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MOKYKLOJE TAIKOMŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ  
PRIEŠ MOKINIŲ AGRESYVŲ ELGESĮ EFEKTYVUMAS:  

MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ VERTINIMAS 
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Straipsnyje analizuojamas mokytojų, mokinių ir jų tėvų požiūris į mokinių agresyvų elgesį mokykloje ir prieš 
jį taikomų prevencinių priemonių efektyvumą. Parodoma, kad naudojamos priemonės prieš mokinius smur-
tautojus iš esmės orientuotos į prasikaltusio mokinio nubaudimą ir vertinamos nevienareikšmiai. Numatytų 
priemonių spektras gana platus – nuo įspėjimo iki šalinimo iš mokyklos, tačiau dažniausiai tenkinamasi 
švelniausiomis priemonėmis (įspėjimu). Radikalios priemonės taikomos labai retai.
Vienos siūlomos taikyti prevencinės priemonės yra labiau edukacinio pobūdžio (siūlymai ieškoti būdų, kaip 
mokinius sudominti, užimti, įtraukti į aktyvią veiklą, suteikti psichologinę pagalbą), kitos labiau adminis-
tracinio-vadybinio pobūdžio, tačiau iš esmės orientuotos ne tiek į smurtautojo, padariusio nusikalstamą 
veiksmą, nubaudimą, kiek į tokios veikos prevenciją. Mokyklos vadovybės pastangas ir taikomų prevencinių 
priemonių veiksmingumą mokytojai, mokytojai ir tėvai vertina gana kritiškai, tačiau patys nelinkę prisiimti 
už tai didesnės asmeninės atsakomybės ir įsipareigojimų.
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Įvadas

Mokinių agresyvus elgesys su bendramoks- 
liais ir mokytojais ne tik apsunkina pozi-
tyvios komunikacijos galimybes, o kartu ir 
edukacinį procesą, bet ir kloja pamatus tolesnei 
agresyvumo sklaidai visuomenėje, silpnina 
pilietinės visuomenės pamatus. Todėl toks 
elgesys traktuotinas kaip didelis iššūkis nacio-
naliniam saugumui, nes agresijos dvasia alsuo-
jantys žmonės negali visavertiškai dalyvauti 
visuomenėje, šalies pažangos procese, didina 
kriminogeniškumo augimo pavojų ir tampa 
didele našta likusiai visuomenės daliai. 

Agresyvus mokinių elgesys, įvairios jo 
raiškos formos (smurtas, priekabiavimas, 

patyčios) mokykloje – bene labiausiai paste-
bimas reiškinys ir kartu socialinė-pedagoginė 
problema, su kuria susiduria visos šalys. Mo- 
kinių agresyvus elgesys su bendramoksliais 
tampa įprastas ir vis sunkiau kontroliuojamas 
visose ES šalyse. Nesaugūs jaučiasi mokykloje ir 
mokiniai, ir mokytojai. Dėl mokinių agresyvaus 
elgesio su mokytojais daugeliui ši profesija atrodo 
nepatraukli ir netgi pavojinga. Atliktos mokytojų 
apklausos Jungtinėje Karalystėje (2010) rodo, kad 
net 70 % apklaustųjų mokytojų svarsto galimybę 
palikti mokyklą dėl agresyvaus mokinių elgesio. 

Savo ruožtu agresyvumo didėjimas mokyk-
loje tarp bendramokslių ir augantis mokinių 
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smurtas prieš mokytojus atspindi vartotojiškoje 
visuomenėje vis labiau įsigalinčias nuostatas 
ir viešoje erdvėje propaguojamus socialinio 
elgesio modelius. Šiai problemai vis didesnį 
dėmesį skiria ne tik psichologai, pedagogai, bet 
ir sociologai. Tyrėjams ypač rūpi agresyvaus 
elgesio raiškos rūšys, formos ir jų ypatumai. 
Psichologines ir socialines jaunimo agresyvaus 
elgesio priežastis yra analizavę užsienio tyrėjai  
D. P. Farrington (1991), B. Krahe (2001), 
A. D. Pellegrini, J. D. Long (2000), J. B. Pearce, 
A. Thompson (1998), jo rūšis, fomas ir taiky-
tinas prevencijos priemones aptarę D. Olweus 
(1993), L. Berkovitz (2000) ir kt. 

Šiai problemai nemažai dėmesio skiria ir 
Lietuvos mokslininkai, gilindamiesi į peda-
goginius ir psichologinius šios problemos 
aspektus – Ž. Barkauskaitė Lukšienė (2008), 
A.  Gumuliauskienė (1996), E.  Karmaza, 
N. Grigaitytė, G. Karmazė (2007), R. Braslauskienė, 
I. Janutytė (1996) ir kt. Tačiau pasigendama 
tyrimų, kurie atskleistų mokinių, mokytojų ir 
tėvų požiūrį į prieš smurtą mokykloje taikomų 
priemonių efektyvumą. Siekiant bent iš dalies 
užpildyti šią spragą, buvo atliktas tyrimas.

Tyrimo metodologija. Atliekant mokinių 
agresyvaus elgesio su mokiniais raiškos mokyk-
loje analizę, pasitelktas Alfredo Schutzo fenome- 
nologijos teorijos aiškinimas, apimantis tris 
skirtingus socialinio žinojimo epistomologi- 
nius lygius: žmonių iš gatvės žinojimą, gerai 
informuotą žinojimą ir ekspertinį žinojimą 
(Schutz 1976: 158–159).

Siekiant susidaryti išsamesnį vaizdą apie 
požiūrį į mokinių agresyvaus elgesio raišką 
mokykloje, buvo apklausti miesto ir kai-
mo mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai 
(10– 12 kl. po 200 respondentų), taip pat humani- 
tarinio ir technologinio profilio mokyklose besi-
mokantys moksleiviai (10–12 kl. po 100 atstovų), 
kurie yra patys patyrę smurtavimą. Be to, po 100 
miesto ir kaimo mokyklų mokytojų, kurie su 
šiuo reiškiniu susiduria kasdieniame darbe, ir 
100 tėvų, kurie susiduria su jo pasekmėmis. 

Moksleivių nuomonę apie agresyvaus elge-
sio raišką mokykloje būtų galima priskirti prie 
gerai informuoto žinojimo. Mokiniai gerai pažįsta 

šį fenomeną iš vidaus, daugelis turi skaudžią 
bendramokslių smurto patirtį ir puikiai jaučia 
vyraujančias tendencijas tarp tų, su kuriais nuo-
lat bendrauja, taip pat gali įvertinti mokykloje 
taikomų prevencinių priemonių efektyvumą. 

Mokytojų, nuolat bendraujančių su moki-
niais ir gerai pažįstančių jų buvimo mokyklos 
ir bendravimo su bendramoksliais problemas, 
informuotumą galima būtų priskirti prie eksper-
tinio žinojimo. Jie ne tik stebi šį procesą, bet ir 
analizuoja, ieško priemonių, kaip jį valdyti.

Nors tėvai dėl įvairių priežasčių turi kiek 
skirtingą požiūrį į agresyvų mokinių elgesį ir jo 
pasekmes mokykloje, tačiau jis iš esmės remiasi 
bendruoju žinojimu (kartais ir prisiminimais 
iš savo laikų mokyklinės patirties, kuri gerokai 
skiriasi nuo šiandienos), be to, neretai sufor-
muotu žiniasklaidos, todėl jį galima priskirti 
prie žmonių iš gatvės žinojimo.

Tyrimu siekiama ištirti, kaip įvairios 
visuomenės socialinės grupės – mokiniai, 
mokytojai ir tėvai – suvokia ir vertina agresyvų 
mokinių elgesį su bendramoksliais mokyk-
loje ir kokias prevencines priemones laiko 
veiksmingiausiomis smurtui prieš bendramok-
slius mokykloje mažinti.

Tyrimo metu buvo tikrinama ši hipotezė:
Tezė: Nors mokyklos vadovybės pastangas ir 

taikomų prevencinių priemonių veiksmingumą, 
mokytojai ir tėvai vertina gana kritiškai, tačiau 
patys nelinkę prisiimti už tai didesnės asmeninės 
atsakomybės ir įsipareigojimų. 

Bandomasis tyrimas buvo atliktas 2010 m. 
kovo–gegužės mėn. Vilniaus ir Panevėžio 
miestuose (Vilniaus miesto J. Pauliaus gim-
nazija, L. Karsavino, Ateities, Fabijoniškių, 
A. Kulviečio ir S. Stanevičiaus vidurinės mokyk-
los; Panevėžio Margaritos Rimkevičienės 
technologinė mokykla, Panevėžio Vytauto 
Mikalausko menų mokykla). 

Taikant kiekybinį metodą, anketinės ap-
klausos būdu apklausta 200 minėtųjų miesto 
mokyklų mokinių (10–12 kl.) ir 200 (10–12 kl.) 
kaimo mokyklų mokinių (Vilniaus r. Mickūnų 
vidurinės mokyklos, Varėnos r. Merkinės 
V. Krėvės ir Rokiškio r. Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos).
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Taip pat apklausta 100 minėtųjų miesto bei 
kaimo mokyklų mokytojų ir 100 tėvų. Res- 
pondentų atranka atsitiktinė.

Empiriniams duomenims surinkti buvo 
sudarytas klausimynas. Atskiros jo dalys apėmė 
svarbiausius mokinių agresyvaus elgesio raiškos 
mokykloje aspektus.

Statistinė duomenų analizė atlikta pasinau- 
dojant SPSS for Windows (angl. Statistical 
Package For Social Sciences) programa. 

Kokybinis tyrimas. Siekiant detaliau ištirti 
mokinių požiūrį į agresyvų elgesį ir mokykloje 
prieš jį taikomas prevencijos priemones, buvo 
atliktas pusiau struktūrizuotas interviu-pokalbis, 
kurio metu apklausta 20 informantų – moksleivių 
iš tų pačių 400 tyrime dalyvavusių mokyklų 
mokinių, taip pat 10 mokytojų ir 10 tėvų, ku-
rie laisvai dėstė pažiūras į įvairius mokinių 
agresyvaus elgesio su bendramoksliais mokykloje 
raiškos aspektus. Informantų vardai pakeisti.

Sraipsnio tikslas. Remiantis atlikto tyrimo 
duomenimis, pasiaiškinti kaip mokiniai, moky-
tojai ir tėvai vertina agresyvų elgesį mokykloje 
ir prieš jį taikomų prevencinių priemonių 
efektyvumą.

Mokinių vertinimas

Mokinių agresyvus elgesys su bendramoks-
liais mokykloje – realybė, su kuria susiduria 
ne tik besimokantieji. Neretai viešai mokinių 
atliekamų smurtinių veiksmų liudininku tam-
pa mokytojas, kuriam privalu imtis vienokių 
ar kitokių priemonių, taigi užimti tam tikrą 
poziciją, kurią stebi mokiniai. 

Akivaizdu, kad jie gana jautriai reaguo- 
ja į mokytojų laikyseną smurtaujančių bendra- 
mokslių atžvilgiu. Daugelis norėtų, kad moky-
tojai, pamatę, kaip vaikai priekabiauja vieni prie 
kitų, apgintų skriaudžiamą mokinį ar bent jau 
sudraustų skriaudėją.

Tyrimas parodė, kad tokios aktyvios mo- 
kytojų pozicijos dar labai pasigenda ypač miesto 
mokyklų mokiniai (1 pav.).

Tik vos trečdalis (31 %) apklaustų mies-
to mokyklų mokinių teigė, kad mokytojas 

sudraudžia skriaudėją, apgina skriaudžiamąjį 
(32 %), o 29 %, kad nekreipia į smurtaujančius 
dėmesio, leisdamas patiems išsiaiškinti santykius. 

Tuo tarpu kaimo mokyklose situacija 
kiek kitokia. Apklausti mokiniai nurodė, kad 
36 % mokytojų, stebėdami smurto scenas, 
sudraudžia skriaudėją, ir net 41 % teigė, kad 
apgina skriaudžiamąjį. Tad nieko stebėtino, 
kad miesto mokyklų mokiniai, susidūrę su 
agresyviu bendramokslių elgesiu, tris kartus 
rečiau dėl to kreipiasi į mokytoją (auklėtoją) nei 
kaimo mokyklų mokiniai.

Nedera užmiršti, kad mokytojas nėra visa- 
galis. Ne visada įmanoma pedagoginėmis prie- 
monėmis sudrausminti agresyviai besielgiantį 
mokinį. Tokiu atveju dažnai mokytojas nelinkęs 
šio fakto viešinti.

Tyrimas parodė, kad apie tai mokyklos 
vadovybei praneša tik 4 % miesto ir 3 % kaimo 
mokyklų mokytojų. Galima manyti, kad tai 
susiję su baime viešai pripažinti pedagoginį 
neprofesionalumą ir negebėjimą valdyti situa- 
cijos bei dėl to susilaukti nemalonumų ne tik 
iš vadovybės pusės, bet ir iš mokinio agreso- 
riaus (psichologinės ir fizinės prievartos). 
Savo ruožtu tokia situacija sudaro palankią 
terpę nebaudžiamam agresyviam elgesiui 
tarpti, menksta ir mokinių pasitikėjimas moky-
toju bei jo galimybėmis apsaugoti juos nuo 
smurtaujančių bendramokslių. 

Tyrimas parodė, kad dauguma mokinių 
nelinkę taikstytis su smurto pasireiškimu 
mokykloje. Tačiau jų palaikomų prevencinių 
priemonių sąraše vyrauja gana nuosaikios 
bausmės. 

Tai rodo ir atsakymai į klausimą, kokiomis 
priemonėmis būtų galima sumažinti agresyvų 
elgesį mokykloje tarp bendramokslių?

Šiuo atveju miesto ir kaimo mokyklų moki- 
nių nuomonės sutapo, tačiau prioritetai kiek 
išsiskyrė (žr. 1 lentelę).

Kaip matyti iš 1 lentelės, miesto mokyklų mo-
kiniai veiksmingomis priemonėmis laiko įspėjimą 
(65 %), pranešimą tėvams (13 %), o kaimo 
mokyklų vaikai – įspėjimą (60 %) ir pranešimą 
tėvams (11 %). Neveiksmingiausia priemonė 
esanti piniginė bauda (atitinkamai 8 ir 4 %).
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Už jas labiau pasisako miesto mokyklų mo- 
kiniai (8 %) ir mokytojai (10 %) nei kaimo 
(atitinkamai 4 ir 5 %). Tai rodo, kad miesto 
vaikai yra labiau paveikti rinkos ir siekia regu-
liuoti elgesį ne tiek moralinio, kiek materialinio 
poveikio priemonėmis. Galima sakyti, kad 
miesto vaikus labiau veikia pinigai, jie daugiau 
jų turi ir žino jų vertę. Pinigai yra svarbus 
dalykas, tad jų netekimas (baudos mokėjimas) 
būna skaudus smūgis mokiniams ir jų tėvams.

Kaimo mokyklų vaikai yra jautresni el-
gesio svarstymui klasėje nei miesto. Klasės 
draugų nuomonė yra svarbi ir atrodo paveiki. 

Tuo tarpu miesto vaikams klasės nuomonė 
nedaug tereiškia. Todėl jie mano, kad smurtau-
tojo elgesio svarstymas nebus paveikus. Kur kas 
paveikesnė priemonė – piniginė bauda. 

Mokytojų vertinimas

Tyrimas parodė, kad tiek miesto, tiek kaimo 
mokyklų mokytojai veiksmingiausia priemone 
laiko įspėjimą apie galimą šalinimą iš mokyklos 
už smurtinius veiksmus (atitinkamai 60 ir 62 %) 
(žr. 1 lentelę).

1 lentelė.  Mokinių požiūris į priemones, siekiant mažinti mokinių agresyvų elgesį su bendramoksliais (%) 
(n – 100 miesto mokyklų mokinių ir n – 100 kaimo mokyklų mokinių)

Priemonės Miesto mokyklų Kaimo mokyklų 
mokiniai mokytojai mokiniai mokytojai 

Įspėjimas 65 60 64 62
Pranešimas tėvams 13 11 12 12
Svarstymas mokyklos taryboje 6 7 9 7
Klasėje svarstomas elgesys 6 5 8 7
Mokama piniginė bauda  8 12 4 5
Šalinimas iš mokyklos 2 5 3 7

1 pav. Miesto ir kaimo mokyklų mokinių požiūris į mokytojų elgseną, stebint smurtaujančius bendramokslius  
(%) (n – 200 miesto mokyklų mokinių ir n – 200 kaimo mokyklų mokinių)
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Nors pranešimas tėvams yra svarbus juri- 
diškai privalomas veiksmas, tačiau pokalbių 
metu paaiškėjo, kad mokytojai nelabai pasi-
tiki jo veiksmingumu, nes tėvai mažai domisi 
vaikų gyvenimu ir problemomis mokykloje, 
linkę šią naštą užkrauti mokyklai („Na ir kas, 
kad aš informuosiu tėvus apie atžalos agresyvų 
elgesį <...>. Daugeliui tai visai nerūpi <...>. Tėvų 
susirinkimuose niekada nepasirodo <...>. Labai 
užsiėmę ar apskritai į užsienį dirbti išvykę, o 
vaikus palikę savarankiškam gyvenimui <...>“ 
(Irena, 40 m., mokytoja).

Neatsitiktinai pranešimą tėvams veiksminga 
priemone laiko tik dešimtadalis apklaustų 
mokytojų. Dar menkiau vertinama tokia 
priemonė kaip smurtautojo svarstymas klasėje 
(atitinkamai 5 ir 7 %) ir mokyklos taryboje (ati-
tinkamai 7 ir 7 %). Galima manyti, kad viešai 
svarstant smurtautojo elgesį mokiniai vengia at-
virai kalbėti apie patirtą smurtą, baimindamiesi 
dėl galimų pasekmių. Todėl toks svarstymas 
neduoda norimų rezultatų – smurtautojas ir 
toliau lieka padėties šeimininku, bauginančiu 
bendramokslius. 

Nėra veiksminga priemonė ir svarstymas 
mokyklos taryboje, kadangi vengiama pri-
imti radikalius sprendimus. Radikaliausias 
būtų – šalinimas iš mokyklos, tačiau tai nėra 
pageidautina, nes reikštų pripažinimą, kad 
mokykla negali susidoroti su jai pavesta 
misija – auklėti ir ugdyti asmenybę. Nepaisant 
to, 5 % apklaustų miesto mokyklų mokytojų ir 
7 % kaimo pasisako už smurtautojų šalinimą 
iš mokyklos. Beveik aštuntadalis (12 %) 
apklaustų miesto mokyklų mokytojų nurodė, 
kad veiksminga priemonė smurtautojams 
sudrausminti būtų piniginė bauda („<...> 
Kai tėvams tektų pakrapštyti piniginę <...> 
smurtininkų sumažėtų.“ (Monika, 36 m., 
mokytoja). Tokios nuomonės laikosi nemaža 
dalis apklaustų mokytojų. Siūlomas baudos 
dydis svyruotų nuo 50 iki 500 Lt priklausomai 
nuo smurtinio veiksmo ir jo pasekmių. Lėšos 
turėtų būti kaupiamos į specialų mokyklos 
fondą. Pusė jų būtų skiriama nukentėjusiųjų už 
patirtą smurtą kompensacijoms išmokėti, kita 
dalis – mokyklos reikmėms. 

Atsargiau tokią priemonę vertino kaimo 
mokyklų mokytojai. Už ją pasisakė tik 5 % 
apklaustųjų. Galima spėti, kad tokią poziciją 
lėmė tai, kad jie, gerai žinodami kaimo žmonių 
sunkią ekonominę padėtį, abejoja galimybėmis 
mokėti baudas už savo atžalų smurtavimą 
mokykloje („<...> žinoma, baudos sudraustų 
<...> tačiau ar visi išgalės sumokėti baudas už 
savo vaikų smurtą <...> žmonės gyvena skurdžiai 
<...> pinigų neturi <...> tėvai geria, smurtauja 
<...> būtent iš tokių šeimų ir ateina daugiausiai 
smurtininkų <...>.“ (Jolanta, 39 m., mokytoja).

Tikėtina, kad tokių skolų už smurtą mokyk-
lai tik daugėtų, išieškoti būtų sunku, o galbūt ir 
visai neįmanoma. 

Tėvų vertinimas

Kaip matyti iš 2 pav., tėvai taip pat nelinkę pri- 
tarti ir baudoms, kurias tektų mokėti už atžalų 
agresyvų elgesį (2 %), ir tuo labiau – šalinimui 
iš mokyklos. 

Pagrindines viltis jie sieja su smurtautojo 
elgesio svarstymu klasėje (45 %) ir mokyklos 
taryboje (23 %). 
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Klasėje 
svarstomas 

elgesys
45 %

Mokama piniginė 
bauda

2 %

Šalinimas iš 
mokyklos

0 %

2 pav. Tėvų požiūris į priemones, kovojant su mokinių 
agresyviu elgesiu (%) (n – 100)

Galima manyti, kad tokiu būdu pripažįsta- 
mas tėvų bejėgiškumas, nenoras ar negalėjimas 
patiems imtis veiksmų padėčiai keisti. Tai būtų 
galima pavadinti ir edukacine impotencija. 
Tokia tėvų užimta pozicija, viena vertus, rodo 
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edukacinį neišprusimą, kita vertus, nesirū- 
pinimą vaikų ateitimi, iniciatyvos teisę perlei- 
džiant dar nuo sovietmečio laikų gyvai kolek-
tyvo auklėjimo idėjai.

Tai patvirtino ir atsakymai į klausimą: 
kas, jūsų manymu, turėtų rūpintis agresyvumo 
mažinimu mokykloje?

Kaip matyti iš 3 pav. ir 2 lentelės, tėvai visiškai 
sutinka, kad labiausiai agresyvumo problema turėtų 
rūpintis klasės auklėtojai (56 %), mokytojai (4  %), 
socialiniai darbuotojai (42 %). Pasirodo, nemažą 
atsakomybės dalį turėtų prisiimti ir policijos 
pareigūnai (30 %). Tuo tarpu ši problema mažiausiai 
turėtų rūpėti patiems mokiniams (18 %).

3 pav. Tėvų požiūris į atsakingus už agresyvumo mokykloje mažinimą asmenis (%) (n – 100 tėvų)

2 lentelė. Tėvų požiūris į atsakingus už agresyvumo mokykloje mažinimą (%) (n – 100 tėvų)

Atsakingi asmenys Visiškai  
sutinku Sutinku Nei sutinku, 

nei nesutinku Nesutinku Visiškai  
nesutinku

Klasės auklėtojai 56 30 10 1 3

Visi mokytojai 45 33 10 9 3

Socialiniai pedagogai 42 36 12 7 3

Mokyklos vadovybė 15 19 39 16 11

Tėvai 28 15 45 6 6

Policijos pareigūnai 30 18 34 10 8

Patys moksleiviai 18 16 55 7 4
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Tyrimas parodė, kad dauguma tėvų savo 
atžalas įsivaizduoja kaip gerus, paklusnius vai-
kus, kurių atžvilgiu smurtauja nedorėliai ben-
draklasiai. Kitaip tariant, jie esą smurto aukos ir 
patys negali būti smurtautojai („<...> Kad mano 
vaikas smurtautų? Niekada <...> jis iš mažens 
toks jautrus, silpnutis, ar jam smurtauti?“ 
(Danguolė, 35 m., mama); („<...>Tėvas ne kartą 
jam sakė, kad nenusileistų, jei kas skriaudžia, bet 
kur tau <...> pernelyg minkštas smurtauti <...>.“ 
(Birutė, 38 m., mama). 

Suprantamas tėvų noras apginti savo vaikus. 
Tačiau realybėje jie pasirodo nesą tokie jau 
silpnučiai. Nenoras įžvelgti agresijos apraiškų 
vaiko elgesyje – kitas ne mažiau paplitęs tarp 

tėvų reiškinys („Na ir kas, kad prasivardžiuoja, 
gal retkarčiais ir kumščius suremia <...>. Juk gyve- 
nime dar ne to bus <...> mokykla turi būti ne tik 
žinių skleidėja, bet ir gyvenimo ir išgyvenimo šioje 
tikrovėje mokytoja.“ (Romualdas, 38 m., tėvas).

Toks neadekvatus savo atžalų veiksmų ir 
agresyvaus elgesio įvertinimas neretai didina 
nesusikalbėjimą ir įtampą tarp tėvų ir mokyk-
los. Tėvų reiškiamos pretenzijos mokyklai, kuri 
privalanti užtikrinti vaikams visišką saugumą, 
pasirodo nepagrįstos. Esmė ta, kad atsakomybė 
už vaikų saugumą mokykloje pernelyg nesuba-
lansuota ir neatitinka mokyklos galimybių jį 
visiškai užtikrinti be tėvų pagalbos ir nuolatinės 
paramos.

4 pav.  Mokytojų požiūris į atsakingus už agresyvumo mokykloje mažinimą asmenis (%) (n – 100 mokytojų)
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Mokytojai nėra visagaliai. Tačiau jų atsaky-
mai į užduotą analogišką klausimą pasirodė 
gerokai labiau subalansuoti. 

Kaip matyti iš 4 pav. ir 3 lentelės, mokytojai 
pripažįsta, kad už mokinių agresyvumo raišką 
mokykloje didelė dalis atsakomybės tenka peda-
gogams. Trečdalis apklaustų pedagogų nurodė, 
kad atsakomybę už agresyvumą mokykloje 
turėtų prisiimti socialiniai pedagogai (38 %) 
ir dalykų mokytojai (30 %), o penktadalį – 
klasės auklėtojai (20 %). Tai rodo, kad klasės 
auklėtojai, susidūrę su mokinių agresyviu 
elgesiu su bendramoksliais, nėra pasirengę pri-
imti iššūkį, sudrausti ir suvaldyti smurtautoją. 
Galima manyti, kad tam jie nebuvo ir nėra ren-
giami aukštosiose pedagoginėse mokyklose. Nėra 
parengtos ir aiškios metodikos, kaip elgtis su 
agresyviai besielgiančiais mokiniais, kurie kelia 
grėsmę ne tik bendramoksliams, bet ir pačiam 
mokytojui. Siekdami neaštrinti santykių su 
agresyviai nusiteikusiais mokiniais, mokytojai dėl 
šventos ramybės neretai linkę žvelgti pro pirštus, 
nepastebėti jų išsišokimų. Laikomasi požiūrio, 
kad už vaikų auklėjimą ir priežiūrą daugiausia 
yra atsakingi tėvai. Su tuo visiškai sutinka 39 ir 
net 41 % apklaustų mokytojų („ Jei šeimoje tėvams 
nerūpi, kuo jų vaikas gyvena, kas jo draugai, 
su kokiomis problemomis susiduria ir kaip jas 
sprendžia, tai mokytojas tuo labiausiai nėra 
pajėgus sužiūrėti kiekvieną mokinį, kai klasėje jų 
trisdešimt ir kiekvienas originalas... Be to, mokyk-
loje jis praleidžia tik kelias valandas, o visą kitą 
laiką – už mokyklos ribų... Ką veikia, kaip elgiasi, 
mokykla neretai sužino tik iš policijos pareigūnų 
pranešimų.“ (Jadvyga, 42 m., mokytoja). 

Neabejotina, kad tėvų vaidmuo yra nepa-
mainomas. Deja, realybė ta, kad svarbiausi vai-
kui žmonės neretai nuo jo gyvenimo ir reikalų  
nusišalina, palikdami vieną su problemomis, ku-
rios galiausiai ir pastūmėja agresijos link. Tai ypač 
pastebima didėjant emigracijai, kai vis daugiau 
paauglių lieka gyventi su seneliais, globėjais, o 
vyresnio amžiaus gyvena  net ir patys vieni, ieško 
paramos, draugų ir neretai juos randa gatvėje. 
Imlūs gatvės draugų agresyvaus elgesio normoms, 
jie persiima jomis ir pritaiko bendraudami ne tik 
su bendramoksliais, bet ir su mokytojais.

Išvados

Tyrimas parodė, kad mokykloje naudojamas 
priemones prieš mokinius smurtautojus mokiniai, 
tėvai ir mokytojai vertina nevienareikšmiai. Neretai 
tuose vertinimuose gali įžvelgti savų interesų šešėlį. 

Nors numatytų taikyti priemonių prieš 
smurtautojus mokykloje spektras gana pla-
tus – nuo įspėjimo iki šalinimo iš mokyklos, 
tačiau, kaip rodo tyrimas, dažniausiai tenkina-
masi švelniausiomis priemonėmis (įspėjimu). 
Radikalios priemonės taikomos labai retai, nes 
tai kenktų mokyklos prestižui.

Mokytojų ir tėvų siūlomų taikyti priemonių 
prieš smurtaujančius mokinius arsenalas taip 
pat platus. Vienos labiau edukacinio pobūdžio 
(siūlymai ieškoti būdų, kaip mokinius su-
dominti, užimti, įtraukti į aktyvią veiklą, su-
teikti psichologinę pagalbą), kitos labiau admi- 
nistracinio-vadybinio ir finansinio (piniginės 
baudos tėvams už vaikų smurtą mokykloje) – 

3 lentelė. Mokytojų požiūris į atsakingus už agresyvumo mokykloje mažinimą (%) (n – 100 mokytojų)

Atsakingi asmenys Visiškai  
sutinku Sutinku Nei sutinku,  

nei nesutinku Nesutinku Visiškai  
nesutinku

Klasės auklėtojai 20 34 32 10 4
Visi mokytojai 30 27 30 11 2
Socialiniai pedagogai 38 36 15 9 3
Mokyklos  vadovybė 9 12 42 25 12
Tėvai 39 41 15 5 –
Policijos pareigūnai 13 12 47 18 10
Patys moksleiviai 9 11 53        17 10



62 Valdas Pruskus, Elena Kocai  Mokykloje taikomų prevencinių priemonių prieš mokinių... 

pobūdžio, tačiau iš esmės orientuotos ne tiek į 
smurtautojo, padariusio nusikalstamą veiksmą, 
nubaudimą, kiek į tokios veikos prevenciją.
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THE EFFICIENCY OF PREVENTIVE MEASURES AGAINST  
AGGRESSIVE PUPILS’ BEHAVIOUR APPLIED AT SCHOOL:  

EVALUATION OF PUPILS, TEACHERS AND PARENTS

Valdas Pruskus, Elena Kocai

The article shows that the applied preventive measures against aggressive pupils’ behaviour at school are basi-
cally oriented towards the punishment of the guilty and are valuated ambiguously. The variety of provided 
measures is rather wide – from warning to excluding from school, however, the most often there are applied the 
softer measures (warning). Radical measures are applied very rarely since they would damage school‘s prestige. 
Although the proposed preventive measures are different – some are more educational character (suggestions 
how to involve, interest children, to provide psychological support), while others are more administrative – 
managerial character (to introduce the positions of a policeman and nursery inspector at school), but they all are 
essentially oriented towards both - the punishment of the guilty and the prevention of such activity. The efforts 
of school administration and the efficiency of the applied preventive measures are evaluated by teachers, pupils 
and their parents quite critically but they are not likely to take more personal responsibility and commitment.

Keywords: prevention, violence, aggressive pupils’ behaviour, teachers, parents, school fellows.
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