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Daugiau socialinio teisingumo ugdymo aplinkoje: 
kaip stiprinti nepriteklius patiriančių paauglių 

motyvaciją ir pasiekimus 

SANTRAUKA

Su nepritekliais susiduriantys paaugliai įvairiose 
srityse (sveikatos, išsilavinimo, ateities perspek-
tyvų) patiria daugiau sunkumų ir apribojimų nei 
bendraamžiai. Kartu paauglystė yra tas gyvenimo 
tarpsnis, kai asmuo tampa vis labiau pajėgus val-
dyti savo gyvenimą, kryptingai rinktis savo tikslus, 
prioritetus, formuoti savo gyvenimo kryptį. Sie-
kiant paskatinti nepriteklius patiriančių paauglių 
įgalinimą, pateikiamos ugdymo įstaigoms skirtos 
rekomendacijos, galinčios padėti mažinti sociali-
nės nelygybės atspaudą paauglystėje ir vėliau.

PROBLEMA IR TIKSLAS

Socialinio teisingumo pozicija švietime atspindi 
siekį, kad augdami vaikai ir paaugliai patirtų kuo 
mažiau apribojimų, susijusių su tais savo gyveni-
mo aspektais, kurių patys negali pakeisti: su savo 
kilme, lytimi, įgalumu, šeimos socialine, ekono-
mine ir kultūrine (toliau – SEK) padėtimi ir pan. 
(OECD, 2018). Vis dėlto gausūs tyrimai atskleidžia 
tendenciją, kad su nepritekliais susiduriantiems 
paaugliams tenka patirti daugiau sunkumų ir 
apribojimų nei jų bendraamžiams iš palankios 
aplinkos. Su nepritekliais susiduriantys paaugliai 
turi daugiau psichinės ir fizinės sveikatos iššūkių, 
dažniau įsitraukia į rizikingą elgesį, mokykloje 
demonstruoja žemesnius akademinius rezultatus, 
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o vėliau gauna žemesnį išsilavinimą ir mažesnes 
pajamas (STRATA, 2020; Yoshikawa ir kt., 2012). 
Prastesni rezultatai tokioje srityje kaip išsilavini-
mas savo ruožtu tampa kliūtimi siekti geresnės 
socialinės padėties, tad laikui bėgant stebime 
atsikartojantį nepriteklių ratą.

Vis dėlto paauglystė yra tas gyvenimo tarpsnis, 
kai asmuo vis labiau geba valdyti savo gyvenimą, 
kryptingai rinktis savo tikslus, prioritetus, valdyti 
savo dėmesį, emocijas, elgesį, t. y. formuoti save 
ir savo gyvenimo aplinkybes bei kryptį (Nurmi, 
2004). Nors paaugliai negali pakeisti savo šeimos 
socialinės padėties, bet dėl stiprėjančio savaran-
kiškumo jie gali rinktis tam tikras veiklas, santy-
kius, tikslus, idealus, įgalinančius praplėsti savo 
šeimos socialinį ir kultūrinį kontekstą. Pavyzdžiui, 
paaugliai daugiausia patys renkasi, kiek įsitraukti 
į mokymąsi, užklasinę veiklą, kūrybą, kaip leis-
ti laisvalaikį, su kuo užmegzti santykius ir pan. 
Galima sakyti, kad įsitraukdami į veiklas, užmegz-
dami santykius ir t. t. paaugliai turi galimybę patys 
dalyvauti kuriant savo SEK aplinką, taip pat kons-
truoti subjektyvius savo aplinkos vertinimus. Taigi 
paauglių vidiniai motyvaciniai ištekliai slepia didelį 
kaitos potencialą ir galimybę keisti nepalankias 
raidos tendencijas, susiformavusias dėl patiriamų 
išorinių nepriteklių. 

Atsižvelgiant į paauglystės tarpsnio potencia-
lą, kyla klausimas, kaip ir kas galėtų sustiprinti 
paauglių vidinius išteklius, tokius kaip motyvacija, 
ateities siekiai, asmeniniai tikslai, kuriuos pasi-
telkdami paaugliai iš nepalankios SEK aplinkos 
galėtų įveikti išorinius apribojimus, realizuoti savo 
potencialą ir siekti palankios socialinės padėties 
ateityje. Kadangi paauglystės metu dedami pama-
tai svarbiems pasirinkimams, kurie reikšmingai 
pakreips asmens gyvenimo eigą, ypač išsilavini-
mo, profesinės karjeros srityje, tokia pagalba ypač 
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aktuali švietimo sistemos kontekste. Toliau patei-
kiamos rekomendacijos, skirtos paauglių iš nepa-
lankios SEK aplinkos motyvacijai ir pasiekimams 
stiprinti. Šios rekomendacijos suformuluotos re-
miantis Lietuvos gimnazistų imtyje 2019–2020 m. 
atlikto tęstinio tyrimo „Tikslų laboratorija“ rezul-
tatais. Prieš rekomendacijas glaustai pristatomi 
esminiai šio tyrimo rezultatai (išsamiai jie aprašyti 
Erentaitės ir kolegų monografijoje, 2022).

REZULTATAI

Tęstinis tyrimas, kuriame dalyvavo 1 268 Lietuvos 
gimnazistai (amžius atliekant pirmąjį matavimą 
14–15 metų, 51,7 proc. merginų), atskleidė ryškius 
socialinių, ekonominių ir kultūrinių išteklių neto-
lygumus paauglių aplinkoje. Maždaug šeštadalio 
(16,3 proc.) paauglių aplinkoje labai stinga tiek 
materialinių, tiek kultūrinių ir edukacinių išteklių 
ir patirčių. Priešingai, kas dešimto paauglio (9,7 
proc.) aplinka gali būti vertinama kaip labai palan-
ki materialiai ir suteikianti turtingus socialinius, 
kultūrinius, edukacinius išteklius ir patirtis. Liku-
sieji dideliais kontrastais nepasižymi, bet dalis jų 
taip pat susiduria su kai kuriais aplinkos apriboji-
mais – beveik trečdalis (29,8 proc.) auga kultūriš-
kai ribotoje aplinkoje, o beveik dešimtadalis (8,5 
proc.) kultūriškai turtingoje, bet materialiai nepa-
lankioje aplinkoje. 

Šie SEK aplinkos skirtumai atsispindi ir kalbant 
apie paauglių motyvacijos, tikslų ir siekių ypa-
tumus. Kuo labiau ribojanti paauglių SEK aplin-
ka, tuo žemesni jų išsilavinimo siekiai, mažiau 
ambicingi karjeros tikslai ir mažesni socialinio 
mobilumo lūkesčiai. Paaugliai iš nepalankios SEK 
aplinkos mažiau nusiteikę siekti su mokymusi su-
sijusių tikslų (t. y. mokykloje įgyti naujų įgūdžių ar 
gauti geresnius pažymius) nei jų bendraamžiai iš 
palankesnės aplinkos. Nepalankioje SEK aplinkoje 
augantys paaugliai mažiau nei bendraamžiai ver-
tina savo svarbiausią tikslą, mažiau tiki, kad gali jį 
pasiekti, ir patiria mažai teigiamų emocijų siek-
dami savo tikslo. Dar svarbiau, kad tarp paauglių 
iš nepalankios SEK aplinkos žymiai didesnė dalis 
tokių, kurie išvis neturi aiškiai išreikštų asmeninių 
tikslų ir ateities siekių. Kitaip tariant, tie paaugliai, 
kurie savo aplinkoje susiduria su nepritekliais, 
patiria sunkumų formuluodami savo nuoseklų 
tikslų ir siekių rinkinį ir ieškodami atsakymų į 

bene svarbiausius paauglystės klausimus: „Kas 
man svarbu?“, „Kas aš esu?“ ir „Kur noriu būti 
ateityje?“ Taigi paaugliai iš nepalankios SEK aplin-
kos turi menkesnius vidinius išteklius, reikalingus 
aktyviam, kryptingam, savarankiškam veikimui 
formuojant palankią savo aplinką ir realizuojant 
asmeninį potencialą ateityje.  

Kaip rodo tiek mūsų, tiek ankstesni tyrimai, 
mokiniai iš nepalankios SEK aplinkos turi že-
mesnius akademinius pasiekimus (pvz., gauna 
žemesnius pažymius mokykloje) nei palankioje 
aplinkoje augantys bendraamžiai. Tad mokiniai iš 
nepalankios SEK aplinkos ne tik siekia mažiau, bet 
ir objektyviai turi mažiau galimybių siekti aukšto 
išsilavinimo ar prestižinės karjeros. Be to, moki-
niai iš nepalankios SEK aplinkos koncentruojasi 
mokyklose, kuriose mokosi kiti mokiniai iš pana-
šios aplinkos ir tai dar labiau padidina akademinių 
pasiekimų atotrūkį. Šios tendencijos atskleidžia 
sistemines su socialinio teisingumo stoka susiju-
sias švietimo sistemos problemas, reikalaujan-
čias nacionalinių sprendimų. Vis dėto ir vietiniu 
– klasės, mokyklos ar savivaldybės – lygiu galima 
imtis tam tikrų priemonių, skatinančių socialinį 
teisingumą švietimo sistemoje ir padedančių mo-
kiniams iš nepalankios SEK aplinkos stiprinti savo 
motyvaciją ir pasiekimus. 

REKOMENDACIJOS DĖL NEPRITEKLIUS PATI-
RIANČIŲ PAAUGLIŲ MOTYVACIJOS IR PASIE-
KIMŲ STIPRINIMO 

Siekiant sumažinti socialinės nelygybės poveikį 
paauglystėje, bene svarbiausia kurti palankią, 
nepriteklius kompensuojančią aplinką tiek forma-
liojo, tiek neformaliojo ugdymo įstaigose. Tokią 
aplinką galima sukurti sistemingomis, ilgalaikė-
mis, kompleksinėmis pastangomis, nukreiptomis 
į specialistų kompetencijų stiprinimą, konkrečias 
ugdymo paslaugas mokiniams iš nepalankios SEK 
aplinkos, taip pat į tam tikros kultūros ir nuostatų 
formavimą ugdymo aplinkoje.

• Siekiant stiprinti specialistų pasirengimą darbui 
su nepriteklius patiriančiais vaikais ir paaugliais, 
labai svarbu skleisti tyrimais grįstą informaciją 
apie socialinę nelygybę ir jos reikšmę vaikų ir 
paauglių raidos rezultatams. Svarbu gilinti su-
pratimą, kas yra socialinė nelygybė, kaip ji reiš-
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kiasi visuomenėje ir šeimoje, kokie ištekliai yra 
kritiniai vaikų ir paauglių raidai ir ugdymui, ko-
kie yra socialinės nelygybės efektai vaikų ir pa-
auglių sveikatai, kognityvinei raidai, mokymosi 
pasiekimams. Svarbu, jog tiesiogiai su vaikais ir 
paaugliais dirbantys specialistai žinotų, kad tiek 
mokinių pasiekimai, tiek jų motyvacija, tikslai, 
ateities lūkesčiai nėra formuojami vien indivi-
dualių skirtumų, asmeninių gebėjimų, pomėgių 
ar polinkių. Aplinkos socialiniai, ekonominiai, 
kultūriniai ištekliai, taip pat normos ir vertybės, 
išryškėjančios skirtinguose SEK kontekstuose, 
yra ne mažiau svarbūs formuojant jaunų žmonių 
tikslus, motyvaciją ir pasiekimus. Menka moky-
mosi motyvacija, neapibrėžti ateities lūkesčiai, 
turimų gebėjimų neatitinkantys asmeniniai 
tikslai gali atrodyti kaip individuali paauglio 
savybė ar pasirinkimas. Vis dėlto tai gali būti ir 
nepalankios socialinės padėties bei patiriamų 
nepriteklių atspindys, kurį galima keisti kuriant 
palankią ir stimuliuojančią ugdymosi aplinką su 
nepritekliais susiduriantiems paaugliams. 

• Ugdymo įstaigoms ir specialistams svarbu 
savo aplinkoje įsivertinti, kiek išreikšti su SEK 
aplinka susiję mokinių pasiekimų netolygumai 
(pvz., atliekant konkrečias užduotis ar lyginant 
per tam tikrą laikotarpį sukauptus vertinimus). 
Tam reikia sistemingai stebėti su nepritekliais 
susiduriančių mokinių pasiekimus ir juos lyginti 
su bendraamžių pasiekimais. Kuo didesnis mo-
kinių iš skirtingos SEK aplinkos pasiekimų ato-
trūkis, tuo daugiau reikia pastangų ir priemonių 
šiam atotrūkiui mažinti. Nors didelė atotrūkiui 
mažinti skirtų priemonių dalis susijusi su nacio-
naline švietimo politika, vaikams ir paaugliams 
iš nepalankios SEK aplinkos vietiniu (įstaigos, 
savivaldybės, klasės) lygiu taip pat gali būti tei-
kiama akademinė pagalba. Tokia pagalba turėtų 
apimti tiek tiesiogines akademines priemones 
(pvz., papildomas konsultacijas ir užduotis, 
individualų mokymosi spragų įveikimo planą, 
prieigą prie reikiamų mokymosi priemonių ir 
įrangos), tiek palankių motyvacinių nuostatų 
formavimą. 

• Siekiant sustiprinti visų mokinių, ypač susidu-
riančiųjų su nepritekliais, mokymosi motyva-
ciją, ugdymo įstaigoje svarbu formuoti aukštų 
lūkesčių kiekvienam mokiniui kultūrą ir 

nuostatas, kad tikslus galima pasiekti stro-
piai dirbant, stengiantis ir siekiant asmeninio 
progreso. Neretai ugdymo aplinkoje nusistovi 
požiūris, kad tik pačius gabiausius, turinčius 
aukščiausius įverčius mokinius verta skatinti 
už pasiekimus ir su jais intensyviai dirbti. Kaip 
žinia, tarp šių mokinių žymiai daugiau tokių, 
kurie auga palankioje SEK aplinkoje. Skatinant 
tik geriausiai besimokančius mokinius, mažiau 
pasiekusiems, ne tokioje palankioje SEK aplin-
koje augantiems mokiniams duodama suprasti, 
kad iš jų tikimasi mažiau, jiems nekeliami tokie 
aukšti reikalavimai ir lūkesčiai kaip bendraam-
žiams. Toks požiūris nepalankus mokymuisi, 
nes neskatina siekti asmeninio progreso. Kartu 
tokia kultūra palaiko demotyvuojančią nuostatą, 
kad gebėjimai ir mokymosi pasiekimai labiau-
siai priklauso nuo nekeičiamų dalykų (pvz., 
įgimtų savybių ar šeimos socialinės padėties), 
todėl „mažiau likimo apdovanotiems“ stengtis 
neverta. Toks nugalinantis požiūris neigiamai 
veikia visą ugdymo įstaigos bendruomenę, 
tačiau ypač žalingas vaikams ir paaugliams iš 
nepalankios SEK aplinkos. Alternatyva – kurti 
nuostatą, kad labiausiai mokymosi rezultatai 
priklauso nuo pastangų, atkaklumo, stropaus 
darbo ir kad kiekvienas gali pasiekti geresnius 
rezultatus ir sustiprinti savo įgūdžius, jei susi-
telks į savo individualią pažangą, o ne lyginsis 
su kitais.  

• Nepriteklius patiriantiems paaugliams labai 
svarbi pagalba – kokybiškos ir prieinamos 
išsilavinimo ir karjeros konsultavimo paslau-
gos, užklasinis ugdymas, būreliai. Paaugliai 
iš nepalankios SEK aplinkos rečiau nei ben-
draamžiai savo socialiniuose ratuose susidu-
ria su itin vertinamą išsilavinimą ar prestižinę 
profesiją turinčiais asmenimis, o tai riboja jų 
galimybes tiesiogiai pažinti tokį gyvenimo kelią. 
Taip pat nepalankioje SEK aplinkoje gali būti 
mažiau išmanančių, ko reikia norint įgyti tam 
tikrą išsilavinimą ar siekti profesinės karjeros, 
mažiau galimybių lavinti konkrečius įgūdžius, 
leidžiančius paaugliams realizuoti savo potenci-
alą. Visa tai gali smarkiai apsunkinti paauglių iš 
nepalankios SEK aplinkos išsilavinimo ir pro-
fesinio karjeros kelio pasirinkimo procesą. Tad 
šiems paaugliams itin svarbu gauti palaikymą 



42

ir kompetentingų karjeros ir išsilavinimo pata-
rimų ugdymosi aplinkoje, taip pat turėti plačias 
galimybes ugdyti savo gebėjimus užklasinėje 
veikloje. 

• Nepriteklius patiriantiems paaugliams taip pat 
labai svarbi kultūriškai turtinga, socialinį ir 
kultūrinį akiratį plečianti ugdymosi aplinka. 
Kultūriniu požiūriu palanki aplinka paauglystėje 
yra vienas iš veiksnių, apsaugančių nuo mažes-
nių ateities siekių tiek išsilavinimo, tiek pro-
fesinės karjeros srityje (Erentaitė ir kt., 2022), 
tačiau daugelis su nepritekliais susiduriančių 
paauglių tokios aplinkos neturi. Lankydamiesi 
kultūros ir meno renginiuose, susipažindami su 
meno kūriniais, paaugliai daugiau sužino apie 
įvairius gyvenimo kelius, įvairias karjeros ir 
išsilavinimo galimybes, bendrai geriau pažįsta 
suaugusiųjų gyvenimą. Dažnai aptariant kultū-
ros, meno, socialines temas ugdymosi aplinko-
je, suteikiama galimybė paaugliams apsvarstyti 
jiems rūpimus klausimus, įskaitant išsilavinimo 
ir karjeros pasirinkimų. Visa tai gali gerokai 
išplėsti paauglių iš nepalankios SEK aplinkos 
pasirinkimus svarstant apie savo išsilavinimo, 
karjeros ir bendrai gyvenimo siekius, taip pat 
suteikti daugiau galimybių „prisijaukinti“ tam 
tikrus tikslus, padaryti juos savasties arba as-
meninio tapatumo dalimi ir ugdytis motyvaciją 
atkakliai siekti šių tikslų ateityje.

• Nepriteklius patiriančius paauglius įgalinti, 
sustiprinti jų motyvaciją ir vidinius išteklius 
galima ir taikant konkrečias laike apibrėžtas 
intervencijas, kurių efektyvumas įvertintas 
moksliniais tyrimais. Šiame kontekste ypač 
aktualios intervencijos, stiprinančios paauglių 
vidinius motyvacinius išteklius, padedančios 
išsikelti asmeninius tikslus, susitapatinti su 
įvairiomis ateities galimybėmis, pasitikėti savo 
jėgomis ir ieškoti reikiamos pagalbos aplinkoje. 
Mokslinėje literatūroje pateikiamos bent kelių 
tipų intervencijos, kurių nauda paaugliams iš 
nepalankios SEK aplinkos įvertinta tyrimais: 
sektinų pavyzdžių (angl. role model), asmens 
tapatumu grįstos (angl. future selves), augimo 
nuostatų (angl. growth mindset), skirtybių (angl. 
difference – education approach) intervencijos ir 
pagalbos prieinamumo nuostatų formavimas. 
Daugelis šių intervencijų smulkiau aptartos 

monografijoje (Erentaitė ir kt., 2022).

• Svarbu atsižvelgti ir į tai, kad nepalanki SEK 
aplinka reiškiasi ir esant sudėtingiems emoci-
niams santykiams šeimoje. Svarbu siekti, kad 
artimiausioje su nepritekliais susiduriančių 
paauglių aplinkoje visada būtų lengvai priei-
namų galimybių gauti kokybišką psichologinę 
ir emocinę pagalbą. Su nepritekliais susidu-
riančios šeimos tokių mokamų paslaugų savo 
vaikams užtikrinti negali, todėl labai svarbi 
nemokama kvalifikuotų specialistų (psichologų, 
socialinių darbuotojų) pagalba (pvz., individua-
lios ir grupinės konsultacijos, socialinių ir emo-
cinių kompetencijų stiprinimo užsiėmimai). 
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