:JovaHu

Leonas

PASAULIE'l!INIO UGDYMO TIKSLAI
Valstybinėse mokyklose
fesin is,

au k l ė jimas yra nekon

mokymas ir

Todėl kyla k l ausim a s ,

pasaulietin
_ is.

tf pasaulietinės mokyklos veiklos kryptis.

kokia turdtų bū

:Ją padės suvokti ug

dymo tikslų aiškinimasis.
Daugelį dešimtmečių Lietuvos

mokyto J a i

·1adovavosi dar An

tikos laikais p11oselėtais harmoningos ir visapusiškos asmenybės
ideal ais.

Visapusiš.,.Jmo idėJą m arksistinė pedagogika p1u1aud0Jo

· aiš ki�uiama

ugdymo, kuris turėtų tenkinti besivystLtnčios gamy

bos poreikius, tikslus.

:Jais vadovaudamiesi

tarybinės mokyklos

kūrėjai stengėsi plėsti r.iokymo ir auklėjimo turir.į, užklasinės
veiklos formas,

stiprinti D1ohymo ir gamybos ryšį,

le visa liko perkrauta ir neaprėpiama,

lgo s

vinimas ir harmonir

asmenybės

d aroma reforma po reformos,
džiu,

kol ;salų

ga

n ukentėjo tiendrasiii

l a

ug•.iymas.

susigriebta taisyti:

bet kol kas viskas bergždžia.

žo

ugdymo tikslą gri ndžiant ekonomikos poreikiuis nieko ge

ro nepasiekta.
·

Kitoks požiūrLJ į ugd111<0 ti k slų atsiskleidžia tų pedagogq,

kurie zmogų_supranta ne vier
bet ir kaip univc.,rsumo
gų sieja su Visata,

kaip socialint<-ekonomin'< būtybų,

mik:rokosruosą,

tos d ai kt u ose mato Diev;i. kiti gamtų
koji pedagogika taip
dymo tikslų.

pat

kurėjas Stasys

O

: 1iko Dievu,

Don Bosco

sukfrr&

p. 461-466), " p i l nu ti n i o

Šalk,1u1:.kis

lyči\I i 'iskyrim <is leido

Krikščioniš

jau ni mo sau 

ugdymo sis temo s"

ugdymo tikslo 1,agri ndu laikė tris

"d1 nomines gyveni mo lytis":

kuris

'l'eosofai zmn

ne lenulyt·!l - nurodoma sk1rt1ng11 ug

KR talikų pedagogas

go jiuw sistemą

veikaluose.

teistai - su Dievu. Vi eni µanteistai gam

prigimtį,

ku l tūrą, religiJ11.

Šių

jam formuluoti "pilnutinį ugdymo ide:il11,

s11derint11 prigimties, kultūros ir religijos

sri tis

pr•i--

cl eramo jei je t1armurii joje" ( 2, p. 22). Ši 11 sri či11 tri erarhi joje
a1JkščLiud:4

vertybr:
si11

viet1; u2ima religi.,ja,

L<dkomas

11±,1ovi niu -

ns1�cnyti8s kaip

rei.�J.:,".!0s" ug<lyrn<t0'. (2,
s,,v·1inin
drkt·i.

todėl

aukš13l0H1sia

u- lymo
.

"dvasinis klt,stėji111.�s" ( 2, p. 27), o rimč1.aL1r-.

>1.i!Jl'unt11mil,

u•5ilyti11iq '.iv.1si11Iu

"id•�'Jl 1ni11 Vdrtytii11 nesė,Jos 11•

JR),
J•'J!?:nlietini, uwkyldil t ,ip
Jdr.;.�ct,ė,ji�"·,, u••t jo.l

Įn;C

t i k i; las

tlll'i
-

ne

ku-

rios

.l.'€il'.o;'L,jos

n0r[.

;.Jsek•:Jj11 ugųyi1•1s.

l<onfcs1.n8c: nioI:yldos. Vion kut11lll'.';i
jlj

l'<j

tur(\JO l�rnmH,

t\.•r. •r,_11 1.Juvo
l<y!;LJ

1::i

n•:i!;c>tlį'r_•;.;i ni:1is

i111tr<iJ:\o :··:1:;.• ulin:\. '.«'l-·

M;;J'ijrn1:1·ol6jc>,

Nvrs

•111„11;01.ij;Į 1:;ol:yl:los,

t:...'10 <lt„sln1r,,, tiY.yL.a, bE•t j1Js

,.-,

v;,oo v·ė.d t

(Ln·ho,

r:r<>tinc;ojo,

tikslui steiglarnos

Ta111

1 rieš

1.1,�dyino

lik.o

p'tsuuli!:ltin•�s,

tl k.sl .-.i s.

nes

"Nau j01,i us mo«yk.h1 s",

b(;i pr.1gm:•ttnė.

:d•;1;yviu,',,Js tao'.c;l�J.o:,·

l'ltllli;•�j.i ir I<i·

tad:1 va1styb;!.n€se mo

pedagogikos :ialinin

J:d ;:J. Ia1·i,i.f�:1s, M. lli:i•'"Sc;'nis, v, Huzuis) .1k:c;ontė1vo ;Jrdktir.io
inokir:lu r0o�i1.10

bJV�td.mui

„11•;,..J.<ocr1.J.„.virr.o ir f;t;vdf:0s
ną, J. 1a·:i.1lit>.

,1,

ir ji.1 v<dL;t:1e1.į ·;,: •JnylJt.,i.
č'l.n v.Lu:,,::;:·1.L;ld. •
t{i:;�Į

....„liv1�

niv u._;,\yru

·:Om,tr2

1:·1s, \i.:-;o�
;,

E.S :n;ybė;s

v:\Pn

c.ibul<.1

ka �-�l.�iuc-,jti

ir

rn�Ja6inis

j11defly.;
čiu

si lpr1<1s

lesnio

-

„

-

Jo

spo!itLlll'..i.il,as,

todu l

vystymosi

i(i.li

kds

dom�.n1<>si

l'<HJJ.i.jo-·

avl:lnlws

tiksl11 P'I···

u�·ly.110

K11ygul;e

b.loe;;;.

U.>ten

le11eva nust<.ttyti

3,.veikauuamas su ll i'li n- ·
voiklt•r; vos t:!.k

- obj,ikt11;

jis

tuo

Ceul<Jt d«rosi SHvaveiksmis,

tvirUn;i,

k.i.

rn;od•"minga,

laul,inid:a ir

tikslą

g•:nais,

infurm :1cij <i,

upl1:1-

1;01.i.111os

prL,;i.r:itis.

yri„ akt·vvl)s, ber:1&t'-lnt pąsidaro
ir

prncesci,

į tc;d�.o

noh1bula,

1.;:·igl„, Lies dtiUWH1is.

\ ti,�sioginį

p�saul:J.eti

iš ž�1ot;:;«llS ar

&toistini11 in

1.r

� i l :ro v i� ,

?.nogus,

·ri··rti.eu:;; ji

1Y•1'a, trel;lor.1s

il' jat.:tru s.

bioloe;iuo,

·1,;1

tikslėii

soci.tJlogl.rd.1� doktrįnlĮ i:u·

rt•li.:;i.nių

į n;;.u.jcg.L1lio judctJius ir bus

nukry,.sta

mct.u yr,1

vton

no

ž.:u.�q u:,;J,J .io S·'1veik:1 bU
:):i.n J,'.,�ni.s :l.r tur0t11 \Jūti

�·.:i:';om<u

pradinius /.1�og..iu E
k"

iš

;,ai;i r'.l·Hyti 1

apibrl��ian t

j<.103 kildinLi

nP v"ien 18

ne

Pi.l'tT„Jji ugJ:11w \J.'u:1l•
apie j„ vi��aip
-

t,

(A. t.'ė.cei

ped6.goi;lkil

:į kultūl.'os v ertyb es

iwo.:;1:1, v•,'i.k1Em'ts artimos ir

.•

.ir i•\;·"J.i�on1is,

tię!tls

ir t.

l'.:-t�\. i.„� v-j�s·�i"bir1:l„:i ;.i'J��idcio į

['.co�ti.lrc,io
1:i

kultilros

orLrntiivos5.

ugdyti

roi.kia

kulturor; �·1· 0:::ofi,\os,
tt�'I't-JEŲ.,

pro,);Jg.JVo socialinio lJen

ii:,vt.�(1gta ·d.en•.i�:.tliiikumo

t:i.kslu:',

i....n1�·nyllt0:f� swr.ųr·dt0::;1

jo

idtiah1,

:3erJ<.šna�d

ats

socialtnUs pf)dnė!'�._;lkus

tikslus,

tov„·.i (•,, G116;is, �- V;.;;-.:Jl11s-Gr;1.Ld.t;is)

J.;_ėiJ

žuioc;0us

pa
bet

pri.gin, t is yr;1

:<uriuo::.e m\t.'l'ogr<1muo tu

nerv•-i sist·.rnus tirais,

to

vid.dUS

sek1·eci.J.1 ypat;ifn:iis ir t. t. Tiesa, žmogus ir ;;uk:He:;Lieji gy.:..
v un;:.i tllri benclr1; in(, tl.11k tų bei P'-' tr..iukit! ir ;;ureiki:u infc1r
maci,ios l>Gi su ::iino jit:,o, lHitwės ir s«viraijkos, savisaugos ir
švelr�Ui110,
cifil<a,

tąi:;i(1.1

uet

�·,nogus

ir tuo, klld

išsiskL'id ne tik šių in:ltinl't'-!
Jo

prigi"it;yj:o gli;di

spe

neprily6:::tar.1rn 11

jl<JZ.įstnrnoji

telekta . .; ir-

veikla, yc,i:-,dlic)t,] ir pr:,kti ne; veikJ.a,

Nauj rigi mis n tsinešų spec;ialLil
.gyvenimo

k a u pi_ a

Žinios

o;imtarvė ir

t urin į

tdutos

užpildo ne

tik si11 wažiais kurtų vet't;y

aimt1 ir i;asa111inės mi nti.es siinkau;>•1,

gyvenhio

ni1ii,

budi.t.;.

i;erkb.1.imas į �n1o�uus
t inio u�dymo

tH: :d ėW,

ir

ir išmonės

kūri·

kulturos realijų

vni.k.tčĮ - netiesiV6inis

�r

ĮktS3ui.ie

tiesio.;iui s

nus jomis µtrni ęld 1111H.w

at1•a

li.limėjimal:

išr·uuimai

Vii;ų min(1t11 sociumo
s�monų

mokslas ir

vertybbs:

p<> pro či ai ir visuomeniM1

nudienos ci.vill,;acijos

ir

kon;

- dur

- turi suda

dernokratiJa

realinės kul turos

filosofija, menas ir technika,
Ugdymo

vertybt', vert.ybės

hompetei:-;ijos dill:į. ::H nepulyginamėii

ilni11 i1•

bių pagrindai, bet

ė.1p

tampa fundamentalia ver

Ji'undamontali v eikimo

ir praktinė ekonomij:i,

obJ<:iktyvios

su

o si.oji p.Lėtoja in

Kitos pagrindinės sociumo gyvenirno

ryti asmenybės

morall�.

su rea Lin ė lllis bei

pirmieji koutctktr.'

J-1u

nes žmo g ui reikiH veikti. social:Ln{ije

kultiirl11ėje ti krov ėj o .

išpleči.d

ir Jva:si11io

tiesiui:;inį.s pa�;rmliati

ž1no5au:; Sėl veika

p.;o;;.m1yJe.

Jtl neµaku.oka,

petencija,

bas

yr;;

lnformr.i.ciją apie jcs ypatumus,

divi do orientaciją

ir

-

apl in ko s vertyb,�rais.

empirinėmis

bot

ir

tikslas.

Kita ugdymo 1H'<) IJJ.cma

tybe,

žmogi.;kas fi :oi ni<J

u,:uomazgas. Jt! pJėtoV,

nio ugdymo

li.nk<1

žmo<;;w; negl.111.st..:.t gyvullulrn.

motyvai i r Jctusn1ai. "l':1d

el!lDcijos,

- žmo

gaus prt..;imtias 1,1,:,tot<i.

-- :.\1noe;at.�

'Į'r;,čioji u�dymo problrnua

b<:i

dvasiuėmi:.i vertybėmis.

tim:;ioL;i.nis
t:;.'!LIS

ti.ksla.s, bot į jį

<.lV<WlJs pris)

taip J>at ne

-·

p;1:iadl11arno. didzioji

Žcinc>i.,.ir,t

ptis išruii;::.iti

S<1voika su idb:tll.nėmts

SijV,;iko:o ugdymas

save tobula asme11yt;e,

bent trys fundarnentali11 vertyhill <J:L'upi,s:

skirti11os

prt timo,

�-os

:!.n10-

Čia

hūties

su

tau -einūs !.jftmonds ir t:l�fl.::.:do, G:;mtJnyb�::s.

buties SU]>r:1tim:į

111uČi"i '' .įni.r·tJ n1;Hi
m:tteri:-1li��m.�1�;,

1H11iil

sl,irtil1tsj

j10iitil'ic.i.

tei1�[h...iS

ir titnii11!:1. s. I�uo

j1r,

pusrn.1lit·ti.nė,j1;

ideali411,:,s

illl>kykloje l;�1dd�L1nt

1.1·

prikl;1ustJ lr

įt:ik,)s

11riJ;la11so u,sdy,110 tu r i niu kryp�y�; ir �H:;;Lri, net
VU·.klVU�l ti.s

J),jl j<.j sir11t-

1�11 1ei.;;si fi.losofin1:is s is t e•110s :

metocl:d.

Kuo

ll1()Į\.iHlL1lHS Rll1�I'r.tL

ti c1tJj 1·!\tyvi_:J ir· ��IAl).icktyvi.:Į, m:it:::":r.i.dlirh„ i.r Jva!:iit41' lHJt.į'? ,�t
'1.it,s1 i.;c,t vJ.syr.Jnį 1,t.1tJ."s �;,_:i.r .• tirn:, t;dLi iai. it1..iti intq..;

r;:1l.:;1111Į

cuut:1:;

L':1l:j�-.u:iL111!:: (�·.l·.i11J;-:.lc_1::1u

·�i·.il) tj>,J',)V . .t;-,
·'

i

:.

11 i l„i

1

1i··1:·,}1LJ;:,.;

;)ll1i!Į

\:)1.iiJ l 1•.i k „ ) 1 i11ttd.t.'ĮV·1l!!.i ir· i.-•.}.li·4
t.•1�.7n:1::_., J,� i•!'1i•_tirlf\ r.)jk��L:.1..1 ,'.d;-

Li i·j .11t. tii·1\J'/« f\·1i�, irll

.ij'!'I i

JJ1.l·„ t•·1.>i

·t

įe �- lv�:i.i� f
4�

!'i :stem'l,. Yr<
ii'.nngų,

me.

ue�tiesiot;iną
Kaip

Vj satos kanas, įskiri11nt ir

1·.iekvierin.s
fizin·�·
tikr·1

vcidinam;!J<l elementariq infor

tiesio gi n•, r<iikšm�,

be to, dar

reikšmų, kurią semuntikai vadina pras

paųildom<l

m atyti , realios būties informaciniai srautai neša

jektyvias
rialti,

kLl11ui

turinči:1 j flfil tam

m ar.i Jq,

ir

kad

7.inoma,

teilda kitttm

ob

rei kšm e s ir p r asm e s, kurios atsl•leidžia ne vien mate

bet ir

dv : 1 si nį

pasaulį.

:Jį plači;ii suvokia įž.valgtis moks

lini 11kal, pra1wii.Ji, fU •Jscfai, teologai ir p o e tai . Kili p tik čia
J

r

rnsij·mgia

mineti

s1ullotinėje �.oky!;.loje

K:;i de.l

Tokia

ided

1.iteist11 dialoeo g<•limyt>ės.

Pa

turėtų ra11ti sau vietos visli. pažititų mo 

kyto.jai, ir ,jie vieuod;,i ge r b t i ni
brukti kitiems.

Lūdiii, atsiveria

tikrovės pa1.inimo

U:::tų ir materialistų, teistų ir

tol er ru 1 ci j a

fund.1mP11t3l;i11

nors Si.lVO pa�itlrų

,

rodyt11 :111kšt:1

ta·:ti11ės' sąmon(•s ir

negali

tautos

P. .l gesio

kuiturą.
verty

bių, reild.:1 1•:1brė�;ti šias: tiesą i r teisingumą, sav•1ra11kiškumą
ir ·\arl:ištum<1,
liet11vi11 ttJu

dvasingimq

ta.

Ugdyr10

ir tuutlškumą.

p ro c e se

ori<'n tacl. jns ir pr<1ii,ysta

išmintingumu,

vertybi11 µraktinės ii:lr'1i1'1:os

laipsnis

1u1.10 lygį. 1\:ll'lll'1 asmenybė

ar tai

las?

-

Išskničiuotos vi s y\J i n i o

gaus p ri Rimt i P. s

ypt1trnnė1i

:Jas

jos įauga į

n uo am?.ių aul(stino
!lSme11ybės vert yb i n es

kUr·yllingumu i.r dora.

ni1ra g::1lut:inis ug•iymo tiks
.

ugdyi;.o pė1gdnd11 vertybės lr

susijt;

;�it!

api btldina asmafl] 1Jės tobu-

horiz:ontaU·;ir;

ir

7.mo

ve1·tjb;li1_1is

r _(f. i , 1 is , ::Jie Dliityti sib,je l<>nteh!je,
VISYBINIO UGDYW;O PAGRINDŲ SISTEMA
--r-- ---. ------� ymo J'UOŽi.li
Pr;.ikt � !lis l ::vini.m'ls i.rąukleJ1m;.5

Ugdymo
vertybės ir
Žlliogau� prigimtis

l-·-·-1--2---

t

Ideali nės-

vertybės
J

46

l

Asmenyb1�s
Tautiniis są
monės ir el
gesio

1

Te��irlis
lnvinimr:Js

.

„Z:-:l;-;

,,

-

·- ·

-;_:-

11iesu i
t�isln�;um.1s

t

El��esi�

f-.nvarar1kiSKt!rno

-�,.:-=-

:

ytil „„:;;-

3�_;,;ki.-�}:u-

mas ir
tumus

d<1rb(·-

.

"Jv

-

-

���j t ;-.:

�;un;:,!-'

i. r·

t:J'lti,;-

-- ----------

e

J

4

Civilizacijos

Da b arties
at radim ų

Dab arti es
i šradim ų

ir išmonės
sankaupa

das

Mokslas ir
filosofija

Men as ir
te c hn ik a

Papročiai i l'
n1oralo

l

5
----

---

Rea Unės
vertybės

ir minties
sankau{Ja

.

2

DabartHis
gyvenimo bil-

-·

l(Ultflros

--

Aplinkos
žinios ir
k o m p e ten
cija

Sociumo

,---------

D arb as ir
ekon o mija

Sa nt arvė ir
demokri.lti ja.

------·

------

-

·--

Žmo gaus

...------

Intelektas, valia,
pažį stamoji prakti n
ve ik la
veik l a

Sąm on ė

ė

prigi m ti s
-·---

-----

Po reiki ai

l

Istink tai
Pradiniai
duomen ys

Elnoci jos, motyv ai ir
j a usm 3i.

----- -·

-

Info1 .1acijos
Tyx•i mo

savix•uiškos Švelnumo

Aktyvrnuas
ir veiklu-

Spontaniš!WlliilS ir
savaveiksmiš ku mas

lfiilS

Laisvės

S a vis a ug os
Silpnumas ir

jąu trum a s

-

Skaitant lentelę is

"

·

ač i o s į V.lrsų, nrntyti vertikalusis

ugdymo ruožų ryf;ys, tėtip pat ir tai� kokiais vaiko prigimties
pradme11i.mis re1fi am asi ugdant
bes

jo

uukštąsias as m enyb ės verty

(ii:imin tį , kūrybingunui, durovę), '. )J•ios tam tikslui nė<udo

J awos realijo s ir ideulij<·".

'rarkim,

jeigu keliamas dalinis

tik.slas (zr. J-či11 skiltį ) ugdyti mokinių i šm in tį (zinių ir
praktim.ų mokėjj1n11 pilnį - aukščiausią kompetenciją ir gebėji

mų numųtyti), tai bui;ina sudaryti sąlygas , kad jie galė�11 ten
�inti info.L'macijos poreikį ,

mą,

l a vint tĮ intelekto galias ( s uvok i



atmintį, mųstyw1.) tam tikrų mokslo sriči11 faktais ir dės

niais, savo proto pastungomis rastų ties11 ir elgtųsi pagal
t eis i ngumo normas. l(ąi padeclėuna moki.nitĮ savir:';jŠkai ir intui

ci j a i u.r. 4-t<i silil tį)' brandinama asmenybės kllrybi11ė išmo
nė,

si eidama u gdyti k llrybingum'\. l(ad doros ugdymus (>ir. 5-t11

skiltį) yra b ūti na s

,

kalbu lun t e l ė j e išskaičiuotos z�ogaus

prigil ti es savyb0s. s1111r1intilmn, minėtos trys asmenybės v erty
.,



b{is gyvame •Jgdyino proco�>o sud<1ro .ion i1.t0gr·c1tuot11 vidinio to
bulumo tu r•inį, ir tui
( ��. :J:w11scli).

l'

u3domn "integr•uo t!l asmanybė"
47

Vidinė V•Jrt -bi11 ir11;egracija l a iduo j a dvasin:i, klestėjimr1.
lentelės

Iš
t-;ir.

taip v1,t lll'<tyti,

turinio

kad. esama daug kitų

ugd�no ti.ksl11, I:ylallčių j_s reilc 11 : 0 padėU žmog<ms pri

dolini1;

:S.L.d. i.s.sir.l;leisti :į v ai riomis re0lin•}mis

tytJ<jnis,
visada

ir idealinl'� mis ver

kad. galėt11 sd;mir.gr,i g yvuot l. �iems

pusieldaua!)

s pr e nd ii um a ·nemaiai

o iiie dH:tuoja

davini1;,

p a sie k ti

cnolcymo ėlr

lc o uk ro č i u s bUdus ir

(de,ja, •ne

auklėJi-mo

už

metodus. 'D<ibarties

pasAulietin1', wok_ylclu t aik o u•OdArniausias p ri em ones ir m e todus ,
:įgalin:mčius

pėr pamolcas :i,gyti

vertybių

suv o ir kitų gyven imui ' k·l'.lrti.

r<;·snir.m

pimiausir'

turi buti kreipimni į individualybės

sed vi tae discirnus" -

µrigimtinių ga
"Non

galima form11luoti b endrą

tiksl'I· :Jis apibrė1:tinas šitai.p:

r ,,,, li E ėm is ir·i'd<Jalinėmis vertybėmis plėtoti

duom;�nų visum4,

ge

amzinai teisingas princ i pas .

Romii-H1tis išsakytou1i:, Llintimi s ,

jį pusr,ulietinio ugdym o

žm(·:<;ui

reikalingų

ugdymo t iksl ai

po to į jos ·rengimą p r akti nia m gyv.mimui.

li1i pl•1totę,

schoLie,

vi sumą,

Vadin11si,

kad gebėttj išm i nti n gai , lcilrybingai

padėti

pr i gimti e s

ir

dorai

voil: ti gyvenime.

tikslo

U,;dymo

apibr1)ityjo neatsitilctinai v a rtot as

Skl.rtin,,;ai nuo

"p<+d,�ti•.

dabar

v yraujančio

žodis

p o z i ilrio , pnisal ku

rį m ol: y t o ja s turi vadov auti moki niui, čia pabrė�ia,L1s žmogaus
prigimtif;s aktyv1.Duas l'ei veiklum1J.s, s a vir ai tikos poreikis,

reali zuo ei

pag e lb sti mokytojas.

savo pareigą, versttĮ

J:i, lubiau ·dou i t'!t is ugdytinio amaenybe, .Jos

ga liomi s bei gabumais,

molei nio

vasitikėti ja ir pat?;al r e ik al ų k reipti

pas tan(;3S pro du l< tyvesno linkme.

Šis p1,gal bos moleini ui

reika1a·rimas neatmeta vadovaviino būtinumo: t:;da,
vengi11nhis,

kur:\,

1\Jl<ia pado.gogo ori en tHci ja :i,

kai jis ·neiš

bet v ad c va uti reh:&tų taip, kad m ok tl eivis , pats sau

keltų ti k s lus , mąstytų,

kaip Juos

pa si ek ti , ·ir-imtųsi 1irultti

nių veiksmtj.

Mo kinio

k e li ami

savn

reixlos

ti k sl a i

prasmų, kai jie vi en ai p ur ki t',iP susiję su

tiesloginiois, d ali n iiii s,
tik s lais,

brndruisi-:1is

ne

ar 8'ilutiniilis ugdym·o

apibildintais iliame st1•uiĮisnyje,

indi vidualybc�,

įclyJa ugdom ą j t�
t� esiot>lrdaira,

A tsi ž vel ,�i ant į jo

padedama su vo kti savirėliškos tikslų vrasrr-"l,

rea

lumq bei perspek; :·vą. Kai jie įsisąmoninami, kyla ugd ymo si µo
reikis.

�is ir yra tie sioginis vertino;i.-msin.s

dos veiksnyr;.
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;,smenybcjs

br«n

�:inėtų ugdymo ir u3dymosi

tikslų ri;ulizo.vimas p.:;dėtų

t\Urti iwti

manišką ir demokrat:' nę pasau:!.ieti:nę mokyklą, kurios dėmesio

-

centre

žmogaus prigimties ypa�m.w.i

mis v er t ybėm i s .

V isybę

-

žmogus

ir

jų p lė to tė vist:o;;inė

atviras pasaCiliui,

ir pasaulio lobit;

galil'.la perimti tik darnios jų Si1' te;lOS

pavidąl�.

Remi1rntis minė t a visybinio CIJdymo pae;rindų si.:: to�:a,
ma

a p ibro i ti

dalinių ugdymo t:!.ksltJ (uždavinitĮ)

·
jo s ruo žus :

penkius

e;.;li

sisteoą, skirti

I ru o ž ;is . Fizinis lavinj.rnus. :Jo uždilvinid!.: l. HiJienir.is

2. Ekologinis l<:.vinimas. J. Fi r,J;ulturinis lavinb as.

.:.avinimas.

4, Jpo1· t ini i3 l ė1 vini m as.
II r uo ž c s . ;Esichi!}įLl:1vj ni1.1:1'l. Jo užct;,,vini<.ti:
to lavini mas ,

( savi.reguliaci Jos)

t y v aci jos

5.

Intr:;lel<

6. J?ra!ctinio vuiki11;0 (ope:::-::cijų) lc1Viiii.L1s. 7. :�o
tobulinfoąs. e. Ch<1ralcterio t.Jllu

linimns.

III ruo ž a s , �ocialinis_aCikl0,j� :Jo u�daviniai: 9. Draus

minimas, 10. Ddr bi ni s auklėjimas. lL Eicono:ninis at<klėjj.mąs,
12. Visuomeninis ( tau tinis , patriotinis,

tinis)

t arp t auti ni s , d�C>kra

auklėJimas,

IV ruo�as.
linis .

14,

lavinimas.

_!SultC:rj.nis

u�d ::.v in i a i: lJ. Moks
l avi nima s . 15. Meninis
la v ini mas ,

lavinimas. Jo

Tūr.hninis ir technologinis

16. Etj.nis ir teisints

V r uožas . Dvasinis m1klfijimJ.s. :Jo uždavini<.i: 17. ?asau··
lėžiarinis auklė.jimas.
m"ls.

19.

Dorinimas.

Ši taip
m a,

b

18. Ver t y i nis

(alcsiologinis)

auklėji

20. Este�inis auklėjimas.

suskirstyta :!,

strulctaras s1ste:na,

yra teorinės analizės vaisius,

savaime supranta

Jokiu badr_.x neskaido konkre

taus vien tiso ugdymo proceso d alimis,

tik padeda suvol�i;i, kaci.

kiekviename pedagog i�1u veikimo žingsnyje vibnu motu reik ia

spręsti

gausybę

uždavinių

k

si e i an t

galutinio Uėdymo tikslo.
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