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Straipsnyje	nagrinėjamos	mokinių	smurto	prieš	mokytojus	bendrojo	lavinimo	mokykloje	atsiradimo	prie-
žastys	ir	raiškos	formos.	Analizuojami	mokinių	smurtą	prieš	mokytojus	skatinantys	objektyvūs	ir	subjek-
tyvūs	veiksniai.	Aptariamos	mokinių	smurto	prieš	mokytojus	formos	ir	jų	pasekmės.	Parodoma,	kad	toks	
smurtas	griauna	pasitikėjimo	ir	būtino	bendradarbiavimo	tarp	mokinių	ir	mokytojų	pagrindus,	be	kurių	
efektyvus	ugdymo	ir	žinių	perdavimo	bei	mokymosi	procesas	yra	sunkiai	įmanomas.	Aptariamos	galimos	
priemonės	šio	smurto	išvengti.	
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Įvadas

Agresyvaus ir smurtinio elgesio pasireiškimų 
dažnėja ne tik mokinių tarpusavio santykiuo-
se. Vis garsiau prabylama ir apie smurtą prieš 
mokytojus. Šiandien mokytojai, dirbdami 
mokykloje, nesijaučia saugūs. Tai ir skatina 
įdėmiau įsižiūrėti į šį reiškinį, aiškintis jo ki-
limo priežastis ir jį skatinančius veiksnius bei 
pasekmes.

Vakaruose ši tema yra susilaukusi nemažo 
tyrėjų – pedagogų, psichologų ir sociologų 
dėmesio (Buttner 1998; Bandūra 1983). Pagrin-
dinis dėmesys sutelktas į pastangas analizuoti 
smurto prieš mokytojus kilimo psichologines, 
komunikacines ir socialines priežastis, aiški-
nantis jas remiantis įvairiomis šiuolaikinėmis 
teorijomis.

Lietuvoje ši tema taip pat tyrinėjama. Įvai-
riuose kontekstuose ją yra tyrinėję Karmaza et	
al. (2007: 74), Barkauskaitė (2000), Targamadzė 
(1999). Pagrindinis dėmesys daugiausia sutelk-

tas į smurto prieš mokytojus formų aprašymą, 
per daug nesigilinant į smurtavimo priežastis, 
nepateikiant jo priežasčių ir pasekmių interpre-
tacijos. Nors tai ir leidžia smurtinius veiksmus 
formaliai suklasifikuoti, tačiau neatskleidžia jų 
kilimo objektyvių ir subjektyvių priežasčių bei 
pasekmių. Neturėdami aiškesnio smurto prieš 
mokinius vaizdo ir tikslesnio smurto pasekmių 
įvardijimo, negalime suvokti šio reiškinio visu-
mos ir imtis efektyvių priemonių jam mažinti. 
Smurto prieš mokytojus visapusiškesnis paži-
nimas ir jo pasekmių suvokimas galėtų padėti 
renkantis efektyvias priemones.

Šio straipsnio	tikslas – bandyti aiškintis mo-
kinių smurto prieš mokytojus plitimo objekty-
vias ir subjektyvias priežastis bei pasekmes.

Uždaviniai:
1. Aptarti mokinių smurtą prieš mokytojus 

skatinančius objektyvius ir subjektyvius 
veiksnius.
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2. Išryškinti smurto prieš mokytojus pase-
kmes ir jų įveikimo būdus.

Metodas – kritinė lyginamoji literatūros 
analizė ir autoriaus įžvalgos. 

dar labiau sustiprina žiniasklaida. Spaudoje 
(„Lietuvos	rytas“, „Respublika“ ir kt.) mokytojai 
dažniausiai vaizduojami kaip bėdžiai, užuo-
jautos verti vargetos. Kita vertus, jų bandymai 
kovoti už savo teises ir didesnius atlyginimus 
dažnai pateikiami kaip pasikėsinimas gauti 
neužtarnautas privilegijas, kaip kėsinimasis 
atimti lėšas iš kitų profesijų darbuotojų, darant 
spaudimą vyriausybei. Taigi mokytojai neretai 
pateikiami kaip agresyvūs neteisėtų reikalavimų 
teikėjai. Vadinasi, patys mokytojai yra agresyviai 
nusiteikę, todėl juos reikia prilaikyti. Jei jie yra 
tokie agresyvūs, kovodami už savo teises, tai ta 
agresija galinti išsilieti ir klasėje. Kas galėtų tai 
paneigti? Pavieniai mokytojų smurtavimo prieš 
mokinius atvejai spaudoje sureikšminami ir pa-
teikiami kaip vos ne pastovūs, kasdieniški. Taip 
formuojama nuomonė, kad neretai patys mo-
kytojai yra agresijos nešėjai, o moksleiviai – tik 
jų aukos. Taigi aukos neturi būti nuolaidžios ir 
privalo priešintis agresyviai nusiteikusių moky-
tojų smurtui (Motiejūnas 2007).

Kaip rodo atlikti tyrimai, nemaža dalis tėvų 
agresyvius vaikų išpuolius prieš mokytojus 
vertina gana atlaidžiai, kaip atsaką į mokytojų 
„smurtavimą“.

Taigi, smunkant mokytojo prestižui visuo-
menės akyse, kurį iš dalies suformuoja žinias-
klaida, keičiasi ir mokinių požiūris į mokytoją. 
Jei mokytojo ir jo darbo nevertina ir negerbia 
valstybė, visuomenė, tai kaip jis gali būti vertina-
mas ir gerbiamas mokykloje? Jei nevertinamas, 
negerbiamas, tai ir neapsaugotas (Jonynienė 
2002). Tad nenuostabu, kad mokytojas moky-
kloje darosi vis pažeidžiamesnis ir neretai tampa 
mokinių smurtinių išpuolių auka.

Užsitęsusi	 švietimo	reforma	 ir	nuolatinė	
mokyklos	pertvarka. Dažnos mokyklinio gyve-
nimo pertvarkos, įnešančios sumaišties, erzina 
mokyklos bendruomenę. Prisiminkime kasmet 
vykdomus brandos egzaminų tvarkos kaitalioji-
mus, kuriuos lydi skandalai, nepasitenkinimas 
ir erzelis. Taip pat nesibaigiančias mokyklų tin-
klo pertvarkas, tapusias nemažu galvosūkiu tė-
vams, sprendžiantiems, kur siųsti mokytis savo 
atžalas, ir mokiniams, kurių nepasitenkinimas 

Mokinių smurto prieš mokytojus  
atsiradimo priežastys

Dabartinės	lietuvių	kalbos	žodyne (2000: 718) 
nurodoma tokia žodžio smurtas reikšmė – 
„šiurkšti prievarta“, smurtauti	–„vartoti smurtą“,	
o smurtininkas	–	„kas smurtą vartoja“. 

Mokslinėje literatūroje smurtas aiškinamas 
labai įvairiai. Iki šiol nėra sutariama ir dėl smur-
to sąvokos apibrėžtumo. 

Psichologas D. G. Myers smurtą apibrėžia 
kaip bet kokį fizinį ar žodinį elgesį, siekiant 
pakenkti kitam arba sunaikinti, kilusį dėl prie-
šiškumo arba kaip iš anksto numatytą priemonę 
tikslui pasiekti (Myers 2000: 15–16).

Pasak A. Markevičienės ir V. Blažio, smur-
tas – tai fizinės ar emocinės kančios, sužaloji-
mas, panaudojant jėgą, siekiant ką nors fiziškai 
ar psichologiškai paveikti, prievartinis asmens 
laisvės suvaržymas, stipriai veikiantis normalią 
egzistenciją (Markevičienė, Blažys 2000: 42).	
Daugelis smurto aukų jaučiasi pažeminti, nu-
žmoginti. Smurto metu ignoruojama aukos in-
dividualybė, todėl žmogus jaučiasi visai bejėgis 
ir labai pažeidžiamas, jaučia baimę, kad tai gali 
pasikartoti (Gilligan 2002).

Ši smurto apibrėžtis taikytina ir mokyto-
jų patiriamam smurtui mokykloje. Tad kyla 
klausimas: kas skatina mokinių smurtą prieš 
mokytojus, kokios yra priežastys?

Galima būtų išskirti dvi priežasčių gru-
pes – objektyvias ir subjektyvias.

Objektyvias	priežastis	lemia daug veiksnių. 
Mokytojo	profesijos	menkėjimas	ir	menkini-

mas.	Nors valstybė ir deklaruoja švietimą esant 
prioritetine sritimi, tačiau to nerodo švietimui 
skiriamos lėšos. Nemokėdama už mokytojo 
darbą deramo atlygio, ji kartu rodo savo požiūrį 
į mokytoją ir jo svarbą visuomenėje. Kartu for-
muoja prastą jo vertingumo įvaizdį. Tą įvaizdį 
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dėl nevykusių sprendimų vis dažniau išsilieja 
nepaklusnumo aktais, streikais. Dėl nuolatinių 
reformos eksperimentų įkaitais tampa mokyto-
jai, į kuriuos neretai ir nukreipiamas mokinių 
nepasitenkinimas.

Subjektyvūs	veiksniai.	Bene didžiausią įta	- 
ką agresyvumui plisti turi moksleivių	su(si)-
formuotas	elgesio	su	aplinkiniais	modelis. Šiam 
modeliui susiformuoti turi įtakos daugelis 
veiksnių.

Pirma, neigiamas	mokyklos	ir	bendraamžių	
grupės	poveikis.	Mokykla yra ta	institucija, ku-
rioje vyrauja tam tikra aplinka. Kiekvieną dieną 
vertinami mokinių laimėjimai bei poelgiai, ži-
nios lyginamos su kitais bendraklasiais. Vaikai 
susilaukia tiek teigiamų, tiek neigiamų įverti-
nimų. Moksle atsiliekantys mokiniai dažniau 
gauna neigiamus įvertinimus ir dėl to dažnai 
yra pašiepiami, užgauliojami bendraklasių. 
Tokie vaikai dažniausiai yra iš asocialių šeimų 
(Sniečkutė 2007). Jie savo klasėse yra atstumti ir 
izoliuoti, santykiai su kitais mokiniais įtempti, 
bendraklasiai jų nemėgsta, žiūri su panieka. 
Atstumtųjų padėtis, kurią jie užima mokykloje 
tarpasmeninių santykių sistemoje, nuolatiniai 
konfliktai, įtampa ir nepastovumas skatina 
juos neutralizuoti bendraklasių ir mokytojų 
neigiamus vertinimus, antipatiją savo atžvil-
giu. Asocialūs paaugliai pradeda ignoruoti jų 
poveikį, elgiasi šiurkščiai bei įžūliai, naudoja 
fizinę jėgą, prievartą (pasinaudoja fiziniu arba 
psichologiniu pranašumu) (Nepilnamečių	kri-
minalinė	justicija 2001). Kitų mokinių akyse 
jie tampa didvyriais, į juos stengiasi lygiuotis ir 
mažiau atsparūs mokiniai, patiriantys laikinas 
nesėkmes moksle ir ieškantys būdų išsiskirti. Jų 
agresyvi ir nepriklausoma laikysena aplinkinių 
atžvilgiu, darymas to, ką namie draudžia tėvai, 
kelia pagarba ir pavydą, norą būti panašiam 
ir priklausyti neformaliai grupei. Toks pri-
klausymas reiškia ir tam tikros subkultūros 
prisiėmimą, kaip vientiso autonominio dari-
nio vyraujančios kultūros dalyje, apimančios 
transformuotą jos vertybių sistemą, taip pat 
specifinių socialinių-psichologinių bruožų ir 
elgesio būdų visumą. 

Taigi mokykloje egzistuojančios grupės ir jų 
puoselėjamas agresyvaus elgesio su aplinkiniais 
bei mokytojais modelis formuoja terpę agresy-
vumui plisti. Ypač jei į tai ryžtingai nereaguoja 
mokyklos vadovai, nenorintys aštrinti situacijos 
ar bloginti mokyklos įvaizdžio.

Antra, smurto	propagavimas	žiniasklaido-
je	–	agresyvaus	elgesio	nuostatų	formavimas. 
Akivaizdu, kad nūdienos žiniasklaida gana 
aktyviai ir nesunkiai perima vaidmenis, kurie 
anksčiau priklausė išimtinai šeimai ir moky-
klai – ji dažnai lemia jaunuolio vertybes, tikslus, 
pasirinkimą ir elgesio tipą (Monkevičius 2004: 
32–37). Žiniasklaidos priemonės (televizija, 
laikraščiai, žurnalai, radijas, internetas) ir ypač 
kompiuteriniai žaidimai, kuriuose vaizduoja-
mos iš anksto apgalvotos tyčinės vienų individų 
pastangos padaryti kitiems individams kokią 
nors žalą, neretai tampa viena iš pagrindinių 
moksleivių užimtumo formų. Žiaurus žmonių 
tarpusavio elgesys, taip pat žiaurus elgesys su 
gyvūnais, dažnai rodomi televizijoje ir kino 
filmuose, daro didelę įtaką bręstančio vaiko 
asmenybei ir žadina žiaurumo instinktus (Mon-
kevičius 2004).

Žiniasklaida formuoja mechanizmus, lei-
džiančius tiesiogiai susitapatinti su agresoriaus 
asmenybe iš pradžių virtualiajame pasaulyje, o 
vėliau šią patirtį įgyvendinant realybėje. Per ži-
niasklaidą išreklamuotas žiaurumas gali sukelti 
paaugliui stiprų norą analogiškai modeliuoti 
savo elgesį ir įgyvendinti pasąmoninį troškimą 
tapti reikšmingam, ypatingam, „supermenui“. 
Kadangi vaikystėje ir paauglystėje formuojasi 
individo vertybių sistema, žiniasklaida, neatsar-
giai pateikdama ir interpretuodama negatyvius 
mūsų gyvenimo reiškinius ir realijas, turi stiprią 
įtaką bręstančiai asmenybei, negatyviai keisda-
ma santykį su pačiu savimi ir pasauliu.

Dažnas smurtinių programų žiūrėjimas 
TV, filmuose, kompiuteriniuose žaidimuose 
gali suformuoti iškreiptą individo realybės 
sampratą – jis gali susidaryti nuomonę, kad 
aplinkinis pasaulis yra priešiškas, pavojingas, 
nepatikimas arba neteisingas, kad jame dažnai 
pasitaiko neprognozuojamų situacijų ir reikia 
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kovoti naudojant jėgą (Uznienė 2004: 159–174). 
Tai dažniau atsitinka jautriems žmonėms, 
kurie priima stebimas situacijas kaip realiai 
vykstančias. Susiformavusia priešiškos aplinkos 
samprata gali būti grindžiamas ir pateisinamas 
gynybinis žmogaus agresyvumas (Valickas 
1997). Šis agresyvumas nukreipiamas ne tik į 
aplinkinius bendramokslius, bet ir į mokytojus, 
juose įžvelgiant visų savo nelaimių mokykloje 
kaltininkus. Šią nuostatą skatina ir šeimoje su-
formuotos gyvensenos, bendravimo ir klausimų 
sprendimo nuostatos. 

Trečia,	smurto	šeimoje	patirtis. Daugelis 
tyrėjų ( Kairienė 2002; Buttner 1998; Valickas 
1997 ir kt.) svarbia vaikų agresyvumo prie-
žastimi laiko vaikystėje patirtą smurtą iš tėvų. 
Patyręs fizinę prievartą vaikas susiformuoja tokį 
tarpasmeninių santykių modelį, pagal kurį išo-
rinis pasaulis interpretuojamas kaip grėsminga 
vieta. Toks modelis veikia vaiko gaunamos iš 
aplinkos informacijos perdirbimą – jis tampa 
nedėmesingas vieniems tarpasmeninės sąveikos 
elementams ir ypač budrus kitiems – priešiš-
kumo stimulams. Agresyvaus elgesio mode-
liavimas skatina vėlesnę vaiko agresiją tokiu 
laipsniu, kokiu jis išmoksta vertinti agresyvias 
reakcijas kaip pozityvių pasekmių šaltinį. Taigi 
patirtų fizinių bausmių ir fizinės prievartos 
aplinka vaikystėje gali suformuoti tendencingą 
ir deficitinį informacijos perdirbimo modelį, 
kuriame ypatingą vaidmenį atlieka selektyvus 
dėmesys priešiškumo stimulams bei pozity-
vus agresyvių reakcijų vertinimas. Ne mažiau 
skaudi ir iš tėvų patirta psichologinė prievar-
tą – nuolatinis priekaištavimas dėl nesėkmių 
mokykloje, tyčiojimasis, etikečių klijavimas, 
asmens orumo žeminimas ir menkinimas. Nors 
tai vyksta ne per daug įžūliai, tačiau pasekmės 
yra gal net skaudesnės nei vaikams patiriant 
fizinį smurtą.

Atsakas į suaugusiųjų nepagarbą elgesyje 
su vaikais – tai šių agresyvumas, pasireiš-
kiantis mokykloje ir bendraujant ne tik su 
bendraamžiais, bet ir su mokytojais. Kita ver-
tus, akivaizdu ir tai, kad vyksta šiuolaikinės 
visuomenės nulemti pokyčiai vaiko auklėjimo 

procese, kurie nėra palankūs smurtinėms ener-
gijos apraiškoms neutralizuoti. Kaip pastebi 
V. Aramavičiūtė, šiuolaikinė mūsų mokykla 
koncentruojasi beveik vien tik į mokymą, tėvai 
vis labiau užsiėmę ir vis mažiau laiko praleidžia 
su vaikais, palikdami juos sau patiems arba te-
levizijai, sumenkėjo bažnyčios vaidmuo vaikų 
auklėjimo procese (Aramavičiūtė 2005: 34–37). 
Taigi šeima, mokykla ir bažnyčia nebeduoda 
individui reikalingos emocinės šilumos, verty-
binės šviesos ir gyvenimo krypties. Atsidūręs 
tokioje situacijoje vaikas ar paauglys tampa 
netvirta, nelaiminga, vieniša ar maištaujančia 
asmenybe, vis labiau nusigręžia nuo idealių 
vertybių ir lengviau priima agresyvios elgsenos 
modelį, kurį mato šeimoje ir kurį nuolat siūlo 
žiniasklaida bei bendraamžiai.

Minėtieji objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai 
sudaro palankią terpę smurtui prieš mokytojus 
rastis ir plisti. Kokios to smurto raiškos formos 
ir pasekmės?

Smurto prieš mokytojus raiškos formos 
ir pasekmės 

Daugelis tyrėjų nurodo tris labiausiai paplitusias 
smurto formas:

fizinis smurtas (stumdymas, mušimas, 
kankinimas, sužeidimas, nužudymas);
seksualinis smurtas (seksualinis prie-
kabiavimas, kraujomaiša, prievartinis 
lytinis kontaktas, prievartinė prostitucija 
ir pan.);
psichologinis smurtas (žeminimas, 
įžeidinėjimas, grasinimas, prievartinės 
vedybos, draudimas mokytis, dirbti ir 
pan.) (Valickas 2004: 37).

Šiuolaikinėje mokykloje mokiniai prieš 
mokytojus naudoja abi smurto formas – tiek 
fizinį, tiek psichologinį. Fizinis	smurtas gali 
būti naudojamas tiek prieš mokytojo asmenį, 
tiek ir prieš mokytojo asmeninį turtą, daiktą, 
gyvūną ir kt. Šis smurtas gali būti vykdomas 
pavienio asmens (mokinio) – kai mokinys, 
pasijutęs skaudžiai įžeistas, pakelia ranką prieš 

–

–

–
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mokytoją ar jo turtą, arba grupės asmenų (mo-
kinių) – kai grupė mokinių susitarę ar stichiškai 
panaudoja prievartą prieš mokytoją ar jo turtą. 
Tiesa, fizinis smurtas prieš mokytojus (fizinės 
jėgos panaudojimas prieš asmenį, pastūmimas, 
kojos pakišimas) kol kas gana retas. Kur kas 
plačiau naudojamas smurtas prieš mokytojo 
turtą, daiktus (pvz., drabužių, automobilio, 
knygų, rankinės) tyčinis ištepimas, apliejimas 
vandeniu, kitoks žalojimas ir pan. (Karmaza 
et	al. 2007). 

Labiausiai paplitęs	psichologinis	smurtas, 
pasireiškiantis mokinių ir mokytojų tarpusavio 
santykiuose (Psichologinis	smurtas [interakty-
vus] [žiūrėta 2008-04-06]. Prieiga per inter-
netą: <www.xneox.com/spauda>). Jo apraiškų 
spektras gana platus: įžeidžių raštelių, žinučių 
mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu rašy-
mas, garsus rėkavimas pamokų metu, įžeidžių 
replikų laidymas pamokų ar pertraukų metu, 
pravardžiavimas, gąsdinimas, grasinimas, de-
monstratyvus atsisakymas vykdyti pedagogo 
nurodymus, susijusius su ugdymo procesu 
(savavališkas neklausymas), daiktų mėtymas.

Pasekmės	mokytojui. Nuolat psichologinį 
spaudimą patiriantis mokytojas praranda 
meilę savo darbui, nenoriai eina į mokyklą. 
Tokia būsena, žinoma, neigiamai atsiliepia jo 
pedagoginei veiklai. Sunku atsikratyti pagundos 
nubausti skriaudiką ir parašyti mažesnį pažymį, 
paskirti papildomą užduotį. Visa tai palaiko 
įtemptus santykius. Mokytojas jaučiasi vienas su 
savo problema, nes daugeliu atvejų vadovai yra 
nelinkę kištis į tokio pobūdžio santykių aiškini-
mąsi, vengdami galimos neigiamos tėvų reakci-
jos ir priekaištų, kurie gali pakenkti mokyklos 
reputacijai. Tai žino ir mokiniai, todėl per daug 
nesivargina dėl prieš mokytoją taikomų kovos 
priemonių. Tai galiausiai paskatina mokytoją 
keisti ne tik mokyklą, bet kartais ir profesiją. 
Suprantama, kad toks mokytojas išsineša skau-
dulį ir pagiežą ne tik prieš mokyklą, bet ir prieš 
visą švietimo sistemą in	corpore.

Pasekmės	mokiniui.	Mokinys įgytą smurtavi-
mo prieš mokytojus mokykloje patirtį išsineša į 
gyvenimą, neretai taiko bendraudamas su kitais 

žmonėmis, kas gerokai apsunkina jo socializa-
ciją, įsitvirtinimą kolektyve. Smurto praktika 
vis labiau įsigali tarpusavio bendravimo santy-
kiuose. Tai gali tapti nusikalstamo kelio pradžia, 
kaip rodo nepilnamečių nusikalstamos veikos 
statistika. Kita vertus, smurtiniai santykiai su 
mokytoju išugdo nesidomėjimą ir ignoravimą, 
visišką abejingumą jo dėstomam dalykui. Taip 
susidaro prielaidos žinių spragoms atsirasti, 
dėl kurių nukenčia mokymosi kokybė. Tai 
turi įtakos tolesnei karjerai, galimybėms siekti 
aukštojo mokslo ir t. t. Tokiu atveju kyla prie-
kaištų, kuriuos reiškia ir mokiniai, ir jų tėvai 
dėl mokymosi kokybės. Užmirštama, kad šiai 
kokybei įtakos turi ir mokinių bei mokytojų 
tarpusavio santykiai, paremti geranoriškumu, o 
ne agresyvumu. Taigi smurtas prieš mokytojus 
abiem – mokytojui ir mokiniui turi neigiamų 
pasekmių. 

Savo ruožtu mokyklos vadovai labai nenori 
viešinti jų mokyklose pasitaikančių smurto 
atvejų. Iš dalies tai galima suprasti. Mat smurtas 
prieš mokytojus dažniausiai reiškiasi psicholo-
ginio smurto forma, kuri neturi tokių ryškių 
pasekmių kaip fizinis smurtas. Todėl apie tai ne-
noriai kalba ir patys mokytojai. Į viešumą iškyla 
tik tie smurtavimo atvejai, kai įvyksta rimtesnių 
sužalojimų. Kiek ir kokių smurto apraiškų pa-
sitaiko mokyklose, žino tik jose besimokantys 
moksleiviai ir dirbantys pedagogai. Nelinkę apie 
tai kalbėti ir patys moksleiviai. Tačiau problema 
išlieka ir ją reikia spręsti.

Ką	daryti?	
Mokinių smurto prieš mokytojus maži-

nimas nėra vien tik mokyklos reikalas. Mo-
kykla – visuomenės veidrodis, kuris savaip 
atspindi visuomenėje vykstančius procesus. 
Tačiau gana jautrus veidrodis, reikalaujantis 
priežiūros ir globos. Tą globą bei paramą mo-
kyklai ir mokytojui turėtų suteikti visuomenė, 
valstybinės institucijos, priimančios reikiamus 
sprendimus, ir pats mokytojas.

Siekiant mažinti smurtą prieš mokytojus 
mokykloje, svarbūs keli momentai.	Svarbus 
pedagogo pozityvaus įvaizdžio formavimas 
visuomenės sąmonėje. Šio formavimo pagrin-
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das – pedagogo darbo svarbos suvokimas ir 
tinkamas pristatymas visuomenei, naudojantis 
įvairiomis žiniasklaidos formomis. Taip pat 
deramo materialinio atlygio už nelengvą mo-
kytojo darbą nustatymas, kas padidintų šios 
profesijos patrauklumą, socialinį pripažinimą 
kitų profesijų tarpe. Jaunų mokytojų įsiliejimas 
į kolektyvą ir mokyklos atjauninimas padėtų 
mažinti atskirtį tarp kartų mokykloje ir kartu 
sumažėtų prielaidų įtampai plisti. 

Kita vertus, pozityvaus pedagogo įvaizdžio 
kūrimu turi būti suinteresuoti ir patys moky-
tojai. Ne paslaptis, kad ne visada pedagogams 
pavyksta išlaikyti korektiškumą santykiuose su 
mokiniais. Čia turi įtakos pedagoginio darbo 
patirtis, charakteris, temperamentas ir amžiaus 
veiksnys. Tas nekorektiškumas reiškiasi įvairio-
mis formomis: 1) neobjektyviu žinių vertinimu 
ir protekcionizmu, nuolaidžiavimu įtakingų 
tėvų vaikams; 2) mokinių orumą įžeidžiančiu 
elgesiu, jų interesų nepaisymu ir teisėtų norų, 
pageidavimų neišklausymu ir kt. Tiesa, tai nėra 
itin paplitęs reiškinys, tačiau būtent jis sukelia 
pasipiktinimą, kuris ilgainiui pasireiškia įvai-
riomis protesto formomis.

Mokytojas neturi tapti ŠMM vykdomų 
eksperimentų, keliančių mokinių nepasiten-
kinimą, įkaitu. Vykdomos reformos turi būti 
gerai apmąstytos, išsiaiškintos ir moksleivių, 
kuriems jos yra skirtos, nuostatos. Toks švie-
timo institucijų demokratinis elgesys mažintų 
prielaidas mokykloje plisti mokinių nepasi-
tenkinimui, kurio aukomis dažnai tampa ir 
mokytojai. 

mokykloje nesijaučia saugūs. Patiriamas 
mokinių smurtas turi įtakos ne tik mo-
kytojo darbo motyvacijai, bet ir teikiamų 
švietimo paslaugų kokybei. 

2. Mokinių smurto prieš mokytojus atsiradimą 
ir plėtotę skatina tiek objektyvios prielai-
dos (mokytojo profesijos menkėjimas ir 
menkinimas, užsitęsusi švietimo reforma ir 
nuolatinė mokyklos gyvenimo pertvarka), 
tiek subjektyvios – pirmiausia moksleivių 
su(si)formuotas elgesio su aplinkiniais mo-
delis, kuriam skleistis turi įtakos neigiamas 
mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis, 
smurto propagavimas žiniasklaidoje ir 
smurto patirtis šeimoje.

3. Šiuolaikinėje mokykloje mokiniai prieš mo-
kytojus naudoja abi smurto formas – tiek 
fizinį, tiek psichologinį. Tiesa, fizinis 
smurtas prieš mokytojus (fizinės jėgos 
panaudojimas) yra gana retas. Labiausiai 
paplitęs psichologinis smurtas ir jo formos, 
pasireiškiančios mokykloje mokinių ir mo-
kytojų tarpusavio santykiuose, tai mokyto-
jų menkinimas, nuvertinimas, priekabiavi-
mas, įžeidinėjimas, izoliacija, atmetimas, 
atstūmimas, terorizavimas ir kt.

4. Smurtas prieš mokytojus ypatingas tuo, 
kad griauna pasitikėjimo ir būtino bendra-
darbiavimo pagrindus, be kurių efektyvus 
ugdymo ir žinių perdavimo bei suvokimo 
ir įsiminimo procesas sunkiai įmanomas. 
Tokiu atveju nukenčia ir mokytojas, ir 
mokinys.

5. Mokinių smurto prieš mokytojus maži-
nimas nėra vien tik mokyklos reikalas. 
Siekiant mažinti smurto prieš mokytojus 
apraiškas, paramą mokyklai ir mokyto-
jui turėtų suteikti visuomenė, keisdama 
požiūrį į mokytojo profesijos svarbą ir 
reikšmingumą, valstybinės institucijos, pri-
imančios sprendimus dėl mokytojo darbo 
materialinio įvertinimo, ir pats mokytojas, 
sąžiningai vykdantis savo pareigas ir nuolat 
pasirengęs suprasti šiuolaikinio jaunimo 
poreikius.

Išvados

1. Smurtas prieš mokytojus yra realiai moky-
kloje egzistuojantis reiškinys, atspindintis 
šiuolaikinėje visuomenėje vykstančius 
procesus ir jų pasekmes jaunimui, tarpu-
savio ir bendravimo su aplinkiniu pasauliu 
vertybinius prioritetus. Kita vertus, rodo ir 
labai pakitusią mokykloje aplinką bei mo-
kytojo darbo sąlygas. Mokytojai dirbdami 
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VIOLENCE AGAINST TEACHERS IN COMPREHENSIVE  
SCHOOLS: REASONS OF ORIGIN, FORMS OF  

EXPRESSION AND OUTCOME 
Valdas Pruskus

The	violence	against	teachers	discussed	in	this	article	is	a	phenomenon	realistically	existing	in	schools	and	
it	reflects	the	processes	of	modern	society	and	their	outcome	for	the	youth	as	well	as	the	interpersonal	value	
priorities	and	relation	with	the	surrounding	world.	This	article	shows	the	significantly	changed	situation	
in	schools	and	the	changed	teachers’	work	conditions.		Teachers	working	at	schools	do	not	feel	safe.	The	
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pupils’	violence	influences	not	only	motivation	of	teacher’s	work	but	also	the	quality	of	education	service.	
The	appearance	and	development	of	pupils’	violence	against	teachers	is	stimulated	by	both			objective	(so-
cial-psychological	situation	promoting	the	provisions	of	aggressiveness	in	the	country,	prolonged	Education	
reform	and	constant	reconstruction	of	schools,	derogation	and	degradation	of	teacher’s	job)	and	subjective	
preconditions	and	first	of	all	–	the	pupils’	structured	model	of	behaviour	with	the	surrounding	people,	which	
is	influenced	by	negative	impact	of	school	and	peer	groups	as	well	as	by	propagation	of	violence	in	mass	
media	and	experience	of	violence	in	the	family.	In	modern	school	pupils	use	both	kinds	of	violence	–	physical	
and	psychological.	Physical	violence	can	be	used	against	a)	the	personality	of	the	teacher	and	b)	teacher’s	
possession,	thing	or	animal.		This	kind	of	violence	can	be	committed	by	a	single	person	(pupil)	when	an	
offended	pupil	uses	violence	against	the	teacher	or	his	possession	or	by	a	group	of	persons	(pupils)	when	a	
group	of	pupils	on	agreement	or	spontaneously	uses	violence	against	the	teacher	or	his	possession.	Actu-
ally,	physical	violence	against	teachers	(the	usage	of	physical	power)	is	rather	rare.	The	most	frequently	met	
in	the	relations	between	pupils	and	teachers	is	the	psychological	violence	and	such	its	forms	as	teachers’	
derogation,	devaluation,	harassment,	assault,	isolation,	rejection,		alienation,		terrorizing,	etc.	The	violence	
against	teachers	is	specific	because	it	destroys	the	basis	of	trust	and	cooperation	without	which	the	effective	
education	process	of	knowledge	communication	and	its	acceptance	is	hardly	possible.	Reduction	of	pupils’	
violence	against	teachers	is	not	only	the	matter	of	school.	In	order	to	reduce	the	expression	of	violence	
against	teachers	the	society	should	support	changing	the	attitude	towards	the	importance	of	teacher’s	job,	
as	well	as	state	institutions	making	appropriate	decisions	concerning	material	evaluation	of	teacher’s	job,	
and	also	the	teacher	himself	doing	his	job	honestly	and	with	responsibility	and	always	ready	to	understand	
the	needs	of	modern	youth	and	to	react	creatively.		

Keywords: violence, school, pupils, teachers, psychological violence, mass media, social teacher’s prestige, 
educational institution, the state, family.                         
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