
Psichologinės krizės mokykloje 

           Mokykloje kartais atsitinka daug išgyvenimą sukeliančių įvykių, tačiau nebūtinai tie įvykiai yra 

kriziniai. Todėl labai svarbu juos įvertinti ir gebėti nustatyti ar jie kriziniai. Nuo įvertinimo priklauso kokių 

priemonių turėtų imtis mokykla – ar turės įsitraukti krizių valdymo komanda, ar pakaks mokyklos 

administracijos ir pedagogų atskirų sprendimų. 

              Krizė mokykloje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos bendruomenės 

ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį. 

                Krizės mokyklose požymiai (Brock ir kt. (2001)): 

 Atsitinka staigus ir netikėtas įvykis, kuris mokyklos bendruomenę išmuša iš įprasto, 

kasdienio ritmo; 

 Šis įvykis paveikia didelį skaičių moksleivių ir /arba mokyklos personalo; 

 Įvykis ir jo pasekmės gali neigiamai veikti sveikatą, saugumo jausmą, socialinį bei emocinį 
moksleivių ir/ar mokyklos personalo gerbūvį. 

 Keletas krizinių ir nekrizinių įvykių mokyklose pavyzdžių: 

Kriziniai įvykiai: 

 Susišaudymas mokykloje. 

 Mokinio/mokytojo savižudybė/kita komplikuota netektis. 

 Gaisras. 

 Įkaitų paėmimas. 
Nekriziniai įvykiai: 

 Kelių mokinių peštynės. 

 Ilgai besitęsiantis konfliktas tarp mokytojų ir direktoriaus. 

 Didelis patyčių paplitimas. 

 Mokinio tėvų skyrybų drama. 

 

 

Kada smurtas tampa mokyklos krize 

 

 Patyčių, smurto atvejai nūdienos mokykloje nėra reti. Todėl labai svarbu tinkamai įvertinti, 

kada jie tampa visos mokyklos krize. 

 Smurtas – tai savo jėgos (fizinės, emocinės, socialinės, dvasinės) panaudojimas prieš silpnesnį 

asmenį. Smurtas sutrikdo vaiko fizinę ir psichikos sveikatą, jo psichologinį funkcionavimą, socialinius 

įgūdžius ir gebėjimus. 

 Smurto prieš vaikus klasifikacija: 

Fizinis smurtas – tai yra neatsitiktinai sąmoningi veiksmai kito žmogaus atžvilgiu, kurie sukelia skausmą ir 

gali sąlygoti sveikatos ir vystymosi sutrikimus. Fizinis smurtas gali būti vienkartinis epizodas arba 

pasikartojantys veiksmai – mušimas, stumdymas, spardymas, deginimas, kandžiojimas, smaugimas, bet koks 

skausmo kėlimas. 
Psichologinis/emocinis smurtas – tai vaiko kompetencijos ir savęs vertinimo tyčinis griovimas ar žymus 

trikdymas žeminant, baudžiant, atstumiant, gąsdinant ir slopinant socialines sąveikas. 

Seksualinis smurtas – tai tokie veiksmai vaiko atžvilgiu, kuomet siekiama patirti seksualinį pasitenkinimą 

arba su šia sritimi susijusį pelną. 

Nepriežiūra, apleistumas – tai ilgalaikis fizinių ir psichinių vaiko poreikių netenkinimas, dėl ko kyla 

grėsmė vaiko pilnaverčiam vystymuisi ir funkcionavimui. 

 

„Kada smurtas tampa mokyklos krize?“ – verta prisiminti krizės apibrėžimą mokykloje:  „Krizė mokykloje 

– netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, 

emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį“. Prie mokyklos krizių gali būti priskirti 

tik tokie įvykiai, kurie atitinka visus aukščiau minėtus požymius. Jeigu tam tikras reiškinys mokykloje 

dažnai kartojasi arba vyksta nuolat (pvz. patyčios), tai nėra mokyklos krizė. Tuo tarpu toks smurtinis įvykis, 

kaip susišaudymas mokyklos teritorijoje, kuris yra netikėtas, įsitrikdo įprastą mokyklos bendruomenės 

veiklą ir paliečia didesnę mokyklos bendruomenės dalį yra vertinamas kaip mokyklos krizė. 

 Smurtinis įvykis neabejotinai kelia kiekvienam vaikui didelius sunkumus, o kartais gali sukelti 

krizinius išgyvenimus. Tačiau vaiko patiriamas smurtas sukelia krizę tik tam vaikui ir netampa visos 



mokyklos krize. Išimtimi gali tapti atvejai, kai apie patirtą smurtą sužino mokyklos bendruomenė, o 

informacija, kuri turėtų būti konfidenciali, tampa vieša. Jeigu informacija apie vaiko patirtą smurtą paliečia 

didesnę mokyklos bendruomenės dalį ir sukelia sumaištį bei pasimetimą, tai gali būti vertinama kaip 

mokyklos krizė. Pvz., patirta seksualinė prievarta yra krizinis išgyvenimas aukai, bet nėra mokyklos krizė. 

Tačiau tais atvejais, kai apie šį įvykį sužino mokytojų kolektyvas ir /arba kiti mokiniai, tai gali tapti kriziniu 

įvykiu mokykloje. Dažniausiai pagalba vaikui smurto atveju yra individuali, neįtraukiant mokyklos 

bendruomenės. Netgi tais atvejais, kai mokyklos bendruomenė yra įtraukta, pirmiausiai pagalba turi būti 

teikiama nuo smurto nuketėjusiam mokiniui.  
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