JONIŠKIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ
MOKSLEIVIŲ ANONIMONĖS APKLAUSOS
SMURTO PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI
REZULTATAI

Tyrimą atliko Joniškio rajono savivaldybės administracija



Įgyvendindama Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų ir
prevencijos 2012–2014 metų programą ir siekdama mažinti
smurto paplitimą prieš vaikus ir tarp vaikų, Joniškio rajono
savivaldybės administracija atliko Joniškio rajono ugdymo
įstaigų moksleivių anoniminę apklausą.



Anoniminėje apklausoje dalyvavo 1060 moksleivių iš visų
rajono ugdymo įstaigų.

SMURTAS MOKYKLOJE – TAI:






















Kito žmogaus mušimas per veidą, rankas, kojas,
pilvą, nugarą, užpakalį.
Peilių, lazdų, kitų šaltųjų ginklų nešiojimasis ar
panaudojimas.
Pastūmimas.
Kojos pakišimas, kad kitas nugriūtų ar
susižalotų.
Daiktų mėtymas į kitą žmogų.
Kito žmogaus daiktų naikinimas.
Rankos užlaužimas.
Spjaudymas.
Kandžiojimas.
Sprigtai, skausmingi odos trynimai.
Tempimai prieš kito žmogaus valią.
Apipylimas vandeniu ar kitais skysčiais.
Drabužių plėšymas.
Dūrimas peiliu, tušinuku ar kitu daiktu.
Draskymas nagais.
Tampymas už plaukų.
Gąsdinimas.
Grasinimas susidoroti.

Daiktų

ar pinigų atėmimas ar vogimas.
Vertimas neatskleisti smurtinių veiksmų
pedagogams.
Išjuokimas, siekiant pažeminti.
Įžeidus pravardžiavimas.
Necenzūrinės kalbos vartojimas.
Privertimas bėgti iš pamokų.
Garsus rėkavimas pamokos metu.
Riksmai pertraukų metu ar kieme sukeliant
kitiems nemalonius jausmus.
Šmeižtas.
Apkalbėjimas už akių, siekiant pažeminti.
Įžeidžių raštelių, žinučių mobiliuoju telefonu
rašymas.
Vertimas meluoti.
Smaugimas.
Bet koks kitoks skausmo sukėlimas.
Vertimas rinktis, su kuo bendrauti ar
nebendrauti.
Mokyklos drausmės taisyklių pažeidimas.
Viešas kito žmogaus išjuokimas.
Tyčinis kito asmens įskaudinimas.

APKLAUSOS REZULTATAI
Apklausoje dalyvavo 512 merginų ir 548 vaikinai
Ar mokykloje esate patyrę:

TAIP

NE

1.

kitų mokinių užgauliojimus

144

916

2.

mokytojų užgauliojimus

53

1007

3.

pravardžiavimą

198

862

4.

konfliktus su kitais mokiniais

50

1010

5.

konfliktus su mokytojais

5

1055

6.

konfliktus su būrelių vadovais

-

1060

7.

pažeminimą (bendraamžių)

80

980

8.

reketą (pinigų ar daiktų paėmimą)

32

1028

9.

bauginimą, grasinimus

55

1055

APKLAUSOS REZULTATAI
Ar pats esate mokykloje:

TAIP

NE

1.

stumdęs kitus mokinius

12

1048

2.

naudojęs kt. fizinį smurtą

6

1052

3.

užgauliojęs kitus mokinius

144

916

4.

įžeidinėjęs mokytoją

32

1028

5.

atėmęs iš kitų mokinių daiktus, pinigus ar pan.

25

1035

6.

stebėjęs kitus mokinius, kurie užgaulioja bendraamžius ar jaunesnius

11

1049

7.

stebėjęs, kaip įžeidinėjami mokytojai

-

1060

8.

stebėjęs muštynes tarp mokinių

51

1009

9.

Ar esate už mokyklos ribų patyręs smurtą?

44

1016

Kas daro didžiausią įtaką moksleivių elgesiui?
1.

Didelę įtaką vaiko elgesiui daro šeima

540

2.

Didelę įtaką daro draugai, išoriniai dalykai

520

Anoniminės apklausos tyrimo rezultatų
apibendrinimas
Joniškio rajono ugdymo įstaigų moksleivių anoniminė apklausa
parodė, kad:
 moksleiviai patiria vieni kitų užgauliojimus;
 pravardžiuoja vieni kitus;
 patiria bendraamžių pažeminimą.
Moksleiviai teigė, kad didėlę įtaką jų elgesiui daro šeima, draugai,
kiti išoriniai dalykai.

