
SMURTO PREVENCIJA MOKYKLOSE, GRĮSTA TARPUSAVIO SANTYKIŲ 

PALAIKYMU IR STIPRINIMU 

 

 Nuo šio rudens kiekviena mokykla pasirinko ir įgyvendina smurto prevencijos 

programą. Pastebima (Kairienė, Ščerbakova, 2008), jog didele dalimi pasirinktos (-ų) programos (-

ų) efektyvumą lems geri pedagogų ir mokinių tarpusavio santykiai, nes socialinių ryšių palaikymas 

ir stiprumas yra apsaugos nuo smurto veiksniai, prisidedantys prie vaiko kognityvinės, emocinės 

raidos. Taip pat teigiama mokytojų ir mokinių tarpusavio sąveika sąlygoja visuomenei priimtino 

elgesio raidą. Todėl siekiant ugdymo tikslų, kuriant saugią aplinką mokykloje, kiekvienam 

pedagogui vertėtų sau užduoti du svarbius klausimus: 

1. Kokie yra mano santykiai su mokiniais? 

2. Kokiais būdais aš galėčiau juos puoselėti ir stiprinti? 

Mokyklose įprastos sėkmingos bendravimo formos t.y., renginių organizavimas, 

bendra veikla, ekskursijos, projektai, bendri susirinkimai neretai tampa neveiksmingi. Kuriant 

pozityvų mokyklos mikroklimatą, mokytojams vertėtų rasti laiko ir tobulinti tinkamų pokalbių su 

mokiniais organizavimo įgūdžius: derėtų prisiminti pagarbą ugdytinių asmenybei, domėtis jų 

vidiniu pasauliu, interesais ir poreikiais.  

Bendraujant svarbu kalbėti su mokiniu, o ne jam. Pastarasis būdas reiškia 

nurodinėjimą, kaip mes norėtume, kad jis elgtųsi, siekimą, kad mąstytų taip pat, kaip mes ir norėtų 

tų pačių dalykų (Dreikurs, Soltz, 2007). Kalbėti su vaiku reiškia, kad mes priimsime tai, ką vaikas 

pasakys be vertinimų. Laisvas mokinio idėjų priėmimas, bendras jų aptarimas, galimų pasekmių 

nagrinėjimas moko jį savarankiškai spręsti problemas. Siekiant padėti analizuoti jo paties elgesį, 

galima užduoti atvirus klausimus: „kas atsitiks, jeigu taip padarysi?“, „kaip pats jausiesi tai 

padaręs?“, „kaip jausis kiti?“. 

Tarpasmeniniame bendravime ypatingai reikšmingas yra aktyvus klausymas. Geram 

klausytojui itin svarbūs šie bruožai: supratingumas, empatija, rūpestingumas, objektyvumas. 

Rekomenduojama pasinaudoti tokiais aktyvaus klausymosi būdais: 

 Dėmesingas tylėjimas - nepakanka tik klausytis ir suprasti, ką pašnekovas sako. Jūs turite 

parodyti, kad girdite ir suprantate. Parodyti, kad klausotės galima kartojant: „taip“, „tęsk“, 

„mhm“ ir pan. 

 Atviri klausimai – klausimai, kurie skatina plačiau pasakoti tam tikra tema. Tokie teiginiai, 

kaip "Papasakok apie tai daugiau", "Gal galėtum papasakoti plačiau, kas tau nutiko?" ir pan. 

parodo kitam, kad jo klausotės, jums rūpi tai, ką jis pasakoja ir jūs norėtumėt geriau jį 

suprasti. 



 Atspindėjimas - tai kitas būdas parodyti, kad klausotės. Atspindėti galima turinį arba 

jausmus. Turinio atspindėjimas - tai pašnekovo žodžių perfrazavimas arba pakartojimas 

(„Minėjai, kelionė buvo nuostabi ir įspūdinga. Pasidalink įspūdžiais“), o jausmų 

atspindėjimas - tai jausmų įvardinimas („Sakei, kad prastai jautiesi. Kas nutiko?“). 

 Paskatinimas. Ypač svarbus, kuomet pašnekovas sunkiai atsiveria, atsargiai pradeda 

pokalbį. Pokalbio pradžioje paskatinimui gali būti vartojamos tokios frazės, kaip: "Ar 

norėtum papasakoti man apie tai, kas tave neramina?", "Kartais yra sunku žinoti, nuo ko 

pradėti/ką pasakyti" ir pan. 

 Apibendrinimas - po ilgo pašnekovo monologo tikslinga savais žodžiais trumpai reziumuoti 

pagrindines mintis. Tai padeda struktūruoti pokalbį, neleidžia nukrypti į pašalines temas. 

Ypatingai tai padeda, kuomet pašnekovas yra labai kalbus ir pokalbio metu bando aprėpti 

daug temų vienu metu. 

Aktyviai klausantis mokinio, patariama naudoti kuo daugiau atvirų klausimų, t.y. 

klausimų, kurie reikalauja detalesnio atsakymo nei „Taip“ ar „Ne“. Atvirais klausimais siekiama 

gauti daugiau informacijos ir jie prasideda žodžiais: Kas..?, Ką..?, Kada..?, Kur..?, Kaip..? 

Stiprinant savo santykius su mokiniais, svarbu gebėti pasakyti tai, kas Jums nepatinka, 

nesukeliant jų nepasitenkinimo, konflikto ar pasipriešinimo. Verta išmokti „TU pranešimą“ keisti 

į „AŠ pranešimą“. „Aš pranešimu“ vadinama tai, kai savo teiginiuose vartojame žodžius AŠ, 

MAN, MANE. Tuo tarpu pasakymus, kuriuose vartojami žodžiai TU, TAU, TAVO, TAVE, 

psichologai pavadino „Tu pranešimu“. Paprastai mes esame labiau įpratę vartoti „Tu pranešimus“, 

kadangi vertinti kito žmogaus elgesį daug lengviau ir maloniau, negu savo. Deja, šie pranešimai 

labai dažnai  skamba kaip priekaištai arba kaltinimai, todėl sulaukia natūralaus ugdytinių 

pasipriešinimo. Vartodami „Aš pranešimus“ jūs išreiškiate savo negatyvius jausmus nekaltindami ir 

neįžeisdami kito. Kalbėdami apie sau svarbius dalykus jūs leidžiate geriau jus pažinti ir suprasti. 

Atviras ir nuoširdus savo jausmų išreiškimas tampa geru pavyzdžiu.  

Pavyzdžiui: Jūsų auklėjamosios klasės mokinys per ekskursiją negrįžta nurodytu laiku 

į autobusą. 

„TU pranešimas“: „Kodėl TU taip elgiesi? TU privertei visus nerimauti, šitoks TAVO 

elgesys visus varo iš proto“. 

„AŠ pranešimas“: „AŠ labai jaudinausi, kai nesulaukiau tavęs sutartu laiku. MAN 

pasidarė baisu, kad tau galėjo atsitikti kažkas blogo. Kitą kartą laikykis susitarimo.“. 

Dar vienas svarbus dalykas sėkmingam bendravimui yra gebėti konstruktyviai teikti 

grįžtamąjį ryšį (išsakyti savo nuomonę, neįžeidžiant kito, pasakyti savo vertinimą, konstruktyviai 

išsakyti kritiką) arba jį priimti. Teikdami grįžtamąjį ryšį:  



• Pradėkite ir užbaikite pozityviais pastebėjimais. „Jonai, aš matau, kad tau puikiai 

sekasi tikslieji mokslai, yra gerų pažymių iš matematikos, fizikos“.  

• Apibūdinkite, o ne vertinkite. „Tačiau matau, kad lietuvių ir anglų kalbos 

pažymiai suprastėjo. Taip pat anglų kalbos mokytoja man asmeniškai pasakė, kad per pastarąjį 

mėnesį keturis kartus nebuvai atlikęs namų darbų“.  

• Atkreipkite dėmesį į tai, kas gali būti pakeista. „Tu gavai neigiamus pažymius iš 

anglų už tai, kad neatlikai namų darbų, todėl suprastėjo tavo vidurkis. Norėdamas pagerinti 

vidurkį, turi ruoštis kiekvienai pamokai“.  

• Paremkite grįžtamąjį ryšį argumentais. „Pati, kaip lietuvių kalbos mokytoja, 

pastebėjau, kad pastaruoju metu vėluoji į mano pamokas. Praeitą semestrą nepavėlavai nė karto. 

Esu susirūpinusi tavo elgesiu ir savijauta, nes žinau, kad gali mokytis geriau. Pakviečiau tave čia 

pasikalbėti apie tai. Kas nutiko, kad šitaip pasikeitė tavo elgesys?“.  

• Pasitikrinkite, ar Jus suprato. „Gal turi klausimų? Pasistengsiu atsakyti į tau 

rūpimus klausimus ir mes galėsime kartu aptarti, ką darysime toliau“. 

Taigi smurto prevenciją mokyklose, grindžiant pedagogų ir mokinių tarpusavio 

santykių palaikymu ir stiprinimu, vertėtų kalbėtis su mokiniu, o ne jam, aktyviai klausytis, išmokti 

dažniau vartoti „AŠ pranešimus“, stengtis teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Pastebima, jog stipri 

pozityvi pedagogų ir mokinių tarpusavio sąveika taip pat veikia kaip apsauginis veiksnys 

moksleivių smurto prieš pedagogus pasireiškimui. 
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