi tikimybę statistiškai reikš-
mingai tiek berniukams, tiek mergaitėms didina konf-
liktai šeimoje. Tikimybė inicijuoti patyčias padidė-
ja tiek mergaitėms, tiek berniukams, jeigu jie patys 
tampa patyčių aukomis. Taip pat galima teigti, kad 
mergaitės yra jautresnės patyčių buvimui mokyklose 
ir tai labiau paveikia jų pačių elgesį negu berniukų. 
Ekonominiai skirtumai skatina patyčias tarp vaikų.
Išvados. Berniukai mokykloje tyčiojasi 11,2 proc. 
dažniau nei mergaitės; patyčių atsiradimui įtakos 
turi psichosocialiniai veiksniai tiek tarp berniukų, 

tiek tarp mergaičių; psichosocialiniai veiksniai turi 
didesnę įtaką patyčių atsiradimui tarp mergaičių; 
geresnes materialines sąlygas turintiems vaikams 
ekonominiai veiksniai daro didesnę įtaką patyčioms 
atsirasti; patyčias skatina pačių vaikų tapimas paty-
čių aukomis tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių.

ĮVADAS
Patyčios - sąmoningas, neišprovokuotas, nuolati-

nis vieno asmens ar grupės fizinis ar žodinis kito asmens 
užgauliojimas siekiant sukurti nuolatinius prievartos ar 
įžeidinėjimų modelius [1]. Susidomėjimas šiuo reiškiniu 
anksčiausiai prasidėjo Švedijoje – 1970-aisiais metais. 
Vienas pirmųjų juo domėtis pradėjo norvegų tyrinėtojas 
Dan Olweus [2]. Jis nustatė keturis reikšmingus veiksnius, 
skatinančius agresiją bei patyčias: 1) vaiko emocinis ryšys 
su jį globojančiu asmeniu; 2) vaiko agresyvaus elgesio to-
leravimas šeimoje; 3) auklėjimo stilius; 4) vaiko prigimti-
nės psichikos savybės. Patyčių atsiradimas yra grindžiamas 
ir socialinių įgūdžių stoka, nes mokiniai patiria sunkumų 
atkreipdami į save dėmesį, atsiskleisdami, pasirodydami 
ar įsitvirtindami bendraamžių grupėje [3]. Patyčių aukos 
išgyvena skriaudą, įtampą, bejėgiškumo jausmą, o tai nei-
giamai veikia tiek fizinę, tiek ir emocinę vaiko sveikatą [4]. 
Be to, patyčių aukoms būdingas žemas savęs vertinimas 
[5]. Patyčių iniciatoriai taip pat patiria neigiamų savo el-
gesio pasekmių: tie, kurių vaikystėje susiformuoja jėga ir 
dominavimu grįsti socialiniai įgūdžiai, būdami suaugę sie-
kia valdyti kitus ir tokius netinkamus socialinius įgūdžius 
perduoda savo vaikams [6]. Pažymėtina, jog patyčios gali 
turėti neigiamą poveikį patyčias stebėjusiems mokiniams. 
Patyčių stebėjimas sukelia nemalonius pojūčius ir distre-
są, nes dėmesys dažniau koncentruojamas ne į mokymosi 
veiklą, bet į tai, kaip išvengti patyčių aukos statuso [7]. Eu-
ropos bei Šiaurės Amerikos šalyse (1997 – 1998 m.) buvo 
atliktas tyrimas siekiant išsiaiškinti patyčių paplitimą mo-
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kyklose. Jame dalyvavo apie 123 tūkst. 11, 13 bei 15 metų 
moksleivių. Tyrimo pagrindiniai vertinimo kriterijai buvo 
fiziniai bei psichologiniai simptomai. Šie simptomai yra 
patyčių pasekmė. Remiantis gautais tyrimo duomenimis, 
nustatyta, kad mažiausias patyčių paplitimas buvo Švedi-
joje tarp mergaičių, o didžiausias paplitimas Lietuvoje tarp 
berniukų [8]. Remiantis Lietuvoje atliktų tyrimų duomeni-
mis (1994, 1998 ir 2002 m.), bent kartą patyčias mokykloje 
yra patyrę apie 70 proc. mokinių. Trečdalis respondentų 
nurodė, kad patyčias patiria dažnai (bent kartą per savaitę 
per pastaruosius 2-3 mėn.) [9]. 

Po paskutinių atliktų tyrimų Lietuva patyrė ženklius 
ekonominius ir politinius pokyčius, susietus su Lietuvos 
integracija į Europos sąjungą. Tikėtina, kad šie pokyčiai 
gali veikti ir žmonių tarpusavio santykius, tuo pačiu ir nei-
giamus socialinius reiškinius, kaip patyčias mokyklose. 

Šio darbo tikslas – ištirti psichosocialinių ir ekonomi-
nių veiksnių įtaką patyčioms Kauno rajono bendrojo lavi-
nimo mokyklose. Šiuo tyrimu siekiame išsiaiškinti, ar vai-
ko materialinė padėtis, santykiai šeimoje turi įtakos patyčių 
atsiradimui.  

TYRIMO METODAI IR TIRIAMIEJI
Tiriamąjį kontingentą sudarė 6, 7, 8 klasių moksleiviai 

nuo 11 iki 16 metų amžiaus. Tiriamąją grupę sudarė moks-
leiviai iš Kauno raj. mokyklų, kurios buvo parinktos atsi-
tiktinės atrankos būdu. Apklausti 527 moksleiviai, iš kurių 
yra 270 berniukų ir 257 mergaitės. Tyrimui atlikti buvo 
gautas raštiškas Kauno raj. Švietimo skyriaus leidimas. 

Apklausai naudota vienmomentinė anoniminė autorių 
sudaryta anketa. Anketą sudaro 38 klausimai. Klausimais 
siekta ištirti, ar mokinių geresnės socialinės sąlygos turi 
įtakos patyčioms, ar berniukai tyčiojasi dažniau nei mer-
gaitės, kaip dažnai mokiniai patiria patyčias mokyklose.  
Ekonominius veiksnius vertinant, vieni iš svarbesnių klau-
simų buvo: „Ar gauni nemokamą maitinimą mokykloje?“, 
„Ar manai, kad iš vaikų, kurie turi mažiau pinigų, yra daž-
niau tyčiojamasi?“, „Kiek mašinų turi jūsų šeima?“ ,“Kaip 
vertini savo materialinę gerovę?”, “Ar dažnai atostogauji 
užsienyje?”, “Kur praleidi vasaros atostogas?” Psichosoci-
aliniams veiksniams vertinti esminiais klausimais laikyti: 
„Ar dažnai vyksta konfliktai šeimoje?“, “Su kuo gyveni?” 
(pilna ar nepilna šeima), “Ar turi brolių / seserų?”, “Kaip 
jautiesi šeimoje?”, „Ar dažnai tėvai apkabina, priglaudžia, 
pabučiuoja?“, „Ar dažnai tyčiojiesi iš kitų vaikų moky-
kloje?“, „Ar tave užgauna klasiokai mokykloje?“ „Ar tau 
patinka tyčiotis?“, „Ar dažnai jautiesi nevykėliu/e?“, „Ar 
dažnai jautiesi vienišas/a?“ ir pan. Vaikų požiūris į patyčias 
vertintas klausimu: „Ar manai, kad patyčios mokykloje yra 
normalu?“ 

Statistinė analizė atlikta naudojant statistinės analizės 
programas SPSS 16 ir Epi Info (TM). Reikšmingumo ly-
gmuo tikrinant statistines hipotezes buvo pasirinktas 0.05. 
Dviejų grupių vidurkių palyginimui buvo taikytas Stjuden-
to t-testas, o tikimybių palyginimui - Z-testas. Skirtumo 
tarp parametrų didumo nustatymui buvo įvertinama II rū-
šies klaida β, esant I rūšies klaidai α=0.05. Skirtumo didu-
mas reikšmingu buvo laikytas tuomet, kai α ir β≤0.2. Hipo-
tezėms apie požymių tarpusavio priklausomumą patikrinti 
buvo taikytas χ2 kriterijus. Taikant logistinę regresiją ver-
tintas mokinių tyčiojimosi mokykloje ryšys su psichosoci-
aliniais ir ekonominiais veiksniais priklausomai nuo lyties. 

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Lyginant su anksčiau atliktais tyrimais apie patyčias 

Lietuvos mokyklose (1994, 1998 ir 2002 m.) mūsų gautas 
rezultatas yra panašus - daugiau kaip pusė vaikų nurodė, 
kad iš jų tyčiojamasi mokykloje (67,6 proc.) [9]. Mokiniai 
yra linkę tyčiotis vieni iš kitų; berniukai mokykloje tyčioja-
si 11,2 proc. dažniau (α=0.05, β<0.15) nei mergaitės (77,0 
proc. berniukų ir 65,8 proc. mergaičių atsakė, kad tyčiojasi 
mokykloje). Klausiama buvo, ar pats vaikas tampa patyčių 
auka mokykloje ir kaip dažnai. Tik 32,4 proc. vaikų nuro-
dė, kad iš jų pačių niekada nesityčiojama. Net 40,3 proc. 
vaikų nurodė, kad iš jų tyčiojamasi dažnai (kelis kartus per 
savaitę) arba kartais (kelis kartus per mėnesį). Galimą atsa-
kymų variantą labai retai (kelis kartus per metus) pažymėjo 
27,3 proc. vaikų. Šie skaičiai rodo, kad patyčių aukomis 
tampa daugiau kaip pusė mokyklos vaikų. Kitas klausimas 
buvo, ar pats vaikas tyčiojasi iš kitų mokinių mokykloje. Iš 
527 vaikų net 71,5 proc. vaikų atsakė, kad jie tyčiojasi iš 
kitų vaikų mokykloje. Buvo klausiama, kaip dažnai vaikas 
tyčiojasi iš kitų, ir 39,3 proc. vaikų atsakė, kad jie tyčiojasi 
dažnai (kelis kartus per savaitę) arba kartais (kelis kartus 
per mėnesį). Labai retai (kelis kartus per metus) tyčiojasi 
32,3 proc. mokinių, niekada atsakymų variantą pažymėjo 
28,5 proc. vaikų. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima 
daryti išvadą, kad mokiniai linkę tyčiotis vieni iš kitų ir jie 
taip pat patys tampa patyčių aukomis. 

Kadangi statistiškai reikšmingo ryšio tarp mokinių 
amžiaus (11-16 metų) ir tyčiojimosi nenustatėme, stan-
dartizavimo pagal amžių neatlikome. Logistinės regresijos 

Klausimas Berniukai Mergaitės
ŠS (95 proc. PI)* p ŠS (95 proc. PI)* p

Konfliktai šeimoje (pakeista)
Labai retai vs niekada 1,70 (0,78-3,70) 0,18 3,21 (1,32-7,78) 0,010
Kartais vs niekada 4,51 (1,83-11,11) 0,001 5,33 (2,19-13,00) 0,000
Dažnai vs niekada 2,76 (0,67-11,44) 0,16 3,75 (1,33-10,56) 0,012

1 lentelė. Psichosocialinių veiksnių ryšys su mokinių tyčiojimosi mo-
kykloje tarp 11-16 metų berniukų ir mergaičių

ŠS(95 proc. PI) – šansų santykis (95 proc. pasikliautinasis intervalas), vs 
(lot. versus) – palyginti.
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pagalba vertinome mokinių tyčiojimosi mokykloje ryšį su 
psichosocialiniais ir ekonominiais veiksniais priklausomai 
nuo lyties. Šios analizės rezultatai pateikti 1-3 lentelėse.

Iš pirmos dalies anketos klausimų (1 lentelė) matome, 
kad tyčiojimosi tikimybę statistiškai reikšmingai didina 
tiek berniukams, tiek mergaitėms „Konfliktai šeimoje“. 
Šansas (galimybė), kad berniukai pradės tyčiotis, padidė-
ja 4,51 karto, jeigu jų šeimose konfliktai vyksta „Kartais“, 
palyginant su „Niekada“ (95 proc. PI 1,83-11,11). Nustatė-
me, kad mergaitės yra jautresnės konfliktams šeimoje, nes 
tiek „Kartais“ ir „Labai retai“, tiek „Dažnai“ vykstantys 
konfliktai šeimoje didina tikimybę, kad mergaitė pradės ty-
čiotis. „Labai retai“ vs „Niekada“ didina tyčiojimosi šansą 
3,21 karto (95 proc. PI 1,32-7,78), „Kartais“ vs „Niekada“ - 
5,33 karto (95 proc. PI 2,19-13,00), „Dažnai“ vs „Niekada“ 
- 3,75 karto (95 proc. PI 1,33-10,56). Iš to galima spręsti, 
kad santykiai šeimoje turi įtakos moksleivių elgesiui paty-
čių metu, ypač mergaitėms.

Reikia pastebėti, kad klausimai “Su kuo gyveni?” (pilna 
ar nepilna šeima), “Ar turi brolių / seserų?”, “Kaip jautiesi 
šeimoje?”, fizinės bausmės bei tėvų švelnumas („Ar daž-
nai tėvai apkabina, priglaudžia, pabučiuoja?“) statistiškai 
reikšmingos įtakos mokinių tyčiojimuisi neturėjo.

Antroji anketos dalis apima savęs ir bendramokslių ver-
tinimą bei elgesį patyčių metu (2 lentelė). 

Iš 2 lentelės matome, kad tiek berniukų, tiek mergaičių 

tyčiojimuisi statistiškai reikšmingi yra klausimai: “Ar iš ta-
vęs tyčiojasi?”, “Ar tave užgauna klasiokai mokykloje?”, 
”Ar tau patinka tyčiotis?“

Iš 2 lentelės matome, kad šansas berniukams inicijuoti 
patyčias padidėja atitinkamai 3,83 karto (95 proc. PI 1,73-
8,44) ir 4,77 karto (95 proc. PI 1,95-11,67), jeigu iš jų pa-
čių tyčiojamasi “Labai retai” ir “Kartais” (vs “Niekada”). 
Mergaitėms šansas, kad jos pradės tyčiotis padidėja apie 3 
kartus, jei iš jų pačių tyčiojamasi “Labai retai”, “Kartais” 
ir “Dažnai” (vs “Niekada”) (atitinkamai 4,17, 2,82 ir 3,08 
karto). Atsižvelgiant į klausimą “Ar tave užgauna klasiokai 
mokykloje?”, matome, kad tikimybė berniukams patiems 
pradėti tyčiotis padidėja atitinkamai 2,78 (95 proc. PI 1,38-
5,61) ir 4,77 (95 proc. PI 1,64-12,66) karto, jeigu jie užgau-
nami klasiokų “Labai retai” ir “Kartais” (vs “Niekada”), o 
mergaičių – 2,72 (95 proc. PI 1,39-5,40) ir 3,72 (95 proc. PI 
1,82-7,61) karto. Pagal šiuos rezultatus galima teigti, kad 
tikimybė inicijuoti patyčias padidėja tiek mergaitėms, tiek 
berniukams, jeigu jie patys tampa patyčių aukomis. Taip 
pat galima teigti, kad mergaitės yra jautresnės patyčių bu-
vimui mokyklose ir tai labiau veikia jų pačių elgesį negu 
berniukų. Taip pat galima teigti, kad patyčių buvimas gali 
tapti naujų patyčių priežastimi – patyčios skatina patyčias.

Mergaitės, kurios į klausimą “Ar tau patinka tyčiotis?” 
atsakė “Taip” tyčiojasi dažniau: tyčiojimosi šansas padidė-
ja 11,69 (95 proc. PI 1,54-88,54) karto. 

Klausimai “Ar dažnai jautiesi nevykėliu/e?” ir “Ar 
dažnai jautiesi vienišas/a?” tyčiojimosi prasme statistiškai 
reikšmingi tik mergaitėms. Tai rodo, kad mergaitėms labiau 
įtakos turi psichosocialiniai veiksniai negu berniukams. 
Šansas, kad mergaitė pradės tyčiotis padidėja atitinkamai 
4,90 (95 proc. PI 2,50-9,63) ir 6,61 (95 proc. PI 2,85-15,37) 
karto, jei jos jaučiasi nevykėlėmis “Labai retai” ir “Kar-
tais” (vs “Niekada”). Taip pat tyčiojimosi šansas padidėja 
atitinkamai 3,77 (95 proc. PI 1,90-3,77), 3,27 (95 proc. PI 
1,51-7,08) ir 3,63 (95 proc. PI 1,45-9,09) karto mergaitėms, 
kurios jaučiasi vienišos “Labai retai”, “Kartais” ir “Daž-

Klausimas Berniukai Mergaitės
ŠS(95 proc. PI)* p ŠS(95 proc. PI)* p

Ar iš tavęs tyčiojasi?
Labai retai vs niekada
Kartais vs niekada
Dažnai vs niekada
Labai dažnai vs niekada

3,83 (1,73-8,44) 0,001 4,17 (2,01-8,65) 0,000
4,77 (1,95-
11,67) 0,001 2,82 (1,37-5,79) 0,005

1,65 (0,63-4,33) 0,31 3,08 (1,18-8,03) 0,022
2,28 (0,70-7,43) 0,17 0,72 (0,25-2,07) 0,54

Ar tave užgauna klasiokai 
mokykloje?
Labai retai vs niekada 2,78 (1,38-5,61) 0,004 2,72 (1,39-5,40) 0,004

Kartais vs niekada 4,56 (1,64-
12,66) 0,004 3,72 (1,82-7,61) 0,000

Dažnai vs niekada 1,63 (0,71-3,75) 0,253 1,69 (0,72-3,95) 0,228

Ar tau patinka tyčiotis?
Taip vs ne 2.55 (0.96-6.97) 0,06 11,69 (1,54-

88,54) 0,017

Ar dažnai jautiesi nevykėliu/e?
Labai retai vs niekada
Kartais vs niekada
Dažnai vs niekada
Labai dažnai vs niekada

1,62 (0,82-3,20) 0,17 4,90 (2,50-9,63) 0,00

2,41 (0,99-5,9) 0,052 6,61 (2,85-
15,37) 0,00

2,88 (0,34-
24,21) 0,33 1,78 (0,65-4,91) 0,27

2,26 (0,49-
10,70) 0,30 0,97 (0,31-3,06) 0,96

Ar dažnai jautiesi vienišas/a?
Labai retai vs niekada
Kartais vs niekada
Dažnai vs niekada
Labai dažnai vs niekada

1,17 (0,61-2,27) 0,64 3,77 (1,90-7,46) 0,00
2,08 (1,01-7,80) 0,049 3,27 (1,51-7,08) 0,003
0,65 (0,24-1,80) 0,41 3,63(1,45-9,09) 0,006
1,40 (0,28-6,99) 0,68 1,96 (0,50-7,68) 0,333

2 lentelė. Mokinių elgesio mokykloje ir kitų psichosocialinių veiksnių 
ryšys su mokinių tyčiojimosi mokykloje tarp 11-16 metų berniukų ir 
mergaičių

ŠS (95 proc. PI) – šansų santykis (95 proc. pasikliautinasis intervalas), vs 
(lot. versus) – palyginti.

Klausimas Berniukai Mergaitės
ŠS(95 proc. PI)* p ŠS(95 proc. PI)* p

Ar gauni nemokamą maitinimą?
Ne vs taip 2,41 (1,32-4,38) 0,004 2,33 (1,32-4,09) 0,003
Kiek mašinų turi jūsų šeima?
1,2 vs >=3
Neturim vs >=3

1,53 (0,66-3,55) 0,32 0,78 (0,33-1,87) 0,58
0,37 (0,14-0,94) 0,036 0,63 (0,23-1,72) 0,37

Ar manai, kad iš mažiau pinigų 
turinčių vaikų yra dažniau 
tyčiojamasi?
Taip vs ne 1,24 (0,70-2,18) 0,46 1,81 (1,03-3,19) 0,039

Ar patyčios normalu?
Taip vs ne 1,35 (0,65-2,80) 0,42 2,34 (1,11-4,95) 0,026

3 lentelė. Ekonominių veiksnių ryšys su mokinių tyčiojimosi moky-
kloje tarp 11-16 metų berniukų ir mergaičių

ŠS(95 proc. PI) – šansų santykis (95 proc. pasikliautinasis intervalas), vs 
(lot. versus) – palyginti.
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nai” (vs “Niekada”). Tai rodo, kad mergaičių tiek emocinė 
tiek socialinė aplinka daro įtaką patyčioms atsirasti.

Pastebėta, kad klausimai “Ar užstoji tuos, iš kurių ty-
čiojamasi patyčių metu?”, “Ar pasitiki savo bendramoks-
liais?”, “Ar esi patenkintas savimi?” tyčiojimosi galimybei 
statistiškai nereikšmingi. 

Kita anketos dalis apima ekonominius veiksnius, kurių 
ryšys su mokinių tyčiojimusi mokykloje tarp 11-16 metų 
berniukų ir mergaičių pateiktas 3 lentelėje. 

Iš 3 lentelės matome, kad tiek berniukų, tiek mergaičių 
tyčiojimuisi statistiškai reikšmingas yra tik klausimas “Ar 
gauni nemokamą maitinimą?”. Tik berniukams reikšmin-
gas tyčiojimosi prasme klausimas “Kiek automobilių turi 
jūsų šeima”?, o tik mergaitėms reikšmingi klausimai: “Ar 
manai, kad iš mažiau pinigų turinčių vaikų yra dažniau ty-
čiojamasi?” ir „Ar patyčios normalu?“.

Iš 3 lentelės matome, kad negaunančių nemokamo mai-
tinimo berniukų ir mergaičių šansai pradėti tyčiotis iš kitų 
vaikų padidėja atitinkamai 2,41 karto (95 proc. PI 1,32-
4,38) ir 2,33 karto (95 proc. PI 1,32-4,09). Berniukų, kurių 
šeimos neturi automobilių palyginant su šeimomis turinčio-
mis 3 ir daugiau automobilių, tyčiojimosi šansas statistiškai 
reikšmingai sumažėja 0,37 (95 proc. PI 0,14-0,94) karto. 
Remiantis šiais klausimais galima teigti, kad tyčiotis yra 
labiau linkę geresnes materialines sąlygas turintys vaikai.

Tyčiojimosi šansai padidėja atitinkamai 1,81 (95 proc. 
PI 1,03-3,19) ir 2,34 (95 proc. PI 1,11-4,95) karto mergai-
tėms, kurios ”Mano, kad iš mažiau pinigų turinčių vaikų yra 
dažniau tyčiojamasi” ir galvoja, kad patyčios yra normalu.

Taip pat pastebėta, kad klausimai “Kaip vertini savo 
materialinę gerovę?”, “Ar dažnai atostogauji užsienyje?”, 
“Kur praleidi vasaros atostogos?” tyčiojimosi galimybei 
statistiškai nereikšmingi. 

IŠVADOS
1. Berniukai mokykloje tyčiojasi 11,2 proc. dažniau nei 

mergaitės.
2. Patyčių atsiradimui įtakos turi psichosocialiniai 

veiksniai tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių. Psicho-
socialiniai veiksniai turi didesnę įtaką patyčių atsiradimui 
tarp mergaičių.

3. Geresnes materialines sąlygas turintiems vaikams eko-
nominiai veiksniai daro didesnę įtaką patyčioms atsirasti. 

4. Patyčias skatina pačių vaikų tapimas patyčių auko-
mis. 

5. Galima teigti, kad patyčių buvimas gali tapti naujų 
patyčių priežastimi – patyčios skatina patyčias. Ši išvada 
parodo, kad ypač svarbu ir toliau diegti patyčių valdymo 
ir prevencijos programas mokyklose siekiant užkirsti kelią 
jų atsiradimui.
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ECONOMICAL AND PSYCHOSOCIAL IMPACT ON BULLYING IN 
SCHOOLS OF KAUNAS REGION

Viktorija Grigaliūnienė, Aušrinė Kontrimienė, Aušra Račkauskienė, 
Renata Stacevičienė, Viktoras Šaferis

Summary
Key   words: bullying, economical impact, psychosocial impact, children.
Bullying among young people is one of the biggest problems in no-

wadays life. Children who undergo bullying, harassment and social abuse 
at schools allways experience a lot of stress factors: fear, helplessness, 
sadness and problems of self–confidence. 

The objective of the study was to investigate economical and psycho-
social impact on bullying in schools of Kaunas region. 

Material and methods.We investigated pupils from the 6, 7, 8 classes  
from 11 to 16 years old. The study was performed in the randomly chosen 
different schools of Kaunas region. 527 pupils (270 boys and 257 girls) 
were questioned during this research. Questionnaire was anonymous and 
elaborated by the authors. 

Results. The research showed that pupils are susceptible for bullying 
among themselves; 40,3 pct. of pupils answered that they are often being 
mocked (a few times in a week or a few times in a month); 71,5 pct of all 
the pupils answered that they are bullying other pupils at school; boys 
are bullying more often (11,2 pct. α=0.05, β<0.15) than girls. The proba-
bility of bullying to appear is raised by having conflicts in the family for 
both girls and boys. The chance to start bullying is raised if girls or boys 
are being mocked at school themselves. Girls are more sensitive for the 
bullying at school than boys so their behavior is more influenced by that. 
economical differences induce bullying to appear.

Conclusions: Boys are bullying 11,2 pct more often than girls; psycho-
social influence is very important both to girls and boys for bullying to ap-
pear; psichosocial impact is more important among the girls for bullying 
to appear; pupils who have better material well-being economical influ-
ence has bigger impact for bullying to appear; bullying is being induced 
by the fact that pupils themselves suffer from bullying.
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