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Kokios jaunimo mokyklø
mokiniø ankstesniø
mokymosi nesëkmiø
prieþastys?

Kokie yra
jaunimo mokyklos
mokiniø poreikiai?

Kaip jaunimo mokyklos
mokiniai adaptuojasi
jaunimo mokykloje?

JAUNIMO MOKYKLØ VEIKSMINGUMAS

1990–1993 metais dël socialinio, ekonominio, kultûrinio gyvenimo pokyèiø ben-

drojo lavinimo mokykla nesuspëjo prisitaikyti prie kintanèiø sàlygø, todël mokyklas

paliko didelis mokiniø skaièius. Mokymàsi nutraukë ne tik dalis pagrindinio ugdy-

mo programà baigusiø, bet ir 16 metø neturinèiø bei pagrindinio iðsilavinimo neági-

jusiø asmenø.

Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 metø nuostatose pabrëþiamas siekis

uþtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumà ir sudaryti sàlygas visiems nepritapu-

siems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dël kitø prieþasèiø bendrojo lavini-

mo mokyklø nelankantiems vaikams ir jaunuoliams gráþti á ðvietimo sistemà ir ágyti

bent pagrindiná iðsilavinimà.

Atsiþvelgiant á susidariusià situacijà ir siekiant uþtikrinti privalomà vaikø mokymàsi

buvo pradëtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje ðioms

mokykloms keliamas tikslas – padëti á mokyklà gràþinti paauglius ir jaunuolius,

padëti jiems paþinti save, mokytis spræsti savo problemas, gràþinti ir toliau ugdyti

pasitikëjimà savimi, gebëjimà panaudoti savo gabumus, pomëgius ir polinkius, ið-

siugdyti atsparumà neigiamai socialinës aplinkos átakai, stiprinti mokymosi moty-

vacijà.

1992 metais ðalyje ásteigtos pirmosios jaunimo mokyklos, ðiuo metu veikia 21 jau-

nimo mokykla. Per penkiolika jaunimo mokyklos gyvavimo metø 7383 mokiniai

baigë pagrindinio ugdymo programà, 5905 mokiniai ágijo pagrindiná iðsilavinimà.

Pastaruosius penkiolika metø keitësi jaunimo mokyklø mokiniø kontingentas, todël

rengiant naujà jaunimo mokyklos koncepcijà ir tobulinant jaunimo mokyklø veiklà

ðvietimo politikams kyla daug klausimø:

• Ar pasiteisina mokiniø, nelankanèiø ir iðkritusiø ið mokyklos, gràþinimas á

ðvietimo sistemà per jaunimo mokyklas?

• Ar tikslinga plësti jaunimo mokyklø tinklà?

• Ar mokiniø, atëjusiø ið bendrojo lavinimo mokyklø á jaunimo mokyklas,

neigiama mokymosi motyvacija tampa teigiama?

• Ar mokiniai, baigæ jaunimo mokyklas, mato tolesnio mokymosi perspekty-

vas?

Siekiant atsakyti á kylanèius klausimus 2005 m. Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsa-

kymu Vilniaus pedagoginio universiteto tyrëjø grupë atliko tyrimà „Jaunimo mo-

kyklø veiksmingumas“. Ðio tyrimo rezultatais toliau remiamasi ðiame leidinyje.
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Ðvietimo valdymo informacinës sistemos duomenimis, 2006–2007 m. m. 18 savivaldybiø veikë 21 jaunimo mokykla, kuriose

mokësi 1794 mokiniai (0,3 proc. visø bendrojo lavinimo mokyklas lankanèiø mokiniø).

Valstybiniø ir savivaldybiø jaunimo mokyklø tinklas 2006–2007 m. m.

2005–2006 m. m. daugiausia jaunimo mokyklose mokësi 16-meèiø (28,7 proc.), 17-meèiø (23,0 proc.) ir 15-meèiø (19,8 proc.).

2006–2007 m.m. jaunimo mokyklose dirbo 255 mokytojai. 85,5 proc. mokytojø ágijæ aukðtàjá iðsilavinimà, ið jø 90,8 proc. –

aukðtàjá pedagoginá iðsilavinimà. 65,1 proc. mokytojø yra atestuoti, ið jø 80,1 proc. turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinæ

kategorijà.

0,4
1,0

3,4
8,4

19,8
28,7

23,0
10,5

3,6
0,7
0,5

0 5 10 15 20 25 30 35

11 m.
12 m.
13 m.
14 m.
15 m.
16 m.
17 m.
18 m.
19 m.
20 m.

21 m. ir vyresni

Mokiniø procentinis pasiskirstymas pagal amþiø 2005–2006 m. m.



3JAUNIMO MOKYKLØ VEIKSMINGUMAS
2007 birþelis

KOKIOS JAUNIMO MOKYKLØ MOKINIØ
ANKSTESNIØ MOKYMOSI NESËKMIØ PRIEÞASTYS?

Jaunimo mokyklas lankanèiø mokiniø nesëkmingo ankstes-

nio mokymosi prieþastis galima skirstyti á dvi grupes: susiju-

sias su mokykla ir asmeninëmis savybëmis (pamokø ne-

lankymas, nuolatinis namø darbø neatlikimas, netinkamas mo-

kymo(si) tempas, nesuprantamas mokytojo aiðkinimas, svei-

katos problemos, neprisitaikymas prie mokyklos reikalavi-

mø) ir susijusias su mokiniø padëtimi ðeimoje (namiðkiø

nesutarimai ir smurtavimas, sàlygø neturëjimas mokytis na-

muose, sunki materialinë padëtis).

Mokytojø nuomone, mokiniø mokymosi nesëkmës pirmiau-

sia susijusios su pamokø praleidinëjimu,  nuolatiniu namø dar-

bø neatlikimu ir asmeninëmis mokiniø savybëmis. Ne maþiau

svarbios mokiniø mokymosi nesëkmiø prieþastys – sveikatos

problemos. Ganëtinai svarbios, mokytojø nuomone, nesëk-

mingo mokiniø mokymosi prieþastys yra susijusios su moki-

niø situacija namuose: ar namiðkiai sutaria ir ar mokinys na-

muose turi sàlygas mokytis. Tik nedidelë mokytojø dalis nu-

rodë, kad mokymosi nesëkmës kyla dël mokyklos baimës.

Bendrojo lavinimo mokyklos mokytojø poþiûris á

mokiniø mokymosi nesëkmiø prieþastis

(pritarimas, procentais)

Besimokantys jaunimo mokyklose mokiniai pagrindinëmis

ankstesnio mokymosi nesëkmiø prieþastimis laiko savo ne-

gebëjimà prisitaikyti prie mokyklos tvarkos ir reikalavimø, in-

tensyvø mokymosi tempà, sveikatos problemas, sunkià ma-

terialinæ padëtá. Sàlygø mokytis namuose neturëjimà, namið-

kiø smurtà ir nesutarimus mokiniai reèiausiai ávardijo kaip mo-

kymosi nesëkmiø prieþastis.

Jaunimo mokyklos mokiniø mokymosi nesëkmiø

prieþastys ankstesnëje mokykloje

(pritarimas, procentais)
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Pagrindine mokiniø iðëjimo á jaunimo mokyklà prieþastimi mo-

kytojai nurodo mokymosi nesëkmes bendrojo lavinimo mo-

kykloje, nesutarimus su mokytojais. Taèiau daugelis moky-

tojø paþymi, kad jø mokyklose nelankanèiø mokyklos ir dël

to patekusiø á jaunimo mokyklà mokiniø nëra.

Nesëkmes mokantis ankstesnëje mokykloje kaip patekimo á

jaunimo mokyklà prieþastá ávardijo daugiau nei pusë tyrime

dalyvavusiø  jaunimo mokyklos mokiniø. Apie pusë mokiniø

nurodo, kad á jaunimo mokyklà jie pateko, nes bendrojo la-

vinimo mokykloje, kurioje mokësi, bûtø palikti kartoti kurso

antrus metus. Treèdalis mokiniø á jaunimo mokyklà pateko,

nes nesutarë su mokytojais, jiems nepatiko mokytis ankstes-

nëje mokykloje.

Daþniausiai mokiniai teigia, kad ateiti á jaunimo mokyklas jiems

pasiûlë draugai, broliai, seserys, jaunimo mokyklø mokyto-

jai, klasës auklëtojas arba socialinis pedagogas.
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KOKIE YRA JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIØ POREIKIAI?

Daugiau nei pusë tyrime dalyvavusiø mokiniø yra pakeitæ vienà

mokyklà, kas ketvirtas – dvi, kas penktas – daugiau nei dvi

mokyklas. Taèiau yra ir tokiø mokiniø, kurie daþniau keitë mo-

kyklas, nes tëvai daþnai kraustësi gyventi ið vienos vietos á kità.

Jaunimo mokyklø mokytojai daþniausiai akcentuoja, kad jø

mokiniams yra bûtina ávairiapusë parama. Mokiniai ne visada

yra soèiai pavalgæ, tinkamai apsirengæ. Mokiniø gyvenamoji

aplinka daþnai yra slogi, jie neturi savo kambario arba bent

kampelio. Mokytojø nuomone, mokiniams bûtina reintegraci-

ja á visuomenæ, kitokio pasaulio paþinimas ekskursijose, iðvy-

kose, susitikimuose, vasarà – galimybë uþsidirbti.  Mokiniams

daþniausiai trûksta kasdienio bendravimo, aplinkiniø dëme-

sio, bendravimo su tëvais.

Jaunimo mokyklø mokytojai iðskiria ðiuos jaunimo mokyklos

mokiniø ðeimø  ypatumus:

• daugiau nei pusë jaunimo mokyklø mokiniø gyvena ne-

pilnose ðeimose, t. y. jø tëvai yra iðsiskyræ, ðeimoje gyve-

na patëvis, pamotë, sugyventinis, sugyventinë, vienas ið

tëvø miræs;

• du penktadaliai mokiniø yra ið socialiai remtinø ðeimø,

kuriose labai skurdi buitis, tëvai bedarbiai;

• kai kuriuos mokinius augina moèiutës; kai kurie auga dau-

giavaikëse ðeimose, kuriose reikia priþiûrëti brolius ir se-

seris; kai kuriø tëvai iðvykæ á uþsiená, dalis mokiniø yra

naðlaièiai;

• mokiniø ugdymas ðeimoje paremtas nuolatiniais gàsdini-

mais;

• tëvø ir vaikø susvetimëjimas;

• ðeimos aplinka neskatina  vaiko mokytis, siekti þiniø, iðsi-

lavinimo;

• menkas tëvø psichologinis iðprusimas, tëvai uþsiëmæ sa-

vo poreikiø tenkinimu, nëra emocinio ryðio su vaiku;

• patys tëvai turi psichologiniø problemø: elgesio sutriki-

mø, kriminalinio elgesio uþuomazgø, serga priklausomy-

bës ligomis;

• menkos ðeimos sveikatos tausojimo þinios, tëvai nesirû-

pina vaikø sveikata;

• ðeima gyvena bendrabutyje;

• skurdas ðeimoje: prastos gyvenimo buities sàlygos, trûksta

mokymuisi reikiamø priemoniø, aprangos ir net lëðø ko-

kybiðkam maistui.

Jaunimo mokyklos mokytojø nuomone, jaunimo mokyklø

mokiniams bûtina ávairiapusë parama, uþtikrinanti saugumo,

emociniø, fiziniø ir socialiniø poreikiø tenkinimà. Mokytojø

manymu, bûtina atkreipti dëmesá á ðiuos pedagoginius psi-

chologinius mokymosi veiksnius: mokinio asmenybës pri-

paþinimà ir bendravimo poreikiø realizavimà; konstruktyvø

problemø sprendimà ir psichologinës pagalbos uþtikrinimà;

mokymosi motyvacijos skatinimà ir mokymosi spragø ðali-

nimà; mokymosi proceso individualizavimà ir diferencijavi-

mà.

Jaunimo mokyklos mokiniai tokio tipo mokyklø reikalingumà

vertina labai teigiamai. Dauguma mokiniø paþymi, kad jauni-

mo mokykla bûtina tiems mokiniams, kuriems sunku moky-

tis. Daugiau nei pusë dalyvavusiøjø tyrime teigë, kad ji bûtina

mokiniams, turintiems elgesio ir drausmës problemø ir nesu-

tariantiems su mokytojais. Daugiau nei treèdalis mokiniø nu-

rodë, kad jaunimo mokykla labai reikalinga mokiniams, kuriø

tëvai neturtingi; mokiniams, kurie turi þalingø áproèiø, taip pat

vieniðiems, droviems mokiniams.

Jaunimo mokyklos mokiniø nuomonë apie jaunimo mokyklos paskirtá (pritarimas, procentais)
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KAIP JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIAI ADAPTUOJASI JAUNIMO MOKYKLOJE?

Jaunimo mokyklø mokytojø nuomone, mokiniams, atëjusiems

á jaunimo mokyklà, labai svarbu bûti pripaþintiems, ávertin-

tiems, pastebëtiems. 63,2 proc. mokiniø, patekusiø á jaunimo

mokyklà, ið karto joje suranda draugø. Daugiau nei pusë da-

lyvavusiø tyrime mokiniø pritarë teiginiui „ið karto supratau,

kad tai mano mokykla“. Daugiau nei treèdaliui mokiniø pra-

dþioje buvo sunkiau, taèiau jiems padëjo klasës vadovas, so-

cialinis pedagogas, mokytojai, administracija.

Jaunimo mokyklos mokiniø adaptacijos mokykloje vertinimas

Mokiniai jaunimo mokykloje jauèiasi gerai, visiðkai saugûs,

jauèia mokytojø palaikymà ir paramà, jauèiasi pripaþinti.

Jaunimo mokyklos mokiniø savijautos mokykloje vertinimas

Kas treèias jaunimo mokyklos mokinys jauèia kitø mokiniø

paramà.
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Jaunimo mokyklos mokiniai  labai teigiamai vertino tokio ti-

po mokyklose sudaromà galimybæ dalyvauti þygiuose, pro-

jektuose, ekskursijose, ðventëse, galimybæ konsultuotis su mo-

kytojais, taèiau mokiniai pasigenda ir norëtø didesnës bûreliø

ávairovës: sporto, kompiuteriø, kulinarijos, dailës, muzikos, ke-

ramikos. Didþiausià pagalbà respondentai gauna ið klasës auk-

lëtojo, dalyko mokytojo, socialinio pedagogo, vadovø, ma-

þiausiai – ið psichologø.

Mokytojai, vertindami mokiniø adaptacijà jaunimo mokyklo-

je, pabrëþia, kad ji tenkina ðiuos ugdytiniø poreikius:

• mokiniai pripaþástami kaip asmenybës;

• stiprinama jø mokymosi motyvacija;

• pagal galimybes mokiniai aprûpinami mokymo priemo-

nëmis;

• jiems suteikiamas nemokamas maitinimas;

• organizuojamas ikiprofesinis mokymas;

• organizuojamos ekskursijos, þygiai;

• teikiama socialinio pedagogo, psichologo pagalba.
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AR KINTA JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIØ POÞIÛRIS Á MOKYMÀSI?

Dauguma jaunimo mokyklos mokiniø labai teigiamai vertina

tai, kad klasëse yra maþesnis mokiniø skaièius, palyginti su

bendrojo lavinimo mokykla. Pabrëþia, kad mokytojo gali klaus-

ti tol, kol nelieka neaiðkumø, ir dabar jiems geriau sekasi mo-

kytis. Du treèdaliai mokiniø sutiko su vertinimu, kad jaunimo

mokykloje ádomiau mokytis; mokytojai supranta mokinius;

mokinys ásitikina, kad sugeba mokytis; mokinys jaunimo mo-

kykloje nesijauèia negabus.

Mokiniø pozityvaus poþiûrio á mokymàsi jaunimo mokykloje vertinimas
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Beveik pusë jaunimo mokyklos mokiniø savo ateities planus

sieja su profesine mokykla, kurioje kartu ágytø ir viduriná iðsila-

vinimà. Kas treèias tyrime dalyvavæs mokinys màsto apie tai,

kad dirbs ir kartu mokysis. Ðeðtadalis mokiniø planuoja mo-

kytis vidurinëje mokykloje, kiti svarsto apie galimybæ uþsire-

gistruoti darbo birþoje. Maþiau nei septintadalis norëtø studi-

juoti aukðtojoje mokykloje – kolegijoje arba universitete.

Jaunimo mokyklos mokiniø tolesnio mokymosi perspektyvos

Daugelio jaunimo mokyklos mokytojø nuomonë apie jauni-

mo mokyklos mokinius taip pat yra pozityvi. Jaunimo mo-

kyklos mokytojai tikisi, kad mokiniai mokysis profesinëse

mokyklose, kai kurie uþsiregistruos darbo birþose, ásidar-

bins, dirbs ir mokysis, mokysis vidurinëse vakarinëse mo-

kyklose, o dalis – net aukðtosiose mokyklose.
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KOKIOS YRA JAUNIMO MOKYKLOS STIPRYBËS IR SILPNYBËS?

Tenkinant mokiniø poreikius jaunimo mokyklose iðkyla

nemaþai problemø, nuo kuriø efektyvaus sprendimo priklau-

so kitø uþdaviniø sprendimas, kaitos procesø sparta ir pan.

Remiantis tyrime dalyvavusiø vadovø nuomone, galima bûtø

iðskirti ðias jaunimo mokyklos stiprybes ir silpnybes:

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

• Kompetentingi, bendraujantys, mokinius 
gerbiantys mokytojai 

• Jauki, patraukli, informatyvi aplinka 
• Teikiamas ikiprofesinis mokymas 
• Mažos klasės 
• Mokinių poreikius ir galimybes tenkinanti 

popamokinė veikla 
• Nuostata „mokinio problema yra mokyklos 

problema“ 
• Ryšių su tėvais (artimaisiais) palaikymas, jų 

švietimas 
• Aktyvus įsitraukimas į projektinį darbą 

• Silpnas ryšys su mokinio šeima, jos abejingumas 
vaikų ugdymui 

• Patalpų įvairiapusei veiklai, ikiprofesiniam 
mokymui stoka 

• Trūksta socialinių pedagogų, psichologų, medikų 
• Dauguma mokytojų eina ne pagrindines pareigas 
• Mokomųjų priemonių stoka 
• Didelė mokytojų kaita 
• Mokytojai nėra pasirengę darbui su mokymosi ir 

elgesio sunkumų turinčiais mokiniais 

 

Jaunimo mokyklø mokytojai, siekdami stiprinti jaunimo mo-

kyklø veiksmingumà, pageidautø tobulinti kompetencijas dir-

bant su mokiniais, stokojanèiais mokymosi motyvacijos, ne-

koncentruojanèiais dëmesio, vartojanèiais psichikà veikianèias

medþiagas, linkusiais nusikalsti ir gráþusiais ið ákalinimo vietø.

Pageidautini tæstiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai kon-

fliktø sprendimo, bendravimo su asocialiø ðeimø paaugliais ir

jø tëvais klausimais, darbo su turinèiais specialiøjø poreikiø ir

rizikos grupës vaikais.

KÀ REIKIA DARYTI, KAD JAUNIMO MOKYKLA
ÁGYTØ VISUOMENËS PRIPAÞINIMÀ?

Mokytojø nuomone, jaunimo mokyklø ávaizdis jø gyvena-

mojoje vietoje yra pakankamai pozityvus. Mokyklos iðsi-

skiria geru mikroklimatu, saugia mokymo(si) aplinka, po-

pamokinës ir projektinës veiklos ávairove, sugeba sutelkti

kvalifikuotus ir savo darbà mylinèius mokytojus. Kad jauni-

mo mokyklos ágytø visavertá visuomenës pripaþinimà, rei-

këtø:

• keisti visuomenës ir ðeimos poþiûrá á jaunimo mokyklà,

skatinti nuostatà, kad jaunimo mokykla – tai pasirinkimo

galimybë, o ne gàsdinimo priemonë;

• keisti poþiûrá á  jaunimo  mokyklos vaikus;

• skleisti geràjà patirtá per televizijà, spaudà;

• keisti bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø nuomonæ apie

jaunimo mokyklas.

TRUMPAI APIE TYRIMÀ, KURIUO REMTASI ÐIAME LEIDINYJE

Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu 2005 m. atliktas ty-

rimas „Jaunimo mokyklø veiksmingumas“. Tyrimà atliko moks-

lininkø grupë:  doc. dr. Violeta Rimkevièienë (vadovë), prof. ha-

bil. dr. Marija Barkauskaitë, prof. habil. dr. Vilija Targamadzë,

doc. dr. Marytë Gaigalienë, doc. dr. Valdonë Indraðienë, Ok-

sana Malinauskaitë. Atliekant tyrimà buvo apklausti ið ávairiø

Lietuvos vietoviø 476 jaunimo mokyklø 6–10 klasiø mokiniai,

64 jaunimo mokyklose ir 108 pagrindinëse mokyklose dir-

bantys mokytojai, 16 jaunimo mokyklø vadovø, 19 savivaldy-

biø, kuriose veikia jaunimo mokyklos, ðvietimo padaliniø spe-

cialistai. Tyrimo imtis yra reprezentatyvi Lietuvai. Iðsami tyri-

mo ataskaita yra skelbiama Ðvietimo ir mokslo ministerijos

tinklalapyje (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyri-

mai_sb.htm).
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ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams bei plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo
problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Gali bûti analizuojamos
ávairios ðvietimo problemos – ávardijama ir apraðoma pati problema; aptariami klausimai, susijæ su svarbiø problemø sprendimu;
siûlomi ir aptariami nauji iððûkiai ðvietimui;  trumpai apraðomi konkretûs ðvietimo tyrimø rezultatai ir atradimai.

Pasiûlymus, pastabas ar komentarus praðome siøsti Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjui
Rièardui Aliðauskui (Ricardas.Alisauskas@smm.lt).

Analizæ parengë  doc. dr. Violeta Rimkevièienë, Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos katedros vedëja, doc. dr. Marytë
Gaigalienë, Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedros docentë.
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