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Tyrimo tikslas. Sukurti specializuotas vizualines patyčių prevencines priemones, skirtas Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams. 
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Tyrimo metodai. Atlikta palyginamoji specializuotų plakatų analizė, mokslinės literatūros, skirtos vizualinio 

dizaino priemonių įtakos žmogui, analizė. Pagal optimalaus poveikio principus, empirinio tyrimo metu kurtos 

vaizdinės priemonės – plakatai ir mobilios aplikacijos versijos.  

Rezultatai ir / arba išvados. Tyrimo metu nustatyti esamų patyčių specializuotų vizualinių prevencinių priemonių 

privalumai ir trūkumai, išanalizuotas socialinių tinklų naudingumas vaikams ir paaugliams bei pateikti eskizinių 

specializuotų vizualinių priemonių - mobiliosios programėlės ir informacinio plakato pavyzdžiai. 

Bendrojo lavinimo mokyklos sutelkia dėmesį į kovos su patyčiomis taikomųjų strategijų skaičių, o ne į jų kokybę 

ir veiksmingumą. Įvairių, Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad patyčios mokykloje tampa kasdieniniu 

reiškiniu. Patyčios tai piktnaudžiavimas galia, atkaklūs ir nuolat pasikartojantys veiksmai, kurie yra nukreipti į 

kitą asmenį su motyvu jį įskaudinti ir pažeminti. Taigi, tai yra rimta problema, todėl reikalingi efektyvūs šios 

problemos sprendimo būdai. Šiomis dienomis mobilusis telefonas ir internetas nėra prabanga, o kokybiškas ir 

informatyvus plakatas yra viena iš pastebimiausių reklamos priemonių. Pastaruoju metu gimę vaikai atranda 

pasaulį, kurio kasdienybė neįsivaizduojama be šiuolaikinių informacinių technologijų, todėl jie noriai naudojasi 

išmaniaisiais įrenginiais. Atsižvelgus į prevencinių priemonių analizę, reikėtų tobulinti vieną iš esančių 

prevencinių priemonių - plakatą, kuris būtų informatyvus ir aiškus su nuoroda į kitą siūlomą prevencinę priemonę 

prieš patyčias - mobiliąją aplikaciją.  Mobilioji programėlė - modernaus dizaino, paprastas naudoti komunikacijos 

kanalas įvairaus amžiaus grupėms. Atsižvelgiant į tai, kad dėl patyčių pasekmių vaikai ir paaugliai nenoriai parodo 

savo jausmus bei turi baimę prašyti pagalbos, nes bijo būti pastebėti ar nugirsti polinkį patyčioms turinčių vaikų, 

šis komunikacijos kanalas suteikia galimybę bendrauti anoniminiu būdu su tais pačiais mokyklos mokiniais, 

mokytojais ir psichologais. Tai būtų daug efektyvesnis būdas sprendžiant patyčių problemą Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose. 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad patyčios 

mokykloje tampa kasdieniniu reiškiniu. Socialinis plakatas ir patogi naudoti, greita, moderni, patrauklaus dizaino 

mobilioji aplikacija, skirta bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, padės spręsti patyčių problemą. 


