


 Tai sistemingai praleidinėjantys pamokas, dažniausiai be 

pateisinamos priežasties, vaikai.

 Privalomasis mokymas – būtinas, privalomas iš pareigos 

Valstybės įstatymais (dažniausiai Konstitucija) įteisintas mokymo 

statusas, privalomas visiems tam tikro amžiaus gyventojams.

 Mokymosi motyvacija – priežastiniais ryšiais susijusi su 

mokymosi rezultatais, mokymąsi reguliuojanti ir palaikanti motyvų 

seka.

 Motyvacija – motyvų seka, reguliuojanti žmogaus veiklą ir 

santykius su aplinka.



 Tiek Lietuvos, tiek ir ES mokyklose yra sunkiai pritampančių, 

stokojančių mokymosi motyvacijos arba dėl įvairių priežasčių 

vengiančių ar negalinčių mokyklos lankyti vaikų. 

 Kiekviena mokykla susiduria su nebaigusių, iškritusių iš mokyklos 

moksleivių problema. 

 Jos sprendimo negalime atsieti nuo šalies ekonominės ir socialinės 

struktūros, kadangi ji siejama su skurdu, bedarbyste, 

piktnaudžiavimu alkoholiu, kvaišalais ir vaistais, žema šeimos 

socialine padėtimi, pakitusiomis socialinėmis vertybėmis ir t.t. 

 Mokyklos nelankymas - aktuali socialinė problema, kuri yra beveik 

kiekvienoje šiandieninėje mokymosi įstaigoje.



 Mokiniai, „iškritęs“ iš švietimo sistemos, negali gauti įstatymų 

nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio asmens 

mokymosi rezultatus, todėl toks asmuo negali sėkmingai įsilieti į 

darbo rinką. 

 Neišsilavinusiam žmogui yra sunkiau dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime. Iškyla tikimybė būti atstumtam, kas sąlygoja 

psichologines asmens problemas, socialinį ir finansinį 

nesaugumą. 

 Kiekvienos šalies švietimo sistemos tikslas yra siekti, kad jos 

visuomenės nariai būtų išsilavinę – įgytų asmens tam tikro lygio 

brandą liudijančią kompetenciją, žinias, įgūdžius, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas (Valstybinės švietimo strategijos 2003 –

2012 metų nuostatos, 3 straipsnis).



 Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo įstatymą 

nelankantys mokyklos mokiniai – mokiniai, kurie dėl įvairių 

priežasčių visiškai nelanko mokyklos.

 Blogai lankantys mokyklą mokiniai – mokiniai, kurie per mėnesį 

be pateisinamos priežasties praleidžia 15 ir daugiau pamokų. 

 Į blogai lankančių mokyklą grupę patenkantys mokiniai 

priskiriami rizikos grupei. 

 Šiems mokiniams reikalinga nuolatinė priežiūra, sisteminga 

kontrolė ir prevencinė pagalba. 





Skurdas Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl pinigų 

trūkumo, skurdo šeimoje, bedarbystės

Vaiko darbas Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl vaiko 

darbo

Priežiūra ar slauga Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl 

brolių/seserų/artimųjų priežiūros ar slaugos

Elgetavimas Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl vaiko 

elgetavimo

Vaiko nepriežiūra Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl tėvų 

(globėjų/rūpintojų) nesugebėjimo (pvz., alkoholizmo, psichikos 

sutrikimo ar pan.) užtikrinti vaiko saugumą ar tinkamą jo priežiūrą, 

sąlygų mokytis nesudarymą

Šeimos gyvenamosios vietos 

keitimas

Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl šeimos 

gyvenamosios vietos keitimo

Tėvų emigracija Socialinė ekonominė mokyklos nelankymo priežastis dėl tėvų 

emigracijos, kai vaikas paliekamas šalyje

Mokyklos keitimas Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl mokyklos (-ų) 

keitimo, adaptacijos problemų



Artimųjų ligos/netektis Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl artimo žmogaus netekties ar 

ligos

Tėvų skyrybos Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl tėvų skyrybų

Konfliktai su 

bendraamžiais

Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl konfliktų su bendraamžiais 

mokykloje

Konfliktai su 

mokytojais

Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl konfliktų su mokytojais

Konfliktai su tėvais Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl konfliktų su tėvais 

(globėjais/rūpintojais)

Žema savivertė Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl žemo savęs vertinimo, 

nepasitikėjimo savimi, drovumo

Bendravimo įgūdžių 

stoka

Psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl nemokėjimo užmegzti 

santykių su bendraamžiais, pasyvaus ar agresyvaus elgesio

Smurtas šeimoje/globos 

įstaigoje

Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl patiriamo 

psichologinio, seksualinio ar fizinio smurto, reketo šeimoje, globos įstaigoje 



Smurtas mokykloje Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl patiriamo 

fizinio, seksualinio smurto, reketo mokykloje ar smurtavimo 

Patyčios Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl patiriamų 

patyčių mokykloje ar tyčiojimosi

Tėvų dėmesio stoka Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl tėvų 

dėmesio, rūpesčio, emocinės paramos, drausmės ar disciplinos stokos 

šeimoje ar perdėto dėmesio/globos 

Mokymosi nesėkmės Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl žinių 

spragų, per didelio ugdymo krūvio, patiriamų nesėkmių, per didelių 

tėvų reikalavimų

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimas Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl psichiką 

veikiančių medžiagų (alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų) vartojimo

Kitos žalingos priklausomybės Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl 

priklausomybės nuo azartinių žaidimų, lošimo, interneto, 

kompiuterinių žaidimų ar priklausymo sektai

Valkatavimas Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl mokinio 

valkatavimo

Bendravimas su nusikalsti linkusiais 

asmenimis

Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl 

bendravimo su nusikalsti linkusiais asmenimis ar dalyvavimo 

nusikalstamose grupuotėse

Slapstymasis nuo policijos Socialinė, psichologinė mokyklos nelankymo priežastis dėl 

slapstymosi nuo policijos

Sveikatos problemos Mokyklos nelankymo priežastis dėl vaiko fizinės ar psichikos 

sveikatos sutrikimo



 Daugelio mokinių problemos, lemiančios mokyklos nelankymą, 

būna kompleksinės: šeimos alkoholizmas, nedarbas, skyrybos, 

motyvacijos trūkumas mokytis, silpna sveikata, žema savigarba. 

(Kvieskienė, 2003).

 „Mokyklos nelankymas priklauso nuo vaiką supančios aplinkos 

įtakos, poveikio ir santykio su ja.“ Artimiausioji aplinka –

mikroaplinka, kurią sudaro namai, mokykla, bažnyčia, kaimynai, 

draugų grupė, aplinkinė vietovė, gyvenamasis rajonas bei jų 

tarpusavio bendradarbiavimo, sąveikos sferos. 

 Kitą sluoksnį sudaro vietinė pramonė, tėvų darbovietės, masinės 

informavimo priemonės, vietos valdžia, mokyklos taryba bei jų 

institucinė sąveika.

 Vaiko vengimas lankyti mokyklą yra svarbus signalas, rodantis, 

kad jo teisės į išsilavinimą įgyvendinimas yra sutrikusios ir vaikui 

reikalinga pagalba (R. Kišonienė).



 Įstatyminė bazė užtikrinanti vaikų mokymąsi yra, tačiau 

mokyklos nelankymo problema išlieka aktuali. 

 Mokyklos nelankymo priežastis, nors ir netiesiogiai, lemia 

visuomenėje vykstantys procesai bei jų pasekmės. 

 Vieni šių procesų daugiau ar mažiau būdingi visoms 

civilizuotoms valstybėms, nulemti tautos kultūros bei tradicijų.



 Vengimą lankyti mokyklą išprovokuoja: nepakankami gebėjimai, 

mokymosi motyvacijos stoka, adaptacijos sunkumai, 

psichosocialiniai sutrikimai, žemas šeimos socialinis statusas, 

netikusios vertybinės orientacijos.

 Nuolatos patiriant nesėkmes, formuojasi bloga nuomonė apie 

save, atsiranda nepilnavertiškumas, nepripažinimo baimė, 

nepasitikėjimas savimi ir kitais, kartais kyla mintys apie 

savižudybę ir jos bandymai (R.Pilkauskaitė (1999).

 Norėdami kompensuoti išgyvenimus, mokiniai nukreipia 

aktyvumą į kitas sferas, kuriose gali pasijausti pilnaverčiais 

(nusikalsdami, susiburdami į gaujas ir kitokias grupuotes) 

(G.Valickas, 1997 ). 



 Mokyklos lankomumui svarbi ir šeimoje taikoma disciplina, 

nustatytos taisyklės ir elgesio standartai – jeigu tėvai pateisina 

vaiko trumpalaikį mokyklos nelankymą ar atskirų pamokų 

praleidinėjimą arba, dar blogiau, iš viso nekontroliuoja, nesidomi 

vaiko mokslu, tikėtina, kad ilgainiui tai gali paskatinti vaiką 

nelankyti mokyklą.

 Mokyklos lankomumas labai priklauso nuo šeimoje ugdomų 

vertybių – požiūrio į išsilavinimą, tvarkos ir taisyklių ir neteisingo 

suaugusių kontrolės suvokimo. 

 Taisyklių ir elgesio standartų nesilaikymas, tėvų nesidomėjimas 

vaiko sėkme ir akademiniais pasiekimais mokykloje tampa prasto 

lankomumo pasekme (Dereškevičius ir kt. 2000).



 Mokyklos nelankymas – savita ir svarbi ne tik pedagoginė, bet ir 

socialinė problema, su kuria susiduria įvairios valstybės. 

 Tėvų atsakomybės už savo vaikus sumažėjimas, šeimų 

ekonominės problemos, tradicijų atsisakymas, televizijos ir 

interneto autoriteto išaugimas, nepakankama socialinių ir 

specializuotų prevencijos institucijų veikla, lėšų trūkumas vaikų 

užimtumo problemoms spręsti skatina nepilnamečius pasirinkti 

netinkamus elgesio modelius ar nusikalsti.



 Vienas iš didžiausių pavojų šiandieniniame pasaulyje yra tai, kad 

žmonės "iškritę" iš švietimo sistemos, nedalyvauja šalies gyvenime. 

 Kiekviena valstybė patiria didesnių ar mažesnių nuostolių, kai jos 

piliečiai nedalyvauja švietimo sistemoje: nėra lankę mokyklos; 

lankė mokyklą, bet "iškrito" iš jos; kartojo vienos ar kitos klasės 

kursą, negavo baigiamojo mokyklos dokumento (baigimo 

pažymėjimo ar brandos atestato) t.  y. neturi išsilavinimo, būtino 

sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime ir įsitraukti į darbo rinką. 

 Didelė tikimybė, kad tokie švietimo sistemoje nedalyvavę asmenys 

gali patekti į socialinės atskirties grupes, kurios nulems tai, kad 

pilietis nebus sudėtinė "normalios" visuomenės dalis.



 Prevencija mokyklose – viena iš aktualiausių švietimo sistemos 

problemų, nes tai procesų visuma, ateinanti iš visuomenės radikalių 

permainų metu, apimanti daugybę faktorių, įtakojančių jauno 

žmogaus asmenybės ugdymą. 

 ,,Prevencija plačiąja prasme – tai skiepijimas vaikams normų, 

draudimų, ugdymas dorovinių nuostatų bei elgesio formų, kurios be 

išorinio pastiprinimo sulaiko vaiką nuo elgesio normų pažeidimų“ 

(R. Prakapas (2001).

 Prevencija - darbas privalomas ne tik tuomet, kai mokinių elgesys 

jau kelia problemas, o vykstantis tikslingai užkertant kelią 

neigiamoms apraiškoms.
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 domėtis ugdymo proceso organizavimu, dalyvauti planuojant 

ugdomąją veiklą, sudarant mokyklos mokymo turinį; 

 padėti organizuoti popamokinę veiklą; 

 remti mokyklą moraliai ir materialiai.

 Šeimos vaidmuo. Šeima – artimiausia vaikui nemokyklinė 

socialinė aplinka, kurioje formuojasi asmenybės pagrindai, 

vaiko pasaulėžiūra, elgesio normos, priimamos vertybės. 

Šeimoje vaikas susiformuoja asmenybės savybes, požiūrį į 

mokyklą ir mokymąsi. Tačiau šiandien šeimoje egzistuoja 

nemažai problemų, kurios vienaip ar kitaip veikia joje 

gyvenančius žmones, ypatingai vaikus.



 Dažnai nenoras lankyti mokyklą kyla kaip atsakas į tėvų per mažą 

vaikui rodomą dėmesį, kada dėl profesinės veiklos ar asmeninio 

gyvenimo tėtis ar mama neatranda laiko pasikalbėti su vaiku apie 

jo problemas ir išgyvenimus arba, kaip parodė Vaiko teisių 

apsaugos kontrolieriaus įstaigoje atliktas tyrimas, vaikai praranda 

glaudų ryšį su tėvais pastariesiems išvykus gyventi ir dirbti į 

užsienį, o jų globą patikėjus artimiesiems giminaičiams ar šeimos 

draugams.

 Mokyklos lankomumui svarbi ir šeimoje taikoma disciplina, 

nustatytos taisyklės ir elgesio standartai.

 Mokyklos lankomumas labai priklauso nuo šeimoje ugdomų 

vertybių – požiūrio į išsilavinimą, tvarkos ir taisyklių ir neteisingo 

suaugusių kontrolės suvokimo. Taisyklių ir elgesio standartų 

nesilaikymas, tėvų nesidomėjimas vaiko sėkme ir akademiniais 

pasiekimais mokykloje tampa prasto lankomumo pasekme 

(Dereškevičius ir kt. 2000).
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