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KORUPCIJA BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖJE MOKYKLOJE:
SOCIOLOGINĖ DIAGNOZĖ IR EDUKACINĖS ĮŽVALGOS

Valdas Pruskus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Humanitarinis institutas, Filosofijos ir politologijos katedra, 
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva 
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Remiantis atliktu empiriniu tyrimu, atskleidžiamas mokytojų, moksleivių ir tėvų požiūris į korupciją 
mokykloje. Pagrindine priežastimi, skatinančia mokytojus ryžtis korupciniams mainams, respondentai 
nurodė sunkią mokytojų materialinę padėtį. Labiausiai paplitusi vidurinėse mokyklose kyšio forma yra 
dovanos – saldainiai, kava, alkoholiniai gėrimai. Didesnio masto piniginiai kyšiai pasitaiko retai ir yra 
skirti administraciniam personalui, o ne eiliniam mokytojui. Remiantis tyrimo duomenimis, pateikiamos 
priemonės, galinčios mažinti korupciją vidurinėse mokyklose.

Reikšminiai žodžiai: korupcija, mokykla, mokiniai, mokytojai, tėvai, dovanos, švietimas.

Įvadas

Lietuvoje atlikta labai mažai korupcijos paplitimo 
švietimo srityje tyrimų. Vienas iš naujausių tyrimų – 
korupcijos aukštosiose mokyklose tyrimas – atliktas 
įgyvendinant vieną iš tęstinių Lietuvos studentų 
atstovybių sąjungos vykdomų projektų „Korupcijos 
prevencija Lietuvos aukštosiose mokyklose“. 
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti akademinio 
jaunimo požiūrį į korupcijos reiškinį bei realią 
situaciją ir pagrindinius korupcijos egzistavimo 
Lietuvos aukštosiose mokyklose aspektus. Tyrime 
dalyvavo 14 šalies universitetų bei 25 kolegijų 
studentai. Tyrimo rezultatai parodė, kad korupciją 
pirmiausia akademinė jaunuomenė supranta kaip 
kyšininkavimą, apie 32 % respondentų yra patys 
davę kyšį aukštosios mokyklos dėstytojams, 45 % 
teigia žiną, jog tai teko daryti jų kolegoms. Tokie 
duomenys patvirtina, kad korupcija aukštosiose 
mokyklose egzistuoja ir skatina daugiau dėmesio 
skirti šiai problemai spręsti (Korupcijos reiškinys 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 2004). Tačiau šį 
tyrimą galima bendrai pavadinti vienos iš švietimo 

sistemos grandžių korupcijos tyrimu, o konkre-
čiau – aukštojo mokslo institucijos.

2001 m. tarptautinė organizacija Transparency 
International Vilniaus mokyklose atliko bando-
mąjį tyrimą, siekdama nustatyti, kaip moksleiviai 
supranta korupciją apskritai. Tačiau šiame tyrime 
nebuvo kalbama apie korupcijos paplitimą išskirti-
nai vidurinėse mokyklose. Korupcijos fenomenas 
bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose – realy-
bė, nors ši problema Lietuvoje išsamiau (išskyrus 
pavienius atvejus) nenagrinėta (Vaitiekus 2002; 
Piliponytė 2005).

Netirta ir mokyklos bendruomenės narių po-
žiūris ir nuostatos korupcijos pačioje mokykloje 
atžvilgiu. Tai skatina į šį fenomeną įdėmiau įsi-
žiūrėti, siekiant geriau suvokti ne tik jo paplitimo 
priežastis, bet ir raiškos būdus, pagrindinių švie-
timo subjektų – mokytojų, moksleivių ir tėvų – 
nuostatas jo atžvilgiu. Norint nustatyti švietimo 
subjektų požiūrį į korupciją, buvo atliktas tyrimas 
Vilniaus mokyklose.
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Straipsnio tikslas buvo atskleisti mokytojų, 
moksleivių ir tėvų požiūrį į korupciją mokyklo-
je, remiantis Vilniaus miesto bendrojo lavinimo  
vidurinėse mokyklose atliktu bandomuoju  
empiriniu tyrimu.

Tyrimo objektas – korupcijos raiška ir Vil-
niaus vidurinių mokyklų mokytojų, mokinių, 
tėvų nuostatos korupcijos mokykloje atžvilgiu.

Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti priežastis, skatinančias korup-

ciją mokykloje.
2. Nustatyti korupcijos paplitimą Vilniaus  

vidurinėse mokyklose.
3. Sužinoti labiausiai paplitusią korupcijos 

formą mokyklose.
4. Nustatyti, kaip moksleiviai, jų tėvai ir 

pedagogai vertina korupciją.
5. Pateikti rekomendacijas kovai su korup-

cija mokykloje.
Tyrimo hipotezės:
1. Pedagogai ryžtasi dalyvauti korupci-

niuose mainuose dėl sunkios materiali-
nės padėties.

2. Vilniaus miesto mokyklose korupcija 
egzistuoja, tačiau nėra plačiai paplitęs 
reiškinys.

3. Labiausiai paplitusi korupcijos forma 
mokyklose – dovana mokytojui.

4. Mokiniai, jų tėvai ir pedagogai korupciją 
vertina neigiamai.

Tyrimo metodai:
1. Literatūros šaltinių, statistinių duomenų 

analizė pasirinkto tyrimo aspektu.
2. Anketinė apklausa respondentų nuo-

monei nustatyti.
Tyrimo organizavimas
Bandomasis tyrimas buvo atliekamas 2006 m. 

vasario–balandžio mėnesiais Vilniaus miesto vi-
durinėse mokyklose. Anketinę apklausą atliko 
VPU sociologijos magistrantė  Aušra Lydinė.

Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Res-
pondentai buvo parenkami atsitiktinai. Ap-
klausa buvo daroma šiose mokyklose: Vilniaus 
Salomėjos Nėries gimnazijoje, Vilniaus Mikalo-
jaus Daukšos vidurinėje mokykloje, Mindaugo 
vidurinėje mokykloje, Užupio gimnazijoje, An-

takalnio gimnazijoje, Naujamiesčio vidurinėje 
mokykloje, Stanevičiaus vidurinėje mokykloje.

Iš viso buvo apklausta 500 respondentų – 
300 IX–XII klasių moksleivių, 100 mokytojų ir 
100 moksleivių tėvų. Numatoma paklaida 10 %. 
Surinkti tyrimo duomenys buvo susisteminti ir 
apdoroti naudojantis SPSS programa.

Tyrimo rezultatai ir jų analizė

Moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams buvo 
pateikti klausimai, į kuriuos gauti atsakymai 
leidžia spręsti apie jų požiūrį į korupciją ir jos 
paplitimą mokyklose.

„Apibūdinkite, kaip Jūs suprantate 
korupciją“

1. Pirmiausia moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai 
buvo prašomi apibūdinti, kaip jie supranta ko-
rupcijos fenomeną. Gautus atsakymus galima 
sugrupuoti į septynias grupes: „kyšininkavimas, 
naudojimasis tarnybine padėtimi, papirkinėjimas, 
nusikaltimas, sukčiavimas, neteisėti veiksmai 
ir kita“. Apibūdindami korupciją, respondentai 
dažniausiai teigė, kad tai yra kyšininkavimas 
(30 % respondentų). Moksleivių tėvai (25 %) ir 
mokytojai (23 %), taip pat korupciją supranta 
kaip naudojimąsi tarnybine padėtimi, o mokslei-
viai (17 %) korupciją laiko neteisėtais veiksmais. 
6–7 % respondentų atsakymai priskirti grupei 
,,kita“. Moksleiviai teigia, kad korupcija yra „ko 
nors žeminimas, nelygios teisės“, „melas, nau-
dojamas prieš kitą žmogų“, „asmeninės naudos 
siekimas“, „pažymio nusipirkimas“, „sąmokslas 
prieš mokinius“, „žmonių išnaudojimas“, „ne-
lygybė, neteisybė“. Moksleiviai, kurių atsaky-
mai priskirti grupei „kita“, į korupciją vertina 
mokyklos prasme. Moksleivių tėvai korupciją 
supranta kaip „turto pasisavinimą, iššvaistymą“, 
„už pinigus galima viskas“, „nesąžiningą elgesį 
mokinio atžvilgiu jį menkinant, žeminant, t. y. 
už mokymą reikalaujant atlygio, ,,vertinant ne 
pagal žinias“, „nesąžiningas mokytojo nusistaty-
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mas prieš mokinį, vertinant pažymiais, paėmus 
kyšį palankus požiūris į mokinį“. Mokytojų at-
sakymai – „neįdedant proto bei fizinių jėgų gauti
pelną“, „sąmokslas“, „kai valdžia priima įstatymus, 
palankius sau ir savo draugų (verslo) grupei“, „ne-
sąžiningas darbas“, „dokumentų klastojimas, sie-
kiant materialinės naudos“, „veikla, prieštaraujanti 
moralės principams“. Tarp mokytojų daugiausia 
neatsakiusių į šį klausimą respondentų. Tai matyti 
1 lentelėje ir 1 pav. Apibendrinant galima teigti, 

1 pav. Moksleivių, jų tėvų ir mokytojų teiginiai apie korupciją

Korupcija – tai: Moksleiviai Moksleivių tėvai Mokytojai Iš viso

Kyšininkavimas 94 29 31 154
Naudojimasis tarnybine padėtimi 30 25 23 78

Papirkinėjimas 44 10 8 62
Nusikaltimas 15 5 1 21
Sukčiavimas 18 6 3 27

Neteisėti veiksmai 50 10 11 71
Kita 20 7 6 33

Neatsakė (nežino) 29 8 17 54
Iš viso 300 100 100 500

kad respondentai labai įvairiai apibūdina korup-
ciją, tačiau visi šį reiškinį vertina neigiamai. Taigi 
nėra nė vieno atsakymo, palankiai vertinančio 
korupciją.

„Ar esate girdėję apie korupcijos atvejus 
mokykloje, kurioje mokosi jūsų vaikai?“

2. Šis klausimas yra įžanginis, pradedant kalbėti 
apie korupciją mokykloje. Iš šio klausimo atsa-

1 lentelė. Moksleivių, jų tėvų ir mokytojų nuomonė apie korupciją
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kymo norima sužinoti, kiek respondentų yra susi-
dūrę, girdėję apie korupciją mokyklose („Ar esate 
girdėję apie korupcijos atvejus mokykloje, kurioje 
mokosi jūsų vaikai?“). Kitaip tariant, koks numa-
nomas korupcijos reiškinio paplitimas Vilniaus 
miesto vidurinėse mokyklose. Apžvelgiant rezul-
tatus, galima teigti, kad kas trečias respondentas 
turi žinių apie korupcijos atvejus mokyklose 
(30,3 % moksleivių, 28 % moksleivių tėvų ir 25 % 
mokytojų). Respondentų atsakymų pasiskirsty-
mas pavaizduotas 2 lentelėje ir 2 pav.

„Ar sutinkate su nuomone, kad korupcija 
mokykloje yra nusikaltimas?“

3. Korupcija su visais savo raiškos būdais 
arba visi korupcijai priskiriami reiškiniai yra 

2 pav. „Ar moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai žino apie korupcijos atvejus mokykloje?“

Žino apie korupcijos atvejus 
mokykloje

Nežino apie korupcijos atvejus 
mokykloje Neatsakė Iš viso

Moksleiviai 112 181 7 300
Moksleivių tėvai 28 72 0 100
Mokytojai 25 75 0 100

Iš viso 165 328 7 500

2 lentelė. „Ar moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai žino apie korupcijos atvejus mokykloje?“

laikomi vienokiais ar kitokiais nusižengimais  
Konstitucijai, tarnybinei etikai, moralės prin-
cipams. Todėl kalbant apie moksleivių, jų tėvų 
ir mokytojų nuostatas korupcijos mokykloje 
atžvilgiu, svarbu nustatyti, ar korupciją mo-
kykloje respondentai laiko nusikaltimu, už kurį 
numatytos ne vien tam tikros sankcijos, bet ir 
administraciniame ar baudžiamajame kodekse 
numatytos bausmės. Respondentams buvo pa-
teiktas klausimas „Ar sutinkate su nuomone, 
kad korupcija mokykloje yra nusikaltimas?“. 
Apklausos rezultatai rodo, jog didžiuma respon-
dentų (daugiau nei 70 %) sutinka su minėtuoju 
teiginiu. Daugiausia mokytojų (90 %) pritaria 
nuomonei, kad korupcija mokykloje yra nusi-
kaltimas, nors dažniausiai būtent mokytojams 
siūlomi ir duodami kyšiai. Tačiau šis respon-
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dentų pritarimas dar kartą įrodo, jog korupcija 
mokyklose vertinama neigiamai ir yra smerkia-
ma. Išsamūs šio klausimo atsakymų duomenys 
pavaizduoti 3 lentelėje ir 3 pav.

„Kurias iš toliau išvardytų veikų Jūs 
vertintumėte kaip korupcinį nusikaltimą?“

4. Kalbėdami apie korupciją, apžvelgėme įvairias 
veikas, priskiriamas korupciniams nusikaltimams. 
Įvairūs šaltiniai nurodo daug skirtingų veikų. 
Apklausos respondentų taip pat buvo klausiama 
„Kurias iš toliau išvardytų veikų Jūs vertintumėte 
kaip korupcinį nusikaltimą?“ Respondentams buvo 
išvardinta 14 tariamų korupcinių veikų – „Kyšio 
priėmimas“, „Papirkimas“, „Piktnaudžiavimas 
tarnyba“, „Tarnybos įgaliojimų viršijimas“, 
„Tarnybinis klastojimas“, „Sukčiavimas“, „Turto 
pasisavinimas (iššvaistymas)“, „Tarnybinės pa-

3 pav. „Ar moksleiviai, moksleivių tėvai ir mokytojai sutinka, kad korupcija mokykloje yra nusikaltimas?“

3 lentelė. „Ar moksleiviai, moksleivių tėvai ir mokytojai sutinka, kad korupcija mokykloje yra nusikaltimas?“

Taip Ne Neturi nuomonės Neatsakė Iš viso

Moksleiviai 213 57 26 4 300
Moksleivių tėvai 87 11 2 0 100
Mokytojai 90 7 3 0 100

Iš viso 390 75 31 4 500

slapties atskleidimas“, „Viešo pirkimo tvarkos 
pažeidimas“, „Pinigų plovimas“, „Dovanų do-
vanojimas siekiant naudos“, „Asmens (grupės) 
interesų protegavimas už atlygį“, „Protegavimas, 
remiantis giminystės ryšiais“, „Kliudymas rin-
kėjui pasinaudoti rinkimų teise“, ir jie buvo 
paprašyti įvertinti kiekvieną veiką nuo 0 iki 4, 
kurių atitinkamos reikšmės: 0 – „Neturiu nuo-
monės“, 1 – „Visiškai nesutinku“, 2 – „Nesutinku“, 
3 – „Sutinku“, 4 – „Visiškai sutinku“. 4 pav. atsi-
spindi visų respondentų (moksleivių, moksleivių 
tėvų ir mokytojų) pasirinkimas. Gelsvų spalvų 
skalės atspindi atsakymus „Visiškai sutinku“ ir 
„Sutinku“, o mėlynų tonų skalės atspindi atsaky-
mus „Nesutinku“, „Visiškai nesutinku“, „Neturiu 
nuomonės“, „Neatsakė“. Čia akivaizdžiai matyti, 
jog respondentai daugiau pritaria, jog išvardytos 
veikos gali būti laikomos korupcinėmis, nei ne-
pritaria (4 pav.).
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Daugiausia respondentų sutinka, kad korupci-
nės veikos yra: „Kyšio ėmimas“ – 80 % mokslei-
vių, 98 % moksleivių tėvų ir 90 % mokytojų – „Vi-
siškai sutinka“ ir „Sutinka“ ir „Papirkimas“ – 83 % 
moksleivių, 100 % moksleivių tėvų ir 85 % moky-
tojų – „Visiškai sutinka“ ir „Sutinka“.

4 pav. „Ar moksleiviai, moksleivių tėvai ir mokytojai sutinka, kad toliau išvardyta veika yra korupciniai 
nusikaltimai?“

Ne mažiau kaip 50 % visų respondentų „Vi-
siškai sutinka“ ir „Sutinka“ su nuomone, kad visa 
išvardinta veika yra korupcinė.

Mažiausiai moksleivių – 50 % pritarė, kad 
tarnybinės paslapties atskleidimas yra korupcinė 
veika. Išsamus kiekvienos respondentų grupės pri-
tarimas ar nepritarimas tos veikos korupciniam 
vertinimui nurodytas 4 lentelėje.
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4 lentelė. „Ar moksleiviai sutinka, kad toliau išvardyta veika yra korupciniai nusikaltimai?“

Visiškai 
sutinka Sutinka Nesutinka Visiškai 

nesutinka
Neturi 

nuomonės Neatsakė Iš viso

Kyšio priėmimas
Moksleiviai 147 94 32 16 7 4 300
Moksleivių tėvai 69 29 0 0 0 2 100
Mokytojai 58 32 5 4 0 1 100

Iš viso 274 155 37 20 7 7 500
Papirkimas Iš viso
Moksleiviai 154 96 27 12 5 6 300
Moksleivių tėvai 72 28 0 0 0 0 100
Mokytojai 52 33 8 5 0 2 100

Iš viso 278 157 35 17 5 8 500

Piktnaudžiavimas Iš viso

Moksleiviai 101 120 37 21 12 9 300
Moksleivių tėvai 58 32 4 4 0 2 100
Mokytojai 42 33 14 8 0 3 100

Iš viso 201 185 55 33 12 14 500

Tarnybos įgaliojimų 
viršijimas Iš viso

Moksleiviai 84 112 65 17 16 6 300
Moksleivių tėvai 44 45 6 3 2 0 100
Mokytojai 38 31 22 7 0 2 100

Iš viso 166 188 93 27 18 8 500

Tarnybinis klastojimas Iš viso

Moksleiviai 128 93 35 22 12 10 300
Moksleivių tėvai 60 30 4 4 2 0 100
Mokytojai 40 24 25 8 1 2 100

Iš viso 228 147 64 34 15 12 500

Sukčiavimas Iš viso

Moksleiviai 120 95 32 33 8 12 300
Moksleivių tėvai 62 29 2 4 1 2 100
Mokytojai 37 36 15 7 2 3 100

Iš viso 219 160 49 44 11 17 500
Turto pasisavinimas 
(iššvaistymas) Iš viso

Moksleiviai 151 61 38 32 14 4 300
Moksleivių tėvai 66 27 2 3 1 1 100
Mokytojai 42 27 13 8 4 6 100

Iš viso 259 115 53 43 19 11 500
Tarnybinės paslapties 
atskleidimas Iš viso

Moksleiviai 63 86 89 38 18 6 300
Moksleivių tėvai 46 38 6 8 2 0 100
Mokytojai 24 37 18 4 7 10 100

Iš viso 133 161 113 50 27 16 500
Viešo pirkimo tvarkos 
pažeidimas Iš viso

Moksleiviai 61 97 84 24 25 9 300
Moksleivių tėvai 34 47 4 3 11 1 100
Mokytojai 28 35 13 4 11 9 100

Iš viso 123 179 101 31 47 19 500
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1 2 3 4 5 6 7 8

Pinigų plovimas Iš viso

Moksleiviai 157 71 27 30 10 5 300
Moksleivių tėvai 59 25 4 9 2 1 100
Mokytojai 41 37 9 8 0 5 100

Iš viso 257 133 40 47 12 11 500

Dovanų dovanojimas, 
siekiant naudos Iš viso

Moksleiviai 70 110 65 38 10 7 300
Moksleivių tėvai 49 30 16 1 4 0 100
Mokytojai 41 30 12 4 8 5 100

Iš viso 160 170 93 43 22 12 500

Asmens (grupės) interesų 
protegavimas už atlygį Iš viso

Moksleiviai 78 112 61 29 16 4 300
Moksleivių tėvai 47 43 10 0 0 0 100
Mokytojai 45 35 9 2 6 3 100

Iš viso 170 190 80 31 22 7 500

Protegavimas, remiantis 
giminystės ryšiais Iš viso

Moksleiviai 65 108 77 28 17 5 300
Moksleivių tėvai 32 40 21 2 3 2 100
Mokytojai 39 39 11 3 4 4 100

Iš viso 136 187 109 33 24 11 500

Kliudymas rinkėjui 
pasinaudoti rinkimų teise Iš viso

Moksleiviai 100 104 46 24 23 3 300
Moksleivių tėvai 53 34 6 1 5 1 100
Mokytojai 33 28 10 8 13 8 100

Iš viso 186 166 52 33 41 12 500

„Ar sutinkate, kad padidinus atlyginimą 
mokyklų darbuotojams mokyklose sumažė-
tų korupcinių nusikaltimų?“

5. Siekiant nustatyti, kodėl mokyklų darbuotojai 
(čia turimi omenyje daugiausia mokytojai, o 
vadovaujantis mokyklos personalas taip pat yra 
mokytojai) dalyvauja korupciniuose mainuose, 
kodėl ima kyšius, respondentų buvo klausiama 
„Ar sutinkate, kad padidinus atlyginimą mokyklų 
darbuotojams mokyklose sumažėtų korupcinių 
nusikaltimų?“. Šiuo klausimu daroma prielaida, 
jog mokytojų korupciją skatina maži atlygini-
mai, tai yra mokytojai dėl materialinės padėties 

ima kyšius ir dovanas. Respondentų atsakymai 
pavaizduoti 5 pav.

Iš grafike pavaizduotų skalių matome, jog
respondentų atsakymai pasiskirstė beveik per 
pusę. Tačiau daugiau (54,6 %) moksleivių ir 
moksleivių tėvų (53 %) nesutinka su nuomone, 
kad pakėlus algas mokyklų darbuotojams su-
mažėtų korupcinių nusikaltimų mokyklose. Pa-
grindiniai moksleivių argumentai vertinant nei-
giamo atsakymo pasirinkimą – „Pinigų niekada 
nepakanka“, „Prie gero greitai priprantama“. Šie 
komentarai, nors ir respondentai pasirinko nei-
giamą atsakymą, prieštarauja jam, nes pateisina 
mūsų daromą prielaidą, jog kyšiai imami sie-

4 lentelės pabaiga
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kiant gerinti materialinę padėtį. Nepaisant to, 
kiek žmogus turi pinigų ir turto, jis nori daugiau, 
o kyšiai ir dovanos gali padėti realizuoti šį troš-
kimą. Sudėję šiuos du komentarus nurodžiusių 
respondentų skaičių, gauname 35, o tai sudaro 
21 % neigiamų atsakymų. Todėl teoriškai galima 
būtų teigti, jog, viena vertus, šie respondentai 
patvirtina prielaidą, kad korupcijai mokykloje 
turi įtaką sunki materialinė mokyklos darbuo-
tojų padėtis, tačiau šie 21 % neigiamai atsakiusių 
respondentų nesutinka, jog materialinės padė-
ties pagerėjimas užkirs kelią korupcijai plisti.

Dar vienas dažnai pasikartojantis argumen-
tas yra „Kas kyšius ėmė, tas ir ims“. Tai atspindi 
nuomonę, kad nors ir padidinus atlyginimus go-
dūs, nemoralūs, linkę nusikalsti asmenys elgsis 
taip pat.

Dažniausias neigiamo pasirinkimo mokslei-
vių tėvų argumentas akcentuoja moralės įtaką. 
Moksleivių tėvai teigia, kad „Sąžiningas žmogus, 
nepaisant jo uždarbio, yra nepaperkamas“, „Tai 
mentaliteto, o ne turtinės padėties dalykas“.

Pažvelgus į skalę, rodančią teigiamų mo-
kytojų atsakymų procentais išraišką, matome 
kitokią poziciją. Beveik 60 % mokytojų sutinka, 
kad padidinus mokyklų darbuotojų atlyginimą 

5 pav. „Ar padidinus atlyginimą mokyklų darbuotojams, mokyklose sumažėtų korupcinių nusikaltimų?“

sumažėtų korupcinių nusikaltimų mokyklose. 
Vadinasi, dauguma mokytojų sutinka su prielai-
da, kad korupcijai įtaką daro būtent sunki ma-
terialinė padėtis. Kartu jie sutinka, kad padėčiai 
pasikeitus į gerą pusę, kyšių imti nereikėtų, nes 
būtų patenkinti materialiniai žmogaus porei-
kiai ir korupcija neplistų. Rezultatai rodo, kad 
mokytojų algos akivaizdžiai per menkos net ir 
materialiniams poreikiams tenkinti, nekalbant 
apie pramogas ar savišvietai reikalingas lėšas: 
„Mokytojo atlyginimas turėtų būti didesnis už 
teisėjo, nes be mokyklos teisėjais netampama. 
Kaip mokytojas gali būti nekorumpuotas, jei 
jo atlyginimo neužtenka nei drabužiams, nei 
būstui, nei savišvietai.“

Visų respondentų atsakymai nurodyti 5 len-
telėje.

Šį klausimą galima laikyti kontroliniu, nes 
teigiamai atsakę į šį klausimą respondentai, 
remdamiesi logine grandine ir atsakę į klau-
simą „Kodėl mokytojai dalyvauja korupci-
niuose mainuose?“, turėtų pasirinkti atsakymą 
b) – „Todėl, kad mažai uždirba“. Tokia prie-
laida daroma iš respondento atsakymo, jog 
mokytojų atlyginimo padidinimas gali daryti 
įtaką korupcijos paplitimo mokyklose suma-
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5 lentelė. „Ar padidinus atlyginimą mokyklų darbuotojams, mokyklose sumažėtų korupcinių nusikaltimų?“

žėjimui, nes mokytojai ima kyšius, todėl kad 
mažai uždirba. Todėl analizuojant šį klausimą 
buvo lyginami atsakymai į du klausimus: „Ar 
sutinkate su nuomone, kad padidinus at-
lyginimą mokyklų darbuotojams, mokyklose 

Taip Ne Neatsakė/nežino Iš viso

Moksleiviai 125 164 11 300
Moksleivių tėvai 47 53 0 100
Mokytojai 59 39 2 100

Iš viso 231 256 13 500

Kodėl mokytojai dalyvauja korupciniuose mainuose?

Ar sutinka 
su nuomone, 
kad padidinus 
atlyginimą 
mokyklų 
darbuotojams, 
mokyklose 
sumažėtų 
korupcinių 
nusikaltimų?

Todėl, 
kad 
įpratę

Todėl, 
kad 
mažai 
uždirba

Todėl, 
kad 
kyšiai 
jiems 
siūlomi

Todėl, kad už 
kyšininkavimą 
nenumatytos 
bausmės

Todėl, 
kad 
korupciją 
sunku 
įrodyti

Kita Neatsakė 
(nežino)

Taip 
(moksleiviai) 4 82 14 14 9 1 1

Taip (moksleivių 
tėvai) 1 16 7 13 5 2 0

Taip (mokytojai) 4 40 5 6 3 1 0

Ne (moksleiviai) 17 38 45 31 23 7 3

Ne (moksleivių 
tėvai) 10 22 4 10 4 1 2

Ne (mokytojai) 5 4 5 13 9 3 0

Neatsakė 
(nežino)
(moksleiviai)

1 5 1 2 1 1 0

Neatsakė 
(nežino) 
(moksleivių 
tėvai)

1 0 1 0 0 0 0

Neatsakė 
(nežino) 
(mokytojai)

0 1 1 0 0 0 0

sumažėtų korupcinių nusikaltimų?“ ir „Kodėl 
mokytojai dalyvauja korupciniuose mainuose?“ 
Respondentų atsakymų pasiskirstymas matyti 
6 lentelėje.

6 lentelė. „Ar sutinkate su nuomone, kad padidinus atlyginimą mokyklų darbuotojams mokyklose sumažėtų 
korupcinių nusikaltimų?“ ir „ Kodėl mokytojai dalyvauja korupciniuose mainuose?“
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„Kodėl mokytojai dalyvauja korupciniuose 
mainuose?“

6. Iš lentelėje pateiktų atsakymų pasiskirstymo 
matome, kad 82 (27 %) moksleivių, 16 (16 %) 
moksleivių tėvų ir 40 (40 %) mokytojų, sutin-
kančių su teiginiu, jog pakėlus algas mokyklų 
darbuotojams mokyklose sumažėtų korupcinių 
nusikaltimų, teigia, jog mokytojai ima kyšius, 
nes mažai uždirba. Iš viso moksleivių, mokslei-
vių tėvų ir mokytojų, teigiančių, jog mokytojai 
ima kyšius, nes mažai uždirba, yra 208 (41,6 %) 
arba atitinkamai moksleivių 125 (42 %), moks-
leivių tėvų 38 (38 %) ir mokytojų 45 (45 %). 
Galima teigti, kad visose  respondentų grupėse  
yra daugiausia respondentų, kurie teigia, kad 
mokytojai ima kyšius, nes mažai uždirba. Kiti 
respondentų teiginiai yra nedažni. Kaip šie at-
sakymai pasiskirstę, matyti 6 pav.

6 pav. „Kodėl mokytojai dalyvauja korupciniuose mainuose?“

„Kurias iš šių veikų moksleiviai, moksleivių 
tėvai ir mokytojai laiko korupcija 
mokykloje?“

7. Toliau respondentai buvo prašomi išdėstyti 
galimas korupcines veikas skalėje nuo mažiau-
sia laikomos korupcinės veikos iki 10 (labiausiai 
korupcine laikoma veika). Atsakymai buvo 
skaičiuojami remiantis dažniausiai pasitaikan-
čio atsakymo taisykle (sociologijoje vadinama 
moda). Atsakymai atsispindi 7 pav.

Matome, jog tiek moksleiviai, moksleivių 
tėvai, tiek mokytojai labiausiai korupcine veika 
mokykloje pripažįsta „Kyšius ir tiesiogines iš-
mokas“ ir vertina šią veiką 10 balų. „Dovanų 
dovanojimas siekiant naudos“ ir „Mokytojų pla-
tinamų testų, egzaminų klausimų ar atsakymų 
pirkimas“ yra 9–8 vietose. Moksleiviai „dovanų 
dovanojimą“ vertina 8 balais, o mokytojų plati-
namų atsakymų pirkimą 9 balais. Moksleivių 
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tėvai ir mokytojai „Dovanų dovanojimui“ skyrė 
9 balus, o „Mokytojų platinamų testų, egzaminų 
klausimų ar atsakymų pirkimą“ įvertino 8 ba-
lais. Moksleiviai ir moksleivių tėvai „Sukčiavi-
mą“ įvertino 7 balais, o mokytojai 7 balus skyrė 
„Psichologiniam ir ekonominiam spaudimui“. 
Moksleiviai ir moksleivių tėvai 6 balus skyrė 
„Favorizmui“, mokytojų nuomonė nesutapo 
ir jie skyrė 6 balus „Protegavimui remiantis 
giminystės ryšiais“. Moksleiviai 5 balais įverti-
no „Protegavimą remiantis giminystės ryšiais“, 
moksleivių tėvai 5 balus skyrė „Psichologiniam 
ir ekonominiam spaudimui“, o mokytojai 
„Materialinių vertybių išeikvojimui“. 4 balus 
moksleiviai skyrė „Psichologiniam ir ekonomi-
niam spaudimui“, moksleivių tėvai atitinkamai 
„Protegavimui remiantis giminystės ryšiais“, o 
mokytojai „Sukčiavimui“. 3 balais moksleiviai ir 
moksleivių tėvai įvertino „Materialinių vertybių 
išeikvojimą“, mokytojai „Favorizmą“. 2 balai 
vienbalsiai skirti „Siūlymui lankyti privačias 
pamokas pas dėstantį mokytoją“, o 1 balas taip 
pat skirtas „Kita“.

Respondentai, vertindami atsakymą „Kita“, 
kur prašoma nurodyti, labai retai rašydavo 

7 pav. „Kurias iš šių veikų moksleiviai, moksleivių tėvai ir mokytojai laiko korupcija mokykloje?“

komentarą. Iš parašytų komentarų galima pa-
minėti „Smurtas prieš moksleivį“ – konkrečiu 
atveju ši veika buvo įvertinta 10 balų. Taip pat 
„Mokytojo viršyti įgaliojimai“, „Kliudymas 
siekti geresnio pažymio“, „Šališkas moksleivių 
vertinimas“.

Apibendrinant galima teigti, kad labiausiai 
korupcinėmis veikomis mokyklose laikomi 
„Kyšiai ir tiesioginės išmokos“, „Dovanų do-
vanojimas, siekiant naudos“ ir „Mokytojų pla-
tinamų testų, egzaminų klausimų ar atsakymų 
pirkimas“.

„Ar jie galėtų užtikrintai teigti, kad 
korupcija yra didžiausia mokyklos, kurioje 
mokosi/mokosi jų vaikai/dirba, problema?“

8. Siekiant ištirti korupcijos paplitimą, respon-
dentų buvo klausiama „Ar jie galėtų užtikrintai 
teigti, kad korupcija yra didžiausia mokyklos, ku-
rioje mokosi/mokosi jų vaikai/dirba problema?“

Kaip matome 8 pav., 70 % respondentų tei-
gia, kad korupcija nėra didžiausia mokyklos, 
kurioje mokosi moksleiviai, mokyklos, kurioje 
mokosi jų vaikai, ar mokyklos, kurioje mokytojai 
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dirba, problema. 15 % moksleivių, 4 % mokslei-
vių tėvų ir 14 % mokytojų užtikrintai teigia, kad 
korupcija yra didžiausia mokyklos problema. 
Taigi kas 9 respondentas pasakytų, kad korupci-
ja yra didžiausia mokyklos problema. Atsakymai 
pavaizduoti 7 lentelėje.

8 pav. „Ar korupcija yra didžiausia mokyklos problema?“

7 lentelė. „Ar gali moksleiviai, moksleivių tėvai ir mokytojai užtikrintai teigti, kad korupcija yra didžiausia 
mokyklos problema?“

Taip Ne Neturi nuomonės Neatsakė Iš viso

Moksleiviai 27 219 47 7 300
Moksleivių tėvai 18 76 4 2 100
Mokytojai 5 77 14 4 100

Iš viso 50 372 65 13 500

toją?“ norima išsiaiškinti, kokių tikslų vedami 
asmenys siekia papirkti mokyklos darbuotojus. 
9 pav. rodo, jog dažniausiai paperkant mokytoją 
siekiama, kad moksleivis, kurio „naudai“ vyks-
ta korupciniai mainai, būtų geriau vertinamas, 
tai yra gautų geresnius pažymius. Šį atsakymą 
pasirinko 63,7 % moksleivių, 53 % moksleivių 
tėvų ir 67 % mokytojų. Pažymiai lemia būsimo 
atestato konkurencingumą pasirenkant specialy-
bę ir stojant į aukštąsias mokyklas, todėl būtent 
geresniems, nei galbūt moksleivis nusipelno, 
pažymiams skiriama daugiausia dėmesio, dėl 
jų moksleiviai, moksleivių tėvai ryžtasi „apdo-
vanoti“ mokytoją, o mokytojas ryžtasi imti kyšį. 

„Ko dažniausiai siekiama norint papirkti 
mokytoją?“

9. Siekiantys papirkti mokytoją ar kitą mo-
kyklos darbuotoją turi tam tikrą tikslą. Klausimu 
„Ko dažniausiai siekiama norint papirkti moky-
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Kitaip galima pasakyti, kad tai yra „pagrindinė 
mokytojo parduodama prekė“.

Kiti atsakymai buvo bemaž vienodi. Mok-
sleivių, moksleivių tėvų ir mokytojų atsakymai 
gana panašūs. Pasirinkdami atsakymą „Kita“, 
respondentai dažniausiai teigia, kad kyšiai duo-
dami mokyklos vadovams norint, kad mokslei-
vis būtų priimtas į pasirinktą mokyklą, siekiant 
pateisinti praleistas pamokas. 8 lentelėje nuro-
dyta, kokie yra  respondentų atsakymai.

9 pav. „Ko dažniausiai siekiama  norint papirkti mokytoją?“

8 lentelė. „Ko dažniausiai siekiama norint papirkti mokytoją?“

Geresnių 
pažymių

Didesnių 
nuolaidų, 
vertinant 
mokinio 
elgesį

Ypatingo 
dėmesio 
mokiniui

Informacijos 
apie egzaminų 
(testų) 
klausimus ar 
atsakymus

Neturi 
nuomonės Kita Neatsakė 

(nežino) Iš viso

Moksleiviai 191 18 21 49 11 9 1 300

Moksleivių 
tėvai 53 10 11 8 9 4 5 100

Mokytojai 67 8 12 3 8 1 1 100

Iš viso 311 36 44 60 28 14 7 500

„Ar Jums moksleiviai (jų tėvai) yra siūlę 
kyšį?“ ir „Ar Jūsų kolegoms moksleiviai (jų 
tėvai) yra siūlę kyšį?“

10. Sąlygiškai sunkiausi, daugiausiai responden-
tų nuoširdumo reikalaujantys klausimai yra apie 
asmeninę kyšininkavimo patirtį. Moksleivių ir 
moksleivių tėvų buvo klausiama, ar jie yra as-
meniškai davę kyšius mokytojams. Klausti mo-
kytojų, ar jie yra ėmę kyšius, būtų nekorektiška, 
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todėl mokytojams buvo užduodami klausimai 
„Ar Jums moksleiviai (jų tėvai) yra siūlę kyšį?“ ir 
„Ar Jūsų kolegoms moksleiviai (jų tėvai) yra siūlę 
kyšį?“. Taip pat visos trys respondentų grupės 
prašomos pakomentuoti, koks buvo kyšis.

Iš atsakymų matome, kad vidutiniškai 
20 % visų respondentų (moksleivių 21,4 %, 
moksleivių tėvų – 19 % ir 21 % – mokytojų) 
yra siūlę arba jiems yra siūlyti kyšiai. Vadinasi, 
vidutiniškai tai kas 5 respondentas.

Respondentų, teigiančių, jog yra davę arba 
jiems yra siūlyti kyšiai, prašoma pakomentuoti, 
kokie buvo kyšiai. Dažniausiai siūlomos smul-
kios dovanėlės: saldainiai, kava, alkoholiniai 
gėrimai, namų apyvokos reikmenys, dovanų 
čekiai, nuolaidų kortelės. Taip pat siūloma 

10 pav. „Ar yra duoti (siūlyti) kyšiai?“

9 lentelė. „Ar yra duoti (siūlyti) kyšiai?“

Taip Ne Neatsakė Iš viso

Moksleiviai 64 229 7 300
Moksleivių tėvai 19 81 0 100
Mokytojai 21 76 3 100

Iš viso 104 386 10 500

grynųjų pinigų. Didžiausia paminėta suma – 
1 700 Lt mokyklos administracijai už gerus 
atestato pažymius. Taip pat keli respondentai 
nurodė, jog jų tėvai „remia mokyklos būre-
lius, kuriuos lanko vaikai“. Tačiau apie 90 % 
minėtųjų atsakymų vis dėlto sudaro atsaky-
mas – „Saldainiai, kava, alkoholiniai gėrimai“. 
Tokios dovanos respondentams atrodo lyg ir 
nekaltas dalykas, nors jie pripažįsta, jog tai 
kyšis. Tai rodo, jog mūsų visuomenėje vis dar 
įprasta reikalus spręsti dovanojant „smulkias 
dovanėles“.

Respondentų atsakymų pasiskirstymas pa-
vaizduotas 10 pav. ir 9 lentelėje.
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20,00 % 60,00 % 80,00 %
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19,00 %
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„Ar yra tekę duoti kyšį mokytojui ar 
kitam mokyklos darbuotojui, draugams, 
pažįstamiems? Ar kolegoms yra siūlyti 
kyšiai?“

11. Analizuojant klausimą „Ar yra tekę duoti 
kyšį mokytojui ar kitam mokyklos darbuotojui, 
draugams, pažįstamiems? Ar kolegoms yra siūlyti 
kyšiai?“ situacija šiek tiek keičiasi, nes jau 26,7 % 
moksleivių ir 27 % moksleivių tėvų pažįstamų 
yra davę kyšį mokyklų darbuotojams. Tik 
mokytojų atsakymai nepakito, 21 % jų kolegų 
mokytojų, pagal jų turimas žinias, yra siūlyta 
imti kyšį.

Respondentai taip pat dažnai kaip atsakymą 
„Ne“ (35 % respondentų ) pasirinkdavo atsaky-
mą „Nežinau“ (39 % respondentų).

11 pav. „Ar draugai, artimieji yra davę kyšį? Ar siūlyti kyšiai kolegoms?“

10 lentelė. „Ar draugai, artimieji yra davę kyšius? Ar siūlyti kyšiai kolegoms?“

Taip Ne Nežino Neatsakė Iš viso

Moksleiviai 80 143 74 3 300
Moksleivių tėvai 27 28 45 0 100
Mokytojai 21 29 46 4 100

Iš viso 128 200 165 7 500

Komentuodami kyšių formas, respondentai 
vėl minėdavo „smulkias dovanėles“ – tai sal-
dainiai, kava, alkoholiniai gėrimai ir piniginės 
dovanos (žr. 11 pav. ir 10 lentelė).

Išvados

1. Kaip pagrindinę priežastį, skatinančią 
mokytojus ryžtis korupciniams mainams, 
respondentai nurodė sunkią materialinę 
mokytojų padėtį. Šį atsakymą pasirinko 
42 % respondentų. Iš viso moksleivių, 
moksleivių tėvų ir mokytojų, teigiančių, jog 
mokytojai ima kyšius, nes mažai uždirba, 
yra 208 (41,6 %), arba atitinkamai mokslei-
vių 125 (42 %), moksleivių tėvų 38 (38 %) ir 
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mokytojų 45 (45 %). Didžiuma respondentų 
sutinka, kad padidinus mokyklų darbuo-
tojams atlyginimą mokyklose sumažėtų 
korupcinių nusikaltimų.

2. Tyrimo duomenys rodo, jog korupcija yra 
viena iš mokyklos problemų, nes 70 % 
respondentų teigia, kad korupcija nėra di-
džiausia mokyklos, kurioje mokosi mokslei-
viai, mokyklos, kurioje mokosi jų vaikai, ar 
mokyklos, kurioje mokytojai dirba, proble-
ma. 15 % moksleivių, 4 % moksleivių tėvų 
ir 14 % mokytojų garantuotai teigia, kad 
korupcija yra didžiausia mokyklos proble-
ma. Iš atsakymų matome, kad vidutiniškai 
20 % visų respondentų (21,4 % moksleivių, 
19 % moksleivių tėvų ir 21 % mokytojų) 
pripažįsta davę kyšį arba gavę siūlymą imti 
kyšį. Taip pat respondentai teigia, jog be-
veik 30 % jų artimųjų ar draugų yra davę 
kyšį mokyklos darbuotojams. 26,7 % moks-
leivių ir 27 % moksleivių tėvų pažįstamų 
yra davę kyšį mokyklų darbuotojams. Tik 
mokytojų atsakymai liko nepakitę, 21 % jų 
kolegų mokytojų, pagal jų turimas žinias, 
yra siūlyta priimti kyšį. Mūsų nuomone, 
11 % respondentų atsakymai, kad korup-
cija yra didžiausia mokyklos problema, ir 
20 %–30 % respondentų, prisipažinusių, 
jog jie ar jų draugai yra davę kyšį (jiems 
yra siūlyta imti kyšį), neleidžia vienareikš-
miškai teigti, kad korupcija mokykloje yra 
labai paplitusi ir galėtų būti įvardijama kaip 
didžiausia mokyklos problema. Tačiau, 
mūsų nuomone, tai yra labai svarbus signa-
las, reikalaujantis itin daug dėmesio. Nors 
negalima teigti, kad korupcijos mastai yra 
dideli, tačiau akivaizdu, jog korupcija mo-
kykloje egzistuoja ir reikalauja operatyvaus 
šios problemos sprendimo.

3. Kaip labiausiai paplitusią kyšio formą 
vidurinėse mokyklose respondentai nu-
rodė dovanas, tokias kaip saldainiai, kava, 
alkoholiniai gėrimai. 90 % respondentų, 
nurodžiusių, jog yra davę jie, jų draugai ar 
jiems yra siūlę kyšį, nurodo būtent dovanas. 
Pasitaiko ir kyšių pinigais, tačiau smulkios 

dovanos yra labiausiai paplitusios. Didesnio 
masto kyšiai pinigais pasitaiko retai ir yra 
skirti administraciniam personalui, o ne 
eiliniam mokytojui.

4. Analizuojant moksleivių, moksleivių tėvų 
ir pedagogų požiūrį į korupciją apskritai ir 
į korupciją mokyklose, galima teigti, kad 
korupcija yra smerkiama. Daugiau kaip 
70 % respondentų sutinka su nuomone, 
kad korupcija mokykloje yra nusikaltimas. 
Daugiausia respondentų (daugiau nei 80 % 
apklaustųjų) sutinka su nuomone, kad 
korupcija tai – „Kyšio ėmimas“ ir „Papir-
kimas“. Apibūdindami korupciją, respon-
dentai dažniausiai teigė, kad tai yra kyši-
ninkavimas (30 % respondentų). Moksleivių 
tėvai (25 %) ir mokytojai (23 %) taip pat 
korupciją supranta kaip naudojimąsi tarny-
bine padėtimi, o moksleiviai (17 %) korup-
ciją laiko neteisėtais veiksmais. Korupcinei 
veikai vidurinėje mokykloje respondentai 
priskirtų „Kyšius ir tiesiogines išmokas“, 
„Dovanas siekiant naudos“ ir „Mokytojų 
platinamų testų, egzaminų klausimų ar at-
sakymų pirkimą“.

5. Remiantis bandomojo tyrimo duomenimis, 
galima būtų pateikti nemažai priemonių, 
galinčių mažinti korupciją mokykloje, ir 
pasiūlyti galimas rekomendacijas kovai su 
korupcija mokykloje:
• Mokytojų atlyginimai turėtų atitikti realią 

ekonominę valstybės padėtį. Visuomenė-
je suformuotas „vargšo mokytojo“ įvaiz-
dis menkina šios profesijos orumą, moks-
leivių pagarbą mokytojui kaip asmens 
ugdytojui. Todėl pedagogas ir pats ima 
tapatinti save su visuomenės nuskriaus-
tuoju ir gali naudoti tai kaip pasiteisinimą 
ir priimti kyšį. Neatitinkančios mokytojo 
darbo algos kenkia mokymo kokybei, 
nes mokytojas būna arba išvargęs, nes, 
norėdamas materialiai apsirūpinti, dirba 
viršvalandžius, arba nepakankamai sten-
giasi dirbti, nes jo neskatina per mažas 
atlyginimas.
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• Šiuolaikinė mokykla turėtų būti glaudi 
moksleivių, mokytojų ir, svarbiausia, 
moksleivių tėvų bendruomenė. Tėvai, 
likdami nuošalyje nuo mokyklos ir 
nedalyvaudami šios bendruomenės 
gyvenime, neišmanydami aktualijų, 
negali tikėtis mokytojų atskaitomybės. 
Dalyvaudami  mokyklos bendruomenės 
gyvenime, jie gali užkirsti kelią korupci-
jai plisti ir egzistuoti, nes mokytojas bus 
atsakingas ne tik mokyklą finansiškai
remiantiems tėvams, bet ir visai ben-
druomenei. Todėl mokyklos turi stengtis 
įtraukti moksleivių tėvus į mokyklos gy-
venimą, o ne vien pasitelkti finansavimo
ir remontavimo klausimus spręsti.

• Kiekviena mokykla turi nuolat atlikti 
vidinį auditą, į kurį įeitų ir anoniminių 
apklausų organizavimas siekiant gauti 
kuo išsamesnę informaciją apie realią  
mokyklos padėtį.

• Svarbu, kad korupciniai nusikaltimai 
būtų vieši. Nedidelei mokyklos ben-
druomenei labai skaudžiai gali atsiliepti 
korupcijos atvejo paskelbimas, tačiau 
kur kas skaudžiau atsiliepia nenusta-
tyti korupcijos atvejai, nes nežinomi 
jų mastai, su jais neįmanoma kovoti. 
Todėl mokyklos vadovai turi nepabūgti 
skelbti tokius nusikaltimus ir užsitikrinti 
sąžiningumą ir pilietiškumą ugdančios 
mokyklos vardą.

• Ne mažiau svarbus ir moksleivių pilie-
tiškumo ugdymas, nes tai yra kertinis 
doros ir save gerbiančios visuomenės 
pamatas. Tiek moksleiviams, tiek bū-
simiems pedagogams universitetuose 
turėtų būti dėstomos paskaitos apie 
korupciją ir visuomenei daromą žalą.

• Periodiniai pedagogų leidiniai taip pat 
galėtų dažniau nagrinėti korupcijos pro-
blemas, šviesti pedagogus, kurie galbūt 
ir nesąmoningai įsitraukia į korupcinių 
mainų grandinę.

• Mokyklose nuolat turi būti vykdomi 
sociologiniai tyrimai, kad būtų galima 

jausti tiek negatyvius, tiek pozityvius 
pokyčius siekiant operatyvaus problemų 
sprendimo.
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CORRUPTION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL: SOCIOLOGICAL 
DIAGNOSIS AND EDUCATIONAL PROVIDENCE

Valdas Pruskus

The article is about the phenomenon of corruption in a comprehensive school. It analyses the expression
forms of corruption and their peculiarities and disputes the main reasons stimulating educators to take 
part in corrupt interchanges thus tolerate it.

On the ground of empirical research in Vilnius secondary schools it discloses attitudes of teachers, school-
children and parents towards corruption.

The research was carried out in Vilnius Salomėja Nėris gymnasium, Vilnius Mikalojus Daukša secondary
school, Mindaugas secondary school, Užupys gymnasium, Antakalnis gymnasium, Naujamiestis second-
ary school and Stanevičius secondary school. Overall 500 respondents were questioned: 300 pupils of 
ninth – twelfth forms, 100 teachers and 100 parents of schoolchildren.

Difficult financial circumstances were pointed out as the main reason stimulating teachers to take part in 
corrupt interchanges. This answer was chosen by 42 per cent of respondents. Most of them think that rais-
ing wages would reduce corruption crimes. The research data show it is an important problem in schools
though 70 per cent of respondents state it is not the biggest problem in their school. Only 15 per cent of 
questioned schoolchildren, 4 per cent of parents and 14 percent of teachers safely state that corruption is 
the main problem in their school. About 20 per cent of respondents (21.4 per cent of schoolchildren, 19 per 
cent of parents and 21 per cent of teachers) acknowledge of making a payoff or receiving an offer to take it.
Respondents state that 30 per cent of their friends and relatives made a payoff to school staff. 26.7 percent
of schoolchildren and 27 per cent of parents’ acquaintances made a payoff to school staff. Only the answers
of teachers did not change – 21 per cent of their colleagues were offered a payoff.

These results do not let affirm that corruption is very widely spread in schools and therefore could be named
as the biggest problem here. Though corruption rate at school can not be named as high but it is clear cor-
ruption does exist there and it requires operative solutions.

As the research shows the mostly spread form of a payoff at school is a present such as sweets, coffee, alcohol.
90 per cent of respondents point namely such form of presents. Money is also sometimes paid as a payoff,
but not so often. Huge sums of money are seldom paid and they are assigned to administrational staff but
not a private teacher.

The analysis of schoolchildren, their parents and teachers’ attitude towards corruption in general shows that
it is condemned. More than 70 per cent of respondents agree with an opinion that corruption at school is 
a crime. Most respondents (more than 80 per cent) qualify corruption as “taking of a payoff” and “graft”.
Defining corruption respondents mostly described it as “bribery” (30 per cent). Parents (25 per cent) and
teachers (23 per cent) understand corruption as exercising of an official position. Schoolchildren (17 per
cent) rate corruption as malpractice.

Respondents in secondary schools attribute “a payoff and direct payout”, “presents seeking benefit” and
“buying of tests and examinations’ questions and answers which are distributed by teachers” to corrupt 
actions. In the light of these research data particular measures reducing corruption are offered.

Keywords: corruption, school, schoolchildren, teachers, parents, gifts, education.
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