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PROBLEM'OS
Vanda Aramavičiatė

oo'iWVINIO AUKLĖ31MO AKTUALUMAS
Lietuvos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijoje
eigi11ura,

ka.d vagrindinis mokyklos u�davinys - atsigręžti į

;mogų kaip į

absoliučią vertybę.

:Jį į g yven dinan t , ypač svarbu

,moselėti žmogaus !1 zinę ir psichinę prigimtį,

sudaryti sąly

gil's atsiskleisti jo individu alybei, pažadinti siekimą tapti as111e nybe,

padėti tvirtus dorovės pagrindu s •

.l:'abrėžit1ma, kad apie

asmenybės brendi11t1 mol<ykloje galima kalbėti tik tuo atveju, kai
ugd om as ai:3ki11 gyveni1110 pozicijų turintis ž11ogus.

'l'odėl viso

aukl6Ji1Ro proceso šerdimi ta11pa dorovinis auklėji11as,

o jo

tikslu - akt iv ios dorovinės pozicijos ugdymas.
Dorovinė pozicija - sudėtingas fenomenas, apimantis doro
vinės s<1111onės ir dorovinio elgesio sferą.

Dėl to svurbiausiems

r·odėrntiems pozicijos susi!ormuvimo lyg:I,,

kriterijams,

linkti priskirti:

l)

mingumą i r veiksming umą ;
singumą ir pagrįstumą;

J) emocinių išgyvenimų, susijusių

motyv ų

5) dorovi nio elgesio ·pastovumą ir jo

Dorovinės pozicijos turinį

sudaro ati ti l lkamo s vertybių

Prėieiti:ls ir dabarties Lietuvos filosofai ir pedago

(Vydūnas,
L.

tė-Bit•j,

A.

Maceina, 3,

Vabalas-Gudait is ,

Jovėti.�a, č. Kalendu,

B.

Kuzmickus,

y

kt.) esmine d orovin e vert be laiko ::iaoniilkumq.

V.

�e11aitis ir

Apibūd1.ndarnas

ir pc1gark1 jam; š i o s vertyliės suronuoja dėwgelį tiek

.e11ocini11,

tl.Clk .cucion:.J it;

:i.mo1d iiku1ao apraiill<tĮ, il i> ii in i ui tam

i:,;mči11 dorovinėrnic; �:<.1vyb&mis,
ki n.:;urr,ui,
i,

G. Petkev i č a i 

kai p aukščiau:si<i tik sl4, žmoniijkumas pirmiau �>ia reiškia 

si meile

?a'J

do

po b ūdį .

sisteroo�.

žmog11

su

pruradimu, kryptin

4) valinių-d orovinių si e kių realizuoti dor ovine s verty

bes e15esi11 in tensyv 11m< 1 1

!!:ai

es

2) požiūrių į dorovines vertybes tei

r ovin ių vertybitĮ įgijimu arba, atvirkščiui,
gumą;

mes

žinių apie dorovines vertybes išsamumą,

�i1 ..

p .1r. •i

Itin reibi'llingi.l vieta tenka atsu

ginguc1u i, kui: 1l1 :•,ui,

int:1.�umui,

j.,t•t1·1J1Jui,

'-_;e,

s.:i v iJ( ri. U:;k
z:.•og.i1.u

umui,

teisingu-

Cdll:.„.Ji•nui, kolekty

vi �·}:11r:11 i.
Tl1:1:::i.:�l:„i:�

�/l�t::1:1is

!:·)\l�,·:w;_�:

1;įf'111,1,

uu�·tatyti,

kol�ia[i

dorovines vertybes ir kol<iu l ygiu vyresnieji mokslai viai yrli
įsisąmoninę, kurias i::i
elgesiu;

antra,

zicijos bruo�us,
trečia,

Jt1 ir kaip įgyvendina savo veiklu bei

atskirti bend"US ir specifinius dorovinės po
būdingus sl<irtingų tipų mokylcli� auklėti11ia1ns;

išskirti socialinius-pedag0giniu s veiksnius,

daugiausia

Sij lygojančius dorovj.ni ų verty bi11 internalizaciJą; ketvirt!!, č!pi
būdinti esmines s.1lygus,

determinuojančias minėtų veiksnitĮ doru·

vinį potencialą 1

išsiaiškinti

penkta,

pagrindines dorovinės po

zicijos ugdymo kryptis įvairių tipų mokyklose:
rojo

lavinimo,

specialiosiose

fesinėse technikos,
Norėdami

moksleivių.

pro

tokiu aspektu panagrirH�ti vyresnio amžiaus moks
i!š tyrėme 509 vidurinių bendrojo lavi

605 -·technikumų,

522

-

PTM ir 150 spec.

Apibendrinud c.autq tyrimo informaciJ<1,

šie dorovinės pozicijos Yi'Utumai
l lentE113.

vidurinėse bend

( technikurnuose),

spoci.:il iosiose profesint'ise technikos.

lei vitĮ dorovin·� pozici L,
nimo mokyklri.

vidurinėse

P'.l'M

išryškė,lo

(::r. l lentelr():

1'i.rt·� moksleivių doruvin."Js pozicijos lygis
------------

!
!„ukštas
!

Pozicijos parametrai
Vertybių turinio į .si
savinim<Js

Jų l n;iu i
Vidutinis

Zemas

Ne!Htenkina
m as

5,6

45,6

48,�

.?c>H!lritl teisingumas

50, 7

46,9

1,6

o,t!

Padūrių po.c;rįstumas

7,1

51,0

40,1

1,8

�iekimų in ten:,yvumas

101(

54,4

J0,4

4,8

22,9

68,2

8,9

Siekimili kitų attvilgiu
D<h'ovinio el<1esio stabilum:is

0,8

16,J

60,2

22,7

Elges:.c> moty·�avii:ias

2,5

J6,7

52,7

8,4

Galime

teigti,

ka11kaiaai tvirta,
vertinant

nes

i:ad mokslel.vių dorovinė pozicija nėra pa
dominuoja vidutinis

aul\(;tas ir vidutinis ln;iai,
nii;,a�;

,,pie tai byloja ir el;sesio m otyvai, kuriiJ hierar

';hi ,jc).j<; mol:sl<?iviėii i.;sr:iria
n�;

išsiskiria

tači<i.u vertybių turinio įsis:1moni

ir kon'.:retaus elgesio e;rindimas Juo yra menkas ir nepa

tenldnH.r,as.

1 i

j r žemas lygis. Nors,

tiriumųJų p��i!lrį į dorovines vertybes,

asmeninė•J gerovės, naudos, iš da-

ir 'i�:11enyh�s t .itu.Lini.rno, s.:wikiiros motyvus.
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e smini a111 s doroviu ės po,.;1clJL:s

Vadirwsi,

e; ie m s į vairir1 tipų

mo!(ykllĮ

Yll" tumam s , b ūdin

pri k l ė:U so:

auklėtinicuns,

�m oni šk umo turini.) samprii ta.

a) nepakanlwma

kad v yresniojo amžiaus m o k sl e ivi ai ne

Tai reiškia,

tik macl.okai �ino žm oniš 

kumo apraišk1i ir su t uo susi,jusių dorovinitl probl ew11, tet ir
J1i e smę bei ryilį

menkai suvokia
viršut inišk ai

savikri t if.kumas ,

Iaiklumas.

vertybės ne vi::;acla būna
Joi<tis pasinau doti ,
reLikinitrs,
ra

su

k o11k rečiu gyveniu1u.

supran tanias jautrumas,

Kita ve ctu s ,

ic

įvyldus, eleesį.

pa

žinomos dorovinės

veiksmingos: mok slei vi ai

kui rei kia

Ypač

kito žmogaus tausojimas,

nolatai moka

vertinti į vair ius socialinius
Taigi turimos dorovinės Hnios nė

t apu sios realiais vertiuimo I:ri·teri,jais. Dėl to neretai ti

ri amieji aprobuoja ne tink ėllnu s savo ir kitų p oelgi us , neį�vel
gia jiĮ žalingtĮ

te! sina,

pasekmi11 aplinkiniams,

visuomenei a rba jas pa

ori fm tuo ja si tik į a smenin ių reikmių ten k inimo b llti

nyb�. Nors tdi 1l atia u
auklėti.nLims,

būdinga profesinių te t: h niko s DlOkyklų

tač iau technikumu

mokyklų 1aoksleivi•1 dorovinės

ir-�ict1;ri�ir1

;i.inios taip

bendrojo lavini mo

pat nėra p akank amai

išsa!llios ir ve ik sm i n gos ;

b) teidng'1S1 liet
jo

nevfsi�kai

Jldt>l'įStčJS požiūris į �moniš

OaL1guma muksleivitĮ neguli gerai

kllm<j.

p iiaiš kin ti.

svurb_os �moc:aus g yv eni me, nors jų požiūris

kad vi s11

Pažymėtina,

singas.

n ii;kmno aprai:�!:LĮ
kank<mai

ver ti r.a žmogaus

tiriamieji daugelį žmo

uiokyklrJ

la iko svarbiomis.

tau so jim11 ,

bBi įrodyti

į ;;lmoniškuraą tei

Tačiar1 visi
kulclumą,

ti riamie ji nepa-

jie dažniausiai neatskleisdavo širĮ v1,rtybiLĮ a smen inės ir

Todėl

vi suom1minės prasmės

aiba pa tei kdu. vo k1di<lin1';ų are:;mnentų. Be

kai i:uriri gru pi ll

mof( slei viams, ypač pr ofesinių tectmikos

to,

mokyklLj,

•

pat:rį s ti 11'

savikl'itiškumo,

a tsakingumo,

o labiausiai

įž velgti glaud11

ryš į tarp Jų

buvo s11nku

r eigi ngu1110 svarb:1,

asmeninio ir vi suorneni ni o reikšmingurno.
1111jr1 nurodė, ked žmogus,
komplikuoja ne vien

men•s, tautos,

so;vo,

Tdd tik

pa

m ažuma tiri?-

nesilaikun tis doro vinių reikalavimų,
llflt ir ki t ų

(.;yvenimų,

s tab do visuo

pa�a11uu ir visos imonijos pa�angų1

e) emo cinių iJ1,yveni mų ctoru vinio kryptingumo µriešt'.irin
gum:1s,

Kilip

ta111

ti;:ru Į;ri!Eme lomianti,,; ve r tybinitj požiūrių

pii.aiškt3Jo, ra'.:lkSlBiviai,

kyklų,

dhlniii.U

i��yv�n�,

dorovtis reik a l 1vim1 a1·b:i,
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·

kolektyviškumą.

kai

o

ypa'5 p rofe sin ių

;>Obild�.

technikos mo

Jie pdtys �r jų a r timiej i

ldikosi

prie'3i11gili, el_;i ilsi nect ts.1kingai, ne-

sąžinine;ai,

neteisingai,

muoju atveju
bijo,

noajautriai ir• pan.

moksleiviai džiauGiasi,

gėdijasi.

Kitų žmonių elgesys,

Natūralu,

žavisi,

kad pir

antruoju - liOdi,

santykiai, gyvenimo blldas

m o ksleivius taip pat Jaudina. Jie itin siele>Jasi dėl an tihuma' n iškumo,

paoirei:�kiančio žiaurumu,

davy;:;te,

g'lrtavimu,

apgaule, iš

savanaudiškumu,

dE31 blogos vaikų priežiūros.

Tačiau

išgyve

nimų skalė labai pasikeičia - Joje dominuoja neapykanta ir pyk

�

tis,

m žolrni palikdami vietos gailesčiui, užuojautai,

o kartu

ir atsakomybės jl\usmui už esamq blogį žemėje. Kai kuriuos savo
išgyvenimus,

ypač susižavėjimų,

neretai ir baimę,

moksleiviui

sieja su dorovii'ikai neutraliais dal ykais ;
d) nepakankami siekimai įgyvendinti žmoniškumą savo elge
siu.

�rima informacija parodė,

l avinimo mokyklų jau nuolių,
da ugiau kai

p trečdalis PTM

PTM moksleivi11

jr

t eisingj

kuip pusė bendrojo

ir k 3 tvirtadalio spec.
kuklūs,

Tačiau daugelio tiriamųJ

tl

žmogaus tuusojimo,

nors technikumr1

pareigingi,

siekiai yra nepa�an

Ši tendencija ypač a kivaizdi,

mo ksleivių jautrumo,
Pasirodo;

molrnlei vi11

siekia būti savi.kritiški,

pė;n,

kamai ryškūs.

kad d:�ugiuu

apie pusė technikumų au klėtinių,

kai palyginami

atsakingumo siekiai.

ir bendro Jo laviuimo mokykltl auklėti

ni ai l ab i au

l,lnl:'l

atsakyti už

savo vcikE:rąrl pasek me s,

sčlvc noru bei iniciatyva pareiksti užuojautų,

vertybes,

tačiau d1uguma

ska tir!:;mi

ir·

p d l a i k o mi,

oaugoti žmJnijos sukurtas

( nuo 25 % iki JO %) tik kitų asraenų
beveik tiek pat

(nuo 18

% iki 34 %) tik

p rižiūrimi ir kon trolil10Ja111i mėgina derj nti as;neninius ir vi

nesi t<iiksty ti

suomeninius in tercsus,
kad m)ksleivir1
m11_žai Ji e m
n i,

s

si Pk ia i

rupi, kml

gailestingrJs1,l,

kitų

elgesi

o

a tv •c

j č1

č;iq

veiksni·.r

elee.sys

l'. Uk lu mu .
dažn<.ii

elgesys pastovesn:is,

m'Jkslei vi•i

roil'.·1lavimais,

qjq

o neret

nuo

6 % iki 41:! % jau

8 % iki JB % reta i gri udžia savo el

sėivikri ti,'lkumu,

m,lkyl<l'-! tir i11 m

taip f«Liclgti:

Itin

teisinges

trilksta pastovesnių

Kaip nu s ta ty ta ty rim•1is ,

pareigingumu,

fesl.niq

Akivaizdu,

Dau�umai moksleivių,

ttestabilunas.

Upų moky!close,

n u olitj rP.tkarčiais ir nuo
gesį

mu .

dėmesingesni vieni kitiems;

skirtingq

fOrt:l!j.

p

a laid u

su

atžvilgiu dar lhenkesni.

11rlinkiniai butą sųHningesr.i,

3) dorovinio el;;es1o
besimolrnnčili

ž mo n it!

puelgi.-_;i rečiau

.i ir

o

Antra vertus,

neati.tinka

j11

pro

siek im ų

sn i . TDkiu
o l'ovin i ais

sieki<>i ma 2 e
sutampa

su d

jiems prieštarauja.

tamp.J kl. ti vidilliai. Lci i'3uriniai

Motyvuoj0nčiu

skatuliai,

m1-1žai su-
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i;iJę

arba

iŠ viso nesusiję su žmoniškumu. 'farp j11 itin ryški.:ii

išsiskiria asmer�s gerovė,

nauda,

o kartais i•'

spaudimas,

prie

varta.
Suprantama,

kad moksleivio dorovinė pozicija yra daugelio

vei ksnių sąveikos rezultatas.
bendravimas,

l a,

kolektyv uose.

santykiui,

tarp.jų užima veik

Vyresniojo moksleivio asmenybės ugdymui,

t y rinėtojų nuomone,
kinė· veikla,

Ypatingą vietą

susidarantys įvairiose grupėse ir

išskirtinę r·eikšmę

daugelio

turi mokomoji ir 11epamo

bendravimas bei savitarpio santykiai su pedagoJais,

bendraamžiais ,

tėvais.

Vadinasi",

čia glūdi ir realios dorovinės

pozicijos for mavimosi prielaidos,
Norėdami šias prielaidas labiau apibrėžti,
tyt1

bandėme nusta

koreliacinius ryšius tarp minėtų veiksnių ir dorovinės

pozicijos parametrų.

Išryškėję

statisti�kai reikšmingi korelia

c i niai koeficientai įgalina konstatuoti,
l)

kad:

vyresniame mokykliniame amžiuj e subjektyvūs veiksniai

nulemia do��vinės pozicijos lygį�

Galima manyti,

m i au sia prL�kirtinas požiūris į mokym1.isi,
į pedagoginį bendravimą,

kad jiems pir

į nepamokim� veiklli,

taip pat į komunikacinius,

nius ir percepGinius procesus,

vykstančius šeimoje,

interakci
o ypač tarp

tėvų ir vaikų;

2) iš parametrų, nusakančių požiūrį į mokymąsi ir darančių
į takq pozt,'l. Jos ugdymui, labiausiai išsiskiria mokymosi moty
vai,

Požiūrį :\. nepamokinQ veiklą daugiausia lemia veiklos tiks

lai,

mokinių pasitenkinimo veiJr'os turiniu,

zultatais �obūdis,

o r gardzuoj<· noje už mokyklos ribų,
tiek
ti.

planuojant,
Pedagoginį

organizacija,

dalyvavimas įvairiapusiškoje veikloje,
moksleivi11

tiek ir atliekant veiklą,

bendravimą labiau siai

re
ypač

iniciatyvumas

galimybė ją pasirink

nusako šie parametrai: mo

Į.: y toJtĮ ir mokinių bendravimo f.:ui<'i
. nį ir savitarpio kontaktus
lvdinčių emo::ijų pobMis, malcsleivi11 lOke· Siai pedc1go gų atžvil

g.1t1 t.er.dr1,.imo sfero,ie, jaunuolių pasitenkinimas savo statusu
1:1.„sflje

(grupėje),

·
joje <:usidariusiais dulylciniais ir asmeni-

r:i •is san�yki«is, k«i irnrii.iif.:
ar-s!·:rit;,i. Ber,dra•Jir;;-,

r.t\'iwo t':rir:io ir R�"latiin'
n

lwr.t•Jkt:;

·

1. ·1�) ;uLl'.11.s, lul:e�:::i1.i t.jv11
)) :;1•1 p<ariu;ietq ry';i<1i

a

.;

::;::i:r'

i

�

J·,:r:>vL1·;;: -.·('rt.:rt•cs) l:i i •,•1

l)D

visu kolektyv u
benc1-

sLl motir.a ir tėvu įverti-

cbrcivinės

pozicijos l<omponen-

;,ozi.,įjos kt.JU1po1.(;JltdS

Štai l:c.�r1i t;v:i"
•.

ir

šic•pa:cametrai:

1;'- �il.:;iu, pcrni tenk'inimas ŠE)ima;

s:

t ·+i
'•,

ild.

jos narii..1 is

.·;pi1•,oje 3.pH.1tidina

::

:: �.i·:s

:cu

Canios

rnol:r:ioi;i motyvLiis,

moksleivių įtraukimu � nepa!Aokinę veiklų
este-Unę}, sa teigiamu požffli:riu
(pirmiausia

:\.

t

(ypač :l,; pa�inti:'ę ir

:j:vairias
·
auJl::]ė:J::l!mo· formas

sakytines ir '1efkdinamąsias),
' .

SU'

veill:l!0<s tikslais

(ypač su profesinais, pažintiniais ir savęs tobulfnimo), taip
pat ir

su

teiriamojo santykiais su motinc:, grindžiamais poreikių,

siekių ir svaj-on:lių supratimu.

Emocinis-vertinamasis komponentas

(doroviniai vertinimai fr emociniai išgyvenimai), be minėtų
ryšill, glaudžiai: TcoreUuoJa

pės} kolektyvą ir ko11takt<1

S.I
su

jaunuolių požiariu į klasės (gru
tėvais, ypač

:l,

motinos dalijimą

si savo emociniais išgyvirnimais, į jos gebėjimą suprasti.

Prak

tinis pozioijos komponentas (doroviniai-valiniai siekimai ir
d oroviniai poelgiai),

skirtingai negu kogrij tyvinis ir emocinis

vertinamasis, glaudžiai siejasi su moksleivių požiari u į peda
goginį bendravimą, vylcstantį

tiek dalyi{inėje, tiek ir asmeninė

je sferoje, taip· pat lr į bendravirr.,

su

tėvais.

:tdomu tai, kad,

interpretuojant šio komponent9 ryšį su pedagoginiu bendravimLI,
pirmiausia iŠryšI<:ėja mokytojo ir mokinio abipusiško pasitikėji
mo

(dalijimosi emociniais išgyvenimdis, pagalbos), o

su

tėvų

ir vaikų santykia•is - supratimo svarba.
Remiantis gauta tyrimo in!omacija apie minėtus mokymo
prot:eso, nepamokinė-(; v.eiklos ir bendrav:l.mo parametrus, galima
daryii .Sitokias išva<l!a·s apie vyresni uosius moksleivius:
Pirma·1 jų pož:l:il'l!':l!s

\

mokym<isi nėra labai teigiamas. Vidu

rinių bendrojo lavinimo ir specialiųjų vidurinių mokyk:..ų auk
J.ėtiniai

·

t.uo labiau suintereStroti: skiriasi iš ki ttĮ pl.:1. tesniais

pažintiniais interesais ir socialiniais motyvais.

Jie labiau

l inkę neigiamai vertinti ir pamokų (paskaitų) praleidinėjimą,
daugiau dėmesio kreipia � mekymosi rezultatus. Kita vertus,
minėti moksleiviai (ypač bend:rojo lavin:limo mokyklų) mažiau pa
t erikintj

lr·vinimo turiniu ir pamokos organ:lizavimu, o ypač joje

vyraujanč � ais santykiais.
Antra,

nepakankamai: įsi trau kia į nepamokinų veiklą.

Pir

miausia t.i.i pas.akytina apiti µro!esinių technikos mokykl<i :.iuk
l"itinius,

kuri:Į d;.i.uguma

veikloje,

d;:;·1giau kaip pusė - veil<loje ui!. mokyklos ribų. Tie

s·.,

t a r>p

(6),06 %) nedalyvauja joldoje gr'Upės

jų yra ir tokių, kurie atlieka epizodinius įpareigo

jimus. Pa:lymėtina ir tai, kud vidurinių ookyklll au klėt:lmiai
labiuu

link'( dctlyvuuti veikloje,

or,eci<1liq.i•1 vid•1rird·1

-

organizuojamoje ne mokykloje,

grupė.ie.
1)1

Trečia, Menktli Pd tiria auklė,janqjį veil;los efek tti.

1\1.i ro

do: a) dominuojantis nelabai teigiamas (dažn<ii ir neigiamas)
moksleivių požiūris į nepamokinę veikl<p dauguma vidurinių bend
rojo lavinimo mokykltĮ ir apie pusė technikumų auI,lėtinių nepa
tenkinti grupės (klasės) ir mokylclos veikla.

'l'uo ta1·pu di:iuJelis

jų daug pali:inkiau vertini:! veiklą, _urganizuoji:imi1 už mokyklos ri
bų . Be i:ibejonės, ši veikla li:ibiau

.tenkina mokinit1 poreikius

bei interesus, atitinka Jų gyvenimo.tikslus bei individualius
planus. •raigi įvairių mol<yklų moksleivii:ii tikisi turiningesnių
ir aktualesnių

veikdinamųjų ir sakytinių

auklėjimo formų

(kol Ims mokyklinėje praktikoje jų t r tlksta), Taip p;it pai::eid:.i.u
Jama daugiau etinės tematikos renginių. Vidurinių mokykltj ir
technilrnmų aukl•'ltinius labiau domina žmonių bendravimo, tarvusa

vio santykių, g yvenimo prasmės, li:iimės, saviauklos p!'oblemos,
o profesinių technikos bei specialiųjų
kyklų mokinius

profesinių technikos mo

- draugystė, me:l.lė, šeimai b)organizuojamos

veiklos tikslingumo stoka. Kaip rodo duomenys, dalyvavima.s vie
nokioje ar kitokioje nepamokinėje veikloje padeda moksleiviams
tobulinti asmenybt1t tenkinti pažintinius interesus. Dalis jau
n uolių siekia socialinių i!' profesinitl tikslų. Tačiau ryški
dar viena tendencija - nuo 25,0

" iki ·44,1 !C moksleivių įsi

traukia į kokią nors veiklą neturėdami jokių konkrečių tikslų
arba r.egali Jt1 įgyvendinti. Dėsninga-; kad tiriamieji nelabai
patenkinti (arba nepatenkinti) ir savo·veiklos

rezultatais1

e) m okinių pasyvumas planuojant ir orgdnizuojant veiklą1 dau

!C iki
60,8 !C), nei mokyklos (71,l "iki 85,8 ")renginių. Pasyvių
vykdytojų (neretai ir stebėtojų) gausiausia profesinėse tech

geliui iš Jų neteko organizuoti nei klasės (nuo J9,2

nikos mokyklose, K ita vertus, sudarydami grupės (klasės) ir

mokykloo. d!!rbo planą, pedagogai D!ažokai atsiivelgici į pačii1
moksleivių interesus. Ypač to pasigenda technikumų ir viduri
nitt bendrojo iavinimo mokyklų auklėtiuiai.
Ketvirta, p<itiria bendravi1ao sunkumtĮ. Tė1i patvirtinai
a) bendravimo

su

pedagogais turinys. Kai p rodo tyrimo duo

menys, pedagoJai dauuiausia domisi rnoksleivitĮ mokymosi (nuo
46 '.l iki 60 %) ir visuomeninės ve.iklos (nuo J9 % iki 52 %)
problemo.llis. Todėl visti tirtų molkyl;lų aukl�tinii:ii pasisakė už
ber1J.ravimo plėtim<1 i:rofesinio orientavimo, kultūros, laisva
l"likiu sferoje ir už llendravi110 tur·hio siaurinit"'l m.J!(ymosi,
lJ2

visuomeninės veiklos,

draugų atžvilgiui

b) santykitj su ped-.1gog11is P'1bildis1 aktU'-llU formuciti huma
nišl<esnius p-:dago�1� ir moksleivių ta1•pusavio salltykius. Visų
grupių

tiriamieji p:igeidaUJil,

interesus,

;;iekius,

kad pedagog1.1i l·illiau su1irastų j1�

svajones, emocinius L:i3yvenimus,

p ilt ys daž

nia u su jais dalyt11si savo sumanynwis ir laimi]jiriais. Kita ver
tus, vyresniesiems moksleiviams

ne ma žiau

ir dalijimosi emociniais išgyvenimais,
pripažinimo,

sv;ubDs ne tik supratimo

bet ir pa,;;arbos, teisių

sumanymų palaikymo ir paJalbos poreikiai. Gauta in

formacija akivaizažiai parodė, 1-'.ad realūs santyl<iai su pedugogaie
daugumos mokslėivių nepatenkina, kad egzistuoja labai r y šk us
atotrūkis tarp esamų ir norimtĮ

(laukiamų, į stvaiz_duojamų) kon

t!lktų. Atlt ai daugiau k ai p pusė visų tipų mokyklų auklėtinių

kac.l pedagogai juos labiau suprustų ir gerbtq, dau3iau

norėtų,

kaip trečdalis - padėt11 jiems,
pa;;elbėti pedagogams,

taip pat ir putys galėtų dallni!IU

Ypač tokio bendravimo pasigenda bendrojo

lavinimo vidurinių mokyklų ir technikumų mokrleiviai;
c) atmosfera,
rodo,

susidariusi moksleivilj kolektyvuose.

Pasi

kad daugiau kaip pusė tiriam11Jų yra nepatenkinti s1:1vo

statusu kolektyve, nepalankiėli Jį apibildina dažniau iškeldami
neigiamus klas<ls

(grupės) bruo:&us.

Esminė priefastis ta, kud

kolektyve moksleiviai negali visiškai patenkint� savo dvasinių

poreikių, o ypač supratimo, pripažinimo, teigiamo savęs į ve r
tinimo,
pan.

savųs aktualizavimo, afiliacijos,

f(al bant

t iriamų Jų žodžiais,

d raugiškumo, jautrumo, dėmesio, pagarbos,
širdumo,

š ilumos, paramos,

kūrybinės veiklos ir

Jie pasigenda savo vienmečių
pasitikėjimo, nuo

taip pat ir Jų atsakingesnės,

biškesnės pažiūros į veiklą.

kūry

Tai rodo, kad įvairių mokykl ų mo

kinių kolektyvuose t�ūksta palankios psichologinės-dorovinės
a tmosferos1

e) ben dra•1i110
bendraudamos

su

su

tėvais turinys,

dukromis arba

buitimi ir mokymusi, iš dalies

s an u mis ,
-

Pastebėta, kad motinos 1
daugiausia d omis i

Jų

ateities planais, mažiausia -

visuomenine veikla, laisvalaikiu, kultūrinėmis reikmėmis.

Čia

išsiskiria technikumų auklėtinių motinose dau81J11a Jų linkusios
a ptarti ne vien buities ir mokymosi, bet ir ateities, lai sva 
laikio,
darb<J,

draugystės problemas, apie pu� - pasakoti apie savo
dalytis įspūdžiais apie mutytus sptiktaklius, filmus,

skaitytas knygas ir pan.

Bendravimo su 'ėvu turinys panailus1

1).)

tėvai irti i)irmiausia domi si buities ir mol<ymosi reik<-ilui s, ma•

žiau - I<i to�i.s rnolcsleivių gyv enimo sferon1is. Tačiau t11 daro
daug re č i au neg•1 m otinos .
ninu bendru.uja

tecn:1ikumų m u kslei vi ų tėvai

Nors

V i..i i kais , bet

su

daž

ir jie . u.t�:ilieka nuo motimp

api" pusė tėvtl domis i savo Vėli kų mokym usi bei tolesne Jų atei
t imi, dau ;;i au l<Uip trcčd"li s - bui ti1�i, l'1i svalaikiu, d.raugais,
dc; l i. ja si suvo ti..lrnybi11iais laimėjimuis ir sunkumais, apie ket

virtadalis - vi suo1.1eninos v ei klos , kul tarinio e;yveninio proble
foly.:>inu:;; t iri a rnųjų požiUrį į realų ir noriru<1 bendravi

mor.d s.

mo

tė1ruis

su

turinį,

(ypač t<'.ivu)

mo k s l e i vi ai

matyti, kali

norė

tt:: di.!7.niau dal1tis mintimis apie visuomeninės veiklos rQpe-s

či.u s, k!.Iltlirini o zyvcnimo al< tu :i li jas, i.ip tarti tėvų di.ir'bo .IH'0&1utndS1 dl'i.l'.J.'.je su juis leisti laisvul'-likį;
f) s:mtyl:i11 s11 t0vais p o b Qdis . MokinitI Sėlntykiai
nomis

jiems padtJja, daugiau kaip pusė
::':.:p•unta

sielvartu,

m';k;'leivit1 il:teresus,
':t;

lcreiptasi į

J·1 išgyvenimus, mužiau kaip pusė

džiaucsmu bei

su

yra hum1niški: absoliuti d'!U�t1ma

c!užni;;usia

apie treč dali s

sielcius,

tėvais k'.Jr lcas prastesni:

juos pagalbos.

duH ja si savo
stengiasi sup:rotsti

svajones.

tik apie
.

moti-

iaotinų

'l'Uo tarpu santykiai

P'' sė tėvų

ka.tp trečdalis

pa t ys

kai p tr B čda li s

supranta mokslei v.ir1 emocir.ius

pru.3o paramos, gerbia

padeda, d.ausiau

v e.d k us ,

mažiau

išgy„eniu:u s

(sa-

�a i siais dalijasi dar reei��}. ma2iaY kaip ketvirtudalis
žinc
n orėtt,,
ba,

s:l:ekL: s,

j.:mnuolir1 interesus,

r--;antyldai s11 motina
kad juos

sv aJones.

dau� p;lJ.a:-ilwsni, visr1

No:-s tiriamųj·�

m ok yk lr1

auklėtiniai

dažni<>; nusĮ.;alvintų s up ra tim as, pag.ubu, p agal

YNČ to ii3 mot.inų tikisi: vid·.1ri1Jių

tėvo ,iatrnuoliai p��eii:t�uJii

ci:ar

d ide sn io

mokyk l ų

PukUtinLii.

Iš

tar;.iusavio supratimo,

pagarbos, abi p u s e s pėl�al:bos • .Ji tendencija i tir

ryški

X-XII

klasėse.
Taigi
kykl·1je

kių auklėjamąsias ga.1:1imybes,

tuigų dorovinį potenc:lialą

.•
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doro,rinę

fo:imiuoJan t aktyvi;�

1 t:hl ak tualll stiprin"'

v eikl o s,

poziciją tfiu ti n ėj e mo
ber;dravimo

bei san ty

didinti šeim os i:- 11·/,mokykliniq

įs

