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Visagino „Atgimimo“ gimnazija kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru vykdė „Smurto apraiškos visuomenei prevencijos tyrimą“ Visagino „Atgimimo“
gimnazijoje. Tyrimo tikslas – nustatyti ar tiriamųjų aplinkoje yra naudojamas smurtas ir kaip nuo jo
apsisaugoti.
Tyrime dalyvavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokytojai, 1-4 gimnazinių klasių
mokiniai ir mokinių tėvai.
Mokytojams buvo išdalintos 50 anketų, iš kurių atsakė 38, mokiniams 170 anketų, iš
kurių atsakė 138 mokiniai, o mokinių tėvams buvo pateikta 170 anketų iš kurių užpildė 87. Iš viso
buvo užpildytos 263 anketos.
Tyrimo anketos buvo skirtingos mokytojams, mokiniams ir tėvams, išskyrus vieną
bendrą klausimą, kaip jie supranta smurtą. Anketos buvo pateiktos su duotais atsakymų variantais.
Mokiniams skirta anketa buvo sudaryta iš 6 klausimų, o joje buvo klausiama kas yra
smurtas, ar dažnai patiria smurtą iš kitų vaikų, ar smurtauja mokytojai, ar patyrė šeimoje smurtą, ar
pats smurtavo prieš kitus vaikus ir ar žino kur kreiptis patyrus smurtą.
Mokytojams skirta anketa buvo sudaryta iš 5 klausimų, o joje klausiama kas yra
smurtas, ar klasėje yra smurtaujama, ar kalba su mokiniais apie smurtą, ar yra smutravę kolegos
pieš juos, ar mokiniai smurtauja prieš mokytojus.
Tėveliams skirta anketa buvo sudaryta iš 6 klausimų,o joje klausiama kas yra smurtas,
ar jo vaikas patiria smurtą mokykloje, ar vaikas namuose smurtauja, ar baudžia fiziškai vaikus dėl
nusižengimų, ar vaikas pasakoja apie patirtą smurtą, ar domisi vaiko padėtimi mokykloje.
Tyrimo rezultatai
Pirmas klausimas buvo bendras, kas tiriamųjų manymu yra smurtas. Atsakymai
pateikti 1 pav.
Iš žemiau pateikto 1 pav. matome, jog mokinių didžioji dalis įvardino, jog jie smurtą
supranta, kaip seksualinį ir fizinį, mokytojai – psichologinį ir fizinį, o tėvų didžioji dalis taip pat,
kaip ir mokytojai pažymėjo psichologinį ir fizinį smurtą.
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1 pav. Tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas, procentais
Mokytojų rezultatų atsakymai

2 pav. Mokytojų atsakymai, procentais
13% mokytojų įvardino, jog klasėje yra smurtaujama dažnai, taip pat 13% teigė, jog
smurto niekada nebuvo. Tai rodo, jog kiekvienoje klasėje smurtas pasireiškia nevienodai. Vis dėl to
57%, o tai yra didžioji dalis mokytojų nurodė, jog klasėje yra retai smurtaujama.
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3 pav. Mokytojų atsakymų pasiskirstymas, procentais
Matome, jog 45% apklaustųjų mokytojų dažnai kalba su vaikais apie smurtą, o 4%
niekados nekalbėjo.

4 pav. Mokytojų atsakymų pasiskirstymas, procentais
Beveik pusė tyrime dalyvavusių mokytojų, tai yra 46% nurodė, jog smuratvo prieš
juos kolegos, o tik 11% atsakė, jog niekados nėra patyrę kolegų smurto.
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5 pav. Mokytojų atsakymai, procentais
Daugiau nei pusė mokytojų teigė, jog niekados mokiniai prieš juos nesmaurtavo ir tik
maža dalis 3% atsakė, jog mokiniai naudojo smurtą prieš mokytojus.

Mokinių rezultatų atsakymai

6 pav. Mokinių atsakymai, procentais
Džiugu, jog tiriamieji vaikai didesnė dalis nepatiria smurto iš kitų mokinių, o tik maža
dalis 1% teigė, jog patiria smurtą dažnai.
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7 pav. Mokinių atsakymai, procentais
79% mokinių niekados nepatyrė mokytojo smurto, o tik maža dalis vos 6% - smurtą iš
mokytojų patiria dažnai.

8 pav. Mokinių atsakymai, procentais
Didžioji dalis 83% mokinių namuose smurto nepatiria, o 5% mokinių namuose smurtą
patiria dažnai.
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9 pav. Mokinių atsakymai, procentais
75% mokinių niekada nėra smurtavę prieš kitus vaikus, ir tik maža dalis 3% dažnai
naudoja smurtą prieš kitus vaikus. Manome, jog tam įtakos galėjo turėti šeimoje patirtas smurtas.

10 pav. Mokinių atsakymai, procentais
Didžioji dalis mokinių, tai yra 81% žino, kur kreiptis patyrus smurtą, o 19% - nežino.
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Mokinių tėvų rezultatų atsakymai

11 pav. Mokinių tėvų atsakymai, procentais
64% tėvų teigė, jog jų vaikas nepatria mokykloje smurto, ir tik 1% įvardino, jog jų
vaikas smurtą patiria dažnai.

12. Mokinių tėvų atsakymai, procentais
81% tėvų teigė, jog jų vaikai prieš juos namuose nesmurtauja, o 4% teigė, jog dažnai
smurtauja, 8%, jog kartais ir 7%, jog retai. Tai rodo, jog 19% vaikų yra bandę smurtauti prieš savo
tėvus.
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13. Mokinių tėvų atsakymai, procentais
6% tėvų baudžia fiziškai savo vaikus, 32% iš dalies baudžia, 36% nebaudžia, o 26% iš
vis nenaudoja fizinės prievartos. Tai rodo, jog 38% tėvų fiziškai baudžia savo vaikus, o tai reiškia,
jog naudoja smurtą.

14. Mokinių tėvų atsakymai, procentais
Tai rodo, jog dauguma mokinių bijo savo tėvams pasakyti, jog mokykloje patiria
smurtą. Tik maža dalis vos 10% dažnai papasakoja apie savo problemas savo tėvams.
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15. Mokinių tėvų atsakymai, procentais
Didžioji dalis tėvų 71% domisi savo vaiko padėtimi mokykloje, o likusi dalis kartais
arba retai pasidomėjo, o 2% tėvų niekada nesidomėjo.
Apibendrinimas. Kiekvienas žmogus, priklausomai nuo jo amžiaus, gyvenamosios
aplinkos, jo santykių su aplinkiniais, turi skirtingą smurtinių veiksmų vertinimą ir suvokimą, todėl
kyla problema įvairiose apklausose apibrėžiant smurto sąvoką.
13% mokytojų įvardino, jog klasėje yra smurtaujama dažnai, 57% atsakė, jog jų
klasėje smurtaujama retai, o tik 13% teigė, jog iš vis nesmurtaujama. 45% mokytojų atsakė, jog
dažnai kalba su vaikais apie smurtą, o 4% niekada nėra kalbėję. 6% mokinių patyrė smurtą iš
mokytojų, likusi dalis niekada nepatyrė smurto. 75% mokinių teigė, jog niekada nėra smurtavę prieš
kitus mokinius. 81% mokinių žinotų kur kreiptis pagalbos patyrus smurtą, 19% nežinotų kur
kreiptis. 6% tėvų vaikus baudžia fiziškai, 32% iš dalies baudžia, 36% nebaudžia, o 26% iš vis
nenaudoja fizinės prievartos. 38% apklaustų tėvų mažiau ar daugiau fiziškai baudžia savo vaikus.
Vos 10% vaikų savo tėvams pasakoja apie patirtą smurtą mokykloje. Dauguma tėvų domisi savo
vaikų padėtimi mokykloje, ir 2% atsakė, jog niekada nesidomėjo.
Smurtas prieš vaikus – socialinis reiškinys, kurio atsiradimą sąlygoja įvairios
aplinkybės: skurdas, nedarbas, visuomenės vertybių nepaisymas. Jo formos yra kelios: fizinis,
emocinis, lytinis smurtas, vaikų nepriežiūra. Didžioji dalis mokinių įvardino, jog smurtą jie
supranta kaip seksualinį ar fizinį, didžioji dalis tėvų ir mokytojų supranta, kaip psichologinį ir fizinį.
Tai rodo, jog visiems tiriamiesiems smurtas labiausiai asocijuojasi su fiziniu smurtu.
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Reikia imtis visų įmanomų priemių, kad kuo mažiau žmonių patirtų smurtą tiek
mokykloje, tiek namuose (smurto aukai suteikti reikiamą pagalbą, o smurtautojui, jei nepakanka
pokalbio, taikyti ir drausmines priemones; tobulinti ir plėsti ankstyvąją prevencinę ir šviečiamąją
veiklą mokyklose).
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