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Įvadas
Temos problema, aktualumas ir reikšmingumas
Šiuolaikinėms visuomenėms, o tarp jų ir Lietuvos sociumui, būdingas didelis lankstumas,
mobilumas, greitai besikeičiančios gyvenimo sąlygos, nuolat kintančios taisyklės ir normos. Kasdien
atsiranda vis naujų technologijų, į visuomenę nukreipiami įvairiausios informacijos srautai,
propaguojamos vis kitokios idėjos. Dėl to keičiasi ţmogaus supratimas apie daiktus ir jų vartojimą,
kinta poţiūris į tradicinius santykius visoje visuomenėje, šeimoje, kitaip ţvelgiama į etines,
kultūrines normas ir vertybes, visuotinai priimtinus idealus. U. Beckas tokio tipo visuomenes
pavadino „rizikos visuomenėmis“. Vis daţniau ir vis akivaizdţiau pasireiškia dvasinių, estetinių,
moralinių vertybių išstūmimas, jų pakeitimas pragmatinėmis, labai materialiomis nuostatomis.
Suprantama, kad be materialinių ir pragmatinių tikslų ir siekių visuomenė negalėtų tinkamai
funkcionuoti ir kryptingai vystytis, tačiau tam tikra prasme šiuolaikinis sociumas atsidūrė gana
pavojingoje situacijoje. Kadangi kinta būtinos ir lyg ir nenuginčijamos elgesio taisyklės, normos
reguliuojančios tą elgesį nebegali atlikti savo funkcijų. Tų funkcijų yra daugybė – tai kontrolė,
socializacija, integracija. Ir akivaizdu, kad pamaţu visos šios funkcijos praranda savo reikšmę.
Atsiranda nemaţai situacijų, kurių sureguliuoti ankstesnėmis normomis jau nebepavyksta. Sociumas
nustojo stebėtis gyvenimu kartu, neįregistravus santuokos oficialiai, nieko nebestebina visiškas
materialinis savarankiškumas net ir registruotoje šeimoje, kur bendro ūkio vedimą pakeičia
kiekvieno šeimos nario savarankiškas savęs išlaikymas. Vyrai nebelaiko savo pareiga išlaikyti
moters, moterys nebenori gimdyti vaikų, nes siekia padaryti karjerą. Vaikai nebe svajoja uţaugus
būti gydytojai ar kosmonautais, o kryptingai mokosi ir nuosekliai siekia įsitvirtinti toje srityje, kur jų
nuomonę yra didţiausios galimybės uţsidirbti pinigų ir tapti reikšminga ir įtakinga figūra. Taigi
akivaizdu, kad materialiniai idealai paėmė viršų. Bet ne maţiau aišku yra tai, kad ţmogus gali
gerėtis ir dţiaugtis savo materialine, modernia gerove tol, kol neiškyla pavojus kito tipo gerovei –
sveikatai, asmenį supančiai gamtai, politinei santvarkai, kultūrinėms bei socialinėms vertybėms. O
tie pavojai būtinai iškils, kadangi kaip jau minėta aukščiau kinta ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų.
jaunimo nuostatos, prioritetai, vertybės. O būtent nuo jaunos kartos priklauso koks ateityje bus
visuomenės vertybių, normų nuostatų lygis. Yra visiškai suprantama, kad po kelių dešimtmečių, o
gal ir greičiau visus šiuo metu įvairios srityse ţmones, pakeis jauni specialistai. Ir nuo jų nuostatų
priklausys kokią turėsime kultūrą, socialinę aplinką, politinę santvarką,. Kokie bus medicinos,
mokslo atstovai, privačiame sektoriuje dirbantys asmenys. Kokių tikslų siek visa valstybė. Taigi
akivaizdu, kad svarbu sutelkti dėmesį ties jaunimo vertybinėmis orientacijomis.
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Tiek Lietuvos, tiek uţsienio mokslininkai (A. Matulionis, V. Pruskus, R. Grigas, I. Šutinienė,
Z. Baumanas, A. Giddensas ir kiti) nuolat paţymi, kad šiuolaikiniam jaunimui, ir ne tik jam,
šiandien būdinga dezorientacija, apatiškumas, blaškymasis tarp priimtinų ir kitų jiems primestų
vertybių. Vertybių sistemos supratimas yra įgavęs neapibrėţtas formas, nėra konkretaus
mechanizmo, reguliuojančio asmenybės elgesį sociume. Pakito jaunimo santykiai su šeima,
draugais, kitaip ţiūrima į darbą, kultūrą, religiją. Vyksta ţmonių susvetimėjimo procesas, vis
daţniau jauni ţmonės draugus renkasi ne pagal asmenines, moralines nuostatas, o pagal tai, kiek
vienas ar kitas ţmogus jam gali būti naudingas ir kiek paţintis ir draugystė atneš naudos.
Suprantama, kad tokio tipo santykiai yra labai tarpūs, tačiau dėl to yra nesijaudinama, nes
atsikračius „nereikalingų“ ryšių tuo pat yra uţmezgami kiti, naudingesni. Nenoras nuoširdţiai
bendrauti, palaikyti ryšius yra viena opiausių problemų jaunimo tarpe. Nyksta atsakomybės jausmas,
ir iš jauno ţmogaus su neapibrėţtu vertybių, normų, nuostatų kompleksu išauga visiškai į save
atsisukusi asmenybė. Taip išauga hedonistų karta. Mokslininkai, tarp jų pedagogai, psichologai,
filosofai ir labiausiai sociologai, linkę tokios jaunos visuomenės formavimąsi sieti su socializacijos
proceso trūkumais. Vaikas atskirtas nuo normų, kultūros objektų, tautinių, socialinių tradicijų. O juk
visi šie aspektai yra vertybių visuma. Dabartyje vis sparčiau vyksta vertybių devalvavimo procesas.
Niekas nedrįstų teigti, kad vertybių visuomenėje iš viso nėra. Tačiau labai svarbu išnagrinėti, kokios
jos yra. Ir akivaizdu, jog pradėti socialinio abejingumo, vertybių smukimo analizę reikia nuo
jaunimo vertybinių orientacijų analizės, nes tai leis suprasti, kokiais gyvenimo prioritetais
vadovausis visuomenė artimiausiu metu.
Šiuo metu masinio informavimo priemonės nuolat skelbia pranešimus apie pasaulinę
finansinę krizę. Tačiau yra visuotintai ţinoma ir pripaţįstama, kad ekonominė krizė visada yra
lydima vertybinių orientacijų smukimo ir kultūrinės krizės. Iš dalies tai yra suprantama. Kai kasdien
reikia galvoti apie tai, ką šiandien valgysi, pamaţu prarandi kaţkokią moralės ar atsakomybės uţ
kitą ţmogų jausmą. Tačiau būtent vertybės lemia ţmogaus elgesį vienoje ar kitoje situacijoje.
Vertybinės orientacijos nustato ribas, uţ kurių ţmogus negali išeiti. Vertybinės orientacijos – tai
„individo nuostatų sistema, ji susijusi su siekiamais idealais, nulemia esmines ţmogaus elgesio
kryptis, poelgius.“1 Kiekvienas ţmogus savo gyvenime susikuria savo vertybinės orientacijos
modelį ir juo vadovaujasi. Taigi, kadangi yra akivaizdu, kad pastovus politinis bei ekonominis šalies
vystymasis priklauso visų pirma nuo socialinio faktoriaus, t.y. nuo ţmonių potencialo, nuo aktyvios

Zajančkauskaitė L. Moksleivių orientacijų į moralines vertybes ypatumai. Filosofija. Sociologija. 1998, Nr.
2, p. 48.
1
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gyventojų dalies. Taigi nors sunkmečio laikotarpiu yra sunku nepasiduoti moralinių nuostatų ir
vertybių smukimui, tai yra svarbu valstybės ateičiai. Todėl yra aktualu ir labai svarbu išsiaiškinti
šiuolaikinio jauno ţmogaus, vertybinių orientacijų esmę ir gyvenimo prioritetus.
Reikia paţymėti, kad vertybinės orientacijos savaime nėra nauja tematika. Yra parašyta
nemaţai mokslinės literatūros, straipsnių bei yra atlikti sociologiniai tyrimai. Tačiau šiame magistro
darbe siekiama atskleisti trijų tam tikro amţiaus ir skirtingų tautinių grupių vertybinių prioritetų
sistemą, ir pasirėmus lyginamąją analize išryškinti svarbiausius jaunimo vertybinių orientacijų
aspektus, nes gauti duomenys gali nurodyti įvairių sričių mokslininkams, labiausiai psichologams,
pedagogams ir sociologams, kokia kryptimi reikia eiti, kokių veiksmų imtis norint sustiprinti
jaunimo vertybių supratimą.
Palyginti skirtumus tarp lietuvių, lenkų ir rusų jaunimo vertybių yra svarbu tam, kad būtų
galima skirti daugiau dėmesio vertybėms, maţiau išvystytoms vienoje ar kitoje tautinėje grupėje.
Galima taps skirtingų vertybių susiformavimo prieţasčių analizė, bus galima išsiaiškinti, kokie
veiksniai turi įtakos skirtingų prioritetų atsiradimui.
Darbo tikslas:
Ištirti lietuvių, lenkų, rusų tautybės moksleivių vertybines orientacijas: pasitelkus lyginamąją
analizę išnagrinėti skirtingų tautų jaunimo vertybinius prioritetus bei nustatyti jų skirtumus ir
panašumus.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti vertybių sampratą, formavimąsi bei struktūrą.
2. Atskleisti Lietuvos jaunimo vertybių hierarchiją pagal atliktų tyrimų duomenis.
3. Išnagrinėti jaunimo vertybinių orientacijų nukrypimus ir vertybių „krizė“.
4. Atlikti kokybinį tyrimą ir ištirti, ką pedagogai mano apie moksleivių vertybines orientacijas.
5. Remiantis kiekybinio tyrimo duomenimis, išanalizuoti kiekvienos aprašomos tautinės grupės
vertybines orientacijas; palyginti lietuvių, lenkų ir rusų jaunimo vertybinių prioritetų
skirtumus.
Tyrimo hipotezės:
1. Esminių skirtumų tarp skirtingų tautybių (lietuvių, lenkų ir rusų) moksleivių vertybinių
orientacijų nėra: trys respondentų grupės labiausiai orientuotos į asmenines bei ekonomines
vertybes.
2. Vertybinių orientacijų skirtumai šiek tiek išryškėja skirtingose moksleivių amţius grupėse:
jaunesni tiriamieji svarbiausiomis laiko tokias vertybes kaip šeima, draugai, sveikata, taigi
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jie labiau orientuoti į asmenines vertybes ir maţiau į ekonomines, o vyresnio amţiaus
jaunuoliai svarbiausiais dalykais laiko darbą, išsimokslinimą, karjerą, aukštą darbo
uţmokestį, sveikatą ir pan., todėl jų vertybės labiau yra ekonominio pobūdţio ir jie maţiau
orientuoti į asmenines vertybes.
3. Vertybinių orientacijų skirtumų pagal lyti nėra: merginų ir vaikinų vertybinės orientacijos
yra vienodos.
4.

Visų trijų aprašomų respondentų grupių vertybinės orientacijos yra tiek produktyvaus, tiek
neproduktyvaus pobūdţio – moksleivių grupėje dominuoja neproduktyvi, rinkos (market)
vertybinė orientacija bei produktyvi, kūrybines galias skatinanti vertybinė orientacija.
Darbo objektas – lietuvių, lenkų, rusų tautybių moksleivių vertybinės orientacijos.
Teorinis tyrimo pagrindas. Tiriant besimokančio jaunimo gyvenimo poziciją, remiamasi V.

Pruskaus, G. Maniukaitės, A. Kavaliausko, A. Čiuţo, kitų tyrėjų teorinėmis įţvalgomis ir
koncepcijomis apie vertybes ir vertybines orientacijas. Pagal G. Maniukaitę, I. Luobikienę, V.
Ratkevičienę, A. Aramavičiūtę ir kitus tyrinėtojus, vertybės rodo ţmogui raidos, augimo kryptį,
padeda sudėlioti gyvenimo prioritetus, suformuoti tikslus. Taip pat mokslininkai nurodo, kad
vertybės gali būti įvairaus pobūdţio – asmeninės (šeima, santuoka, meilė, sveikata, saviraiška),
visuomeninės/socialinės (laisvė, lygybė, teisingumas), ekonominės (išsimokslinimas, darbas,
pinigai, materialinė gerovė), dvasinės (ištikimybė, pareigingumas, atsakingumas), estetinės (gamta,
groţis, menas). Taigi šiame darbe remiamasi būtent šiuo vertybių skirstymu, ir bus analizuojamos
asmeninės, visuomeninės, ekonominės, dvasinės ir estetinės vertybės.
Darbo metodai:
1. Dokumentų analizė;
2. Kiekybinis tyrimas – anketinė mokinių apklausa;
3. Kokybinis tyrimas – interviu su pedagogais. Interviu tipas - pusiau struktūruotas.
Darbo šaltiniai:
Jaunimo vertybines orientacijas ir prioritetus nagrinėjo daugybė mokslininkų tiek Lietuvoje,
tiek uţsienyje. Tarp jų - V. Pruskus (2005), G. Maniukaitė (1985, 1992, 1994), A. Čiuţas (2005), V.
Ratkevičienė (2005), L. Kublickienė (1999), S. Rapoportas (1999), A. Aramavičiūtė (2005), L.
Zajančkaiskaitė (1998), G. Purvaneckienė (1993), R. Vasiliauskas (2005), B. Kuzmickas (1975,
1996, 2001), L. Astra (1994), V. Ţemaitis (1983, 2000), J. Navickas (1988), M. Barkauskaitė
(1997), M. Urmonienė (2003), A. Vosyliūtė (2003), J. Kolesnikovienė (2005), J. Brazienė (2005), J.
Broda (1994), T. H. McLaughlin (1997), M. Rokeach (1975, 1979, 1983), L. Raths (1966), S. H.
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Schwartz (1990), W. Bilsky (1990), V. A. Jadovas (1965, 1988, 2008), O. J. Kondratjeva (1999), V.
A. Popov (1999), A. K. Markova (2008) ir kiti tyrinėtojai.
Pagrindinės sąvokos:
Vertybės – specifiškai socialiniai aplinkinio pasaulio objektų apibrėţimai, išryškinantys jų
teigiamą arba neigiamą reikšmę ţmogui ir visuomenei; ţmogaus interesų objektai, įvairių jo
santykių su aplinkiniais daiktais ir reiškiniais ţenklai.2
Vertybinės orientacijos tam tikra prasme paaiškina individo elgesį, uţtikrina asmenybės
kryptingumą. Vertybinės orientacijos reguliuoja ţmonių tarpusavio santykius, yra laikomos savitu
imperatyvu, privaloma elgesio norma.3
Darbo struktūra
Magistro darbą sudaro: įvadas, teorinė dalis su 4 poskyriais, empirinė dalis, išvados,
santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, literatūros sąrašas ir priedai. Įvade trumpai pristatoma darbo
problema, aktualumas, reikšmingumas, tikslas, uţdaviniai, keliamos hipotezės, metodologija,
apţvelgiami literatūros šaltiniai ir pagrindinės sąvokos. Teorinėje dalyje pateikiama vertybių ir
vertybinių orientacijų sampratų analizė, aprašoma vertybių vieta ir svarba jauno individo raidai ir
jaunuolio nuostatų formavimuisi. Antra dalis skirta sociologinio tyrimo rezultatų apţvalgai ir
analizei. Joje atskleidţiamos ir palyginamos lietuvių, lenkų, rusų tautybių moksleivių vertybinės
orientacijos.

Leonavičius J. Sociologijos ţodynas. Vilnius: Academia, 1993, p. 276.
Kolesnikovienė J. Brazienė J. Vertybinių orientacijų kaita visuomenėje, kaip veiksnys įtakojantis
nepilnamečių nusikalstamumą. Prieiga per internetą:
http://www.e-library.lt/resursai/Mokslai/Kolegijos/Kolpingo_kolegija/23.pdf, p. 125.
2
3
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1. VERTYBIŲ VIETA ASMENYBĖS FORMAVIMOSI PROCESE
1.1. Vertybių sampratos analizė
Kiekvienam ţmogui, išgirdusiam ţodį „vertybė“ atsiranda vis kitų asociacijų, susijusių su
šiuo terminu. Tai yra savaime suprantama, nes kiekvienas individas vertina vis kitokius dalykus.
Vertybės ţmogaus gyvenime uţima viena svarbiausių vietų, kadangi jos reguliuoja i individo
elgseną, priimamus sprendimus ir gyvenimo taktiką. „Vertybes galima apibūdinti kaip daugiau ar
maţiau įsisąmonintą ţmogaus gyvenimo prasmę.“4 Vertybės veikia ţmogų taip, kad jį supantys
ţmonės, daiktai, veiksmai ar reiškiniai tampa ne beveidţiais realybės aspektais, o įgauna tam tikrą
prasmę, kuri reguliuoja elgseną ir suvokimą. Pagal tai, kokias vertybės ţmogus iškelia į pirmą vietą
galima spręsti apie jo vidinį pasaulį ir santykius su aplinkiniu pasauliu. Kitaip sakant, vertybės
išryškina individualius skirtumus.
Vertybės padeda nuspręsti, kas skiria asmenį nuo kitų individų. Vienam vertybė asocijuojasi
su dvasiniais dalykais – su meile, santuoka, draugystės, giminystės ryšiais, religija. Kito individo
vertybės turi materialią išraišką – tai pinigai, turimi brangūs daiktai, komfortas, kurį suteikia
prabanga. Trečiam bendraţmogiškos vertybės, tokios kaip laisvė, orumas, dorybė, garbė yra visų
svarbiausios. Tačiau reikia nepamiršti, kad vienas ţmogus gali vertybėmis laikyti ir visus aukščiau
išvardintus vertybių kompleksus, arba atskirus tų kompleksų punktus. Individas atrenka sau tai, kas
jam yra priimtiniausia. Vienas ţmogus gali vertinti tiek šeimą, tiek meilę, tiek laisvę, o kartu su tuo
ir karjeros galimybes bei prabangą ir pinigus. Jokių būdu negalima teigti, jog individas vertinantis
materialinius dalykus negali būti ištikimas bendraţmogiškoms vertybėms. Toks vienpusis poţiūris
yra nepriimtinas siekiant analizuoti vertybines orientacijas. Analizė turi remtis tuo, kad ţmogų valdo
vertybių sistema, tai yra neginčijamas faktas. Bet kokio mokslo atstovui yra svarbu analizuoti tos
sistemos atskiras dalis. Taigi vertybių sistema yra individualus dalykas, kuris formavosi per amţius,
buvo perduodamas iš protėvių, ir kito priklausomai nuo politinės santvarkos, ţmonių sveikatos,
religijos ar kitų veiksnių. Suprantama, kad tarp įvairių, skirtingų ţmonių vertybių sistemų, gali
atsirasti įtampa. Taip atsitinka nuolat. Ţmogaus prigimtis visada reikalaus iš jo primesti kitiems savo
prioritetų sistemą, taip atsiranda diskusijos, ginčiai, konfliktai. Tačiau būtent dėl to ţmonija juda
pirmyn. Vadovaudamasis vertybėmis bei normomis sociumas kuria savo ateitį. Taigi galima drąsiai
teigti, kad vertybės atlieka kelias labai svarbias funkcijas. Visų pirmą, jos tarsi vedlys nurodo
ţmogui kokia pozicija uţimti vienoje ar kitoje situacijoje, kokios nuostatos laikytis įvairiausiais

4

Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio taisyklės. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 1997, p. 143.
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gyvenimo atvejais. Vertybės nurodo ţmogui kaip spręsti iškylančias problemas, kaip spręsti
konfliktines situacijas, ką pasirinkti alternatyvų sūkury. Ne maţiau svarbi vertybių funkcija yra tai,
kad remiantis jomis ţmogus pats sau nusprendţia, kad yra gerai, o kas blogai. Taigi vertybės
suteikia individui galimybę lyginti save su kitais, ir nuspręsti kokiu ţmogumi – geru, sąţiningu,
atviru, ar atvirkščiai jis save laiko. Ţinoma, reikia turėti omenyje, kad vertybės šiuo atveju turi būti
visuotinai priimtos, nes tik jos gali būti savotišku asmenybės charakterio barometru. Individualios
vertybės, neatitinkančios visuotinai priimtinų negali atsispindėti ţmogaus ypatumų ir savo ruoţtu
nesuteikia galimybės lyginti save su kitais. Pavyzdţiui, jei ţmogus laiko vertybe teisę būti
mizantropu, jis negali lyginti savęs su ta visuomenės dalimi, kuri bendravimą, šiltų santykių su
aplinkiniais palaikymą laiko svarbia savo gyvenimo dalimi, t.y. vertybe. Taip pat vertybės yra
naudojamos tam, kad ţmogus galėtų apsisaugoti nuo negatyvios aplinkinių įtakos, ir galėtų pateisinti
savo poelgius ar nuostatas. Kai paaugliui mokykloje draugai pasiūlo paragauti alkoholinių gėrimų,
jis turėdamas nuostatą, kad tai yra blogai – atsisakys, tuo apsaugodamas save nuo netinkamo
elgesio, paskatinto aplinkinių įtakos, o taip pat galės racionaliai paaiškinti tiek sau, tiek draugams
atsisakymo prieţastį. Vertybės kartu atlieka ir skatinamąją funkciją – jos sugeba apibrėţti individo
poreikius ir padeda jų pasiekti. Ir kone svarbiausių vertybių funkcijų yra tai, jog vertybės turi įtakos
visos visuomenės vystymuisi ir teigiamiems pokyčiams socialinėje sferoje. Akivaizdu, kad jei
ţmogaus gyvenimas nebebūtų vertybe, visuomenė nuolat kentėtų nuo daţnai pasikartojančių
grėsmių egzistencijai.
Suprantama, jog kiekvienoje visuomenėje vyrauja tam tikros vertybės, kurios gali būti tik
šiek tiek panašios į kitų visuomenių propaguojamas vertybes, o gali būti ir visiškai priešingos. Kaip
pavyzdį galimą pateikti musulmoniškas šalis, kur daugpatystė yra normalus, savaime suprantamu
tiek teisės aktus, tiek moralinius standartus atitinkantys reiškinys, o tuo tarpu europietiškoje
kultūroje, kuriai priklauso ir Lietuva, ištikimybė vienam ţmogui yra laikoma absoliutu, siekiama
vertybe. Taigi galima teigti, kad priklausomai nuo visuomenės sandaros, nuo joje vyraujančių
standartų, nuostatų, normų priklausys kokias vertybes išsiugdys toje socialinėje aplinkoje
funkcionuojantis individas. Taip atsitinka, nes nuo pat gimimo, jau ankstyviausiose vystymosi
stadijose, dėl tokių faktorių kaip auklėjimas, mokymas, pavyzdţių perteikimas ir kitų socialinių
aspektų ţmogus suvokia ir priima, interiorizuoja visuotinai priimtino elgesio normas. Asmuo
perėmęs sociume dominuojančią vertybių sistemą stengiasi elgtis, vadovaudamasis būtent ją, kitaip
jis jaučia diskomfortą, tiek psichologinį, tiek dvasinį, tiek socialinį.
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Kadangi vertybinės orientacijos iš dalies paaiškina ţmonių elgesį, veikią asmenybės raidą ir
elgesį, galima pamanyti, jog vien vertybės reguliuoja individų tarpusavio santykius ir nustato
visiems vienodas ţaidimo taisykles. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Ţmogus supranta, kad turi laikytis
visuotinai priimtinų normų, tačiau kai kuriais atvejais vertybės nesugeba reguliuoti elgesio. Neretai
kaţkoks gyvenimo aspektas tampa vertybe tik tuo atveju, kai jos nevertinant ţmogus nukenčia.
Turima omeny, kad ţmogus ţino, kad egzistuoja vienokia ar kitokia vertybė, formaliai ją pripaţįsta,
bet reaguoja į tos vertybės paniekinimą tik tada, kai tas paţeidimas tiesiogiai paliečia patį ţmogų.
Kiekvienas ţmogus ţino, kad muziejuose laikomi eksponatai yra kultūrinė, estetinė vertybė, tačiau
individui nerūpi, jei tas meno šedevras yra apgadintas, jis nemato tame jokio paţeidimo. Tačiau, jei
individo namuose kabantį paveikslą kas nors uţpiltų daţais, ţmogus iš karto sureaguotų negatyviai
ir laikytų šį poelgį maţų maţiausiai kaip netinkamą, o gal ir kaip nusikalstamą. Taigi ţmogaus
logiką šiuo atveju galima apibūdinti taip – „kol man viskas gerai, tai kas dedasi aplinkui yra ne
mano reikalas“. Psichologas A. Suslavičius tokią nuostatą pavadino „egocentrine orientacija“.5
Taip pat kalbant apie vertybes reikia nepamiršti, kad laikui bėgant jos kinta, keičiasi jų
pavidalas, formos, kurias vertybės įgauna ţmogaus sąmonėje. Vienos vertybės praranda savo vietą
ţmogaus vertybių hierarchijoje, kitos tampa visiškai neaktualiomis, trečios įgyja prasmę. Kartais šie
vertybinių orientacijų pokyčiai vyksta palaipsniui, kai ţmogus gyvendamas, veikdamas, elgdamasis
pagal savo asmenines vertybines nuostatas pastebi, jog jos neatitinką lūkesčių, ir trukdo pasiekti
uţsibrėţtų tikslų. Tokie pokyčiai nėra skausmingi, nėra drastiški, ir jų palaipsniškumas leidţia
ţmogui lengviau prisitaikyti. Tačiau kartais vertybės kinta staigiai, sukelia nemaţai nepatogumų ar
net kančių atskiram ţmogui ar net visam sociumui. Taip gali atsitikti karo, stichinės nelaimės ar
kitokių kataklizmų atveju. Staigų ilgai laikytų etalonu vertybių pakeitimą galima laikyti savotišku
vertybių sistemos devalvavimu. Tokia devalvacija gali turėti įtakos kiekvieno ţmogaus elgesiui,
nuostatoms, o ypatingai jį veikia jaunus ţmones, kurių vertybių sistema yra lengviau paveikiama ir
paţeidţiama. Nenuginčijama yra tai, kad jauną ţmogų yra lengviau paveikti bet kokioje gyvenimo
srityje. Jaunuolio įsitikinimų sistema nėra tvirtai susiformavusi ir sustabarėjusi. Tai įmanoma tik tuo
atveju, jei šeimoje grieţtai laikomasi anksčiau suformuotų taisyklių, tradicijų. Tačiau šiuolaikinėse
visuomenėse tai pasireiškia vis rečiau. Priešingai, vis labiau yra atitrūkstama nuo senųjų paţiūrų ir
nuostatų. Todėl yra labai svarbu išanalizuoti būtent paţeidţiamiausios vertybinių nuostatų prasme
grupės – jaunimo, vertybines orientacijas. Ir pradėti šią analizę reikia nuo pačios vertybės sampratos
gvildenimo. Ši uţduotis nėra lengva, kadangi ţmonija jau seniai diskutuoja dėl priimtiniausios
5

Suslavičius A. Socialinė psichologija. Vilnius: VU leidykla, 2006, p. 144.
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visiems vertybių sampratos. Įvairių mokslų atstovai savo moksliniuose darbuose pateikia daugybę
skirtingų, kartais net prieštaraujančių vienas kitam apibrėţimų. Tačiau šiame magistro darbe
dėmesys bus skiriamas vertybių apibrėţimams, kuriuos pateikia filosofai ir sociologai.
Vertybių samprata filosofijoje
Vertybes analizuoja ir savaip stengiasi paaiškinti gana prieštaringos filosofinės teorijos –
realizmas, nominalizmas, idealizmas, skepticizmas ir priešingos joms teorijos – objektyvizmas ir
subjektyvizmas. Taip pat iš dalies vertybes analizuoja emotyvizmo, deskriptyvizmo ir
preskriptyvizmo

teorijos,

kurios

daţnai

remiasi

emotyvistinėms,

kognytyvistinėmis

ir

voliuntaristinėmis nuostatomis. Bendra visiems šiems apmąstymams yra tai, kad filosofinės teorijos
analizuoja vertybių ontologines bei epistemines problemas.
Idealistinė preskriptyvizmo teorija teigia, jog vertybė – tai racionaliai suformuluota taisyklė,
arba normatyvinė instrukcija, nurodanti, ką reikia pripaţinti, t.y. vertinti, ir ko reikia vengti.6
Realizmo teorijos šalininkai teigia, jog vertybė – tai realiai egzistuojančių reiškinių savybės, o ne
pagal subjektų (individų) emocijas ir valią susiformavę reiškiniai.7 Filosofai, skepticizmo atstovai,
nurodo, jog vertybės – tai tik subjektyvios reakcijos, nes tiek apie šios sąvokos universalumą, tiek
apie ţmonių gyvenimą nėra jokios prasmės kalbėti teleologiškai. Tiek tikrovė, tiek ţmogaus
gyvenimas universalia prasme yra betiksliai, vadinasi neturintys svarių racionalių pagrindų
reiškiniai.8 Emotyvizmo šalininkai teigia, kad vertybės – tai subjekto vidinių jausmų išraiškos,
panašios į retorinius teiginius. Kadangi vertybių pagrindas yra emocijos, tai vertinimas negali būti
taikomas tiesos ar netiesos kriterijais.9 Ugdymo filosofas T. H. McLaughlinas, kuris yra liberalios
ugdymo krypties šalininkas, išskiria du vertybių tipus - visuomenines vertybes, privalomas visiems
ţmonėms, ir asmenines vertybes, laisvai pasirenkamas. Visuomeninės vertybės yra įtvirtinamos,
įkūnijamos per įstatymus, ir jų išraiška yra ţmonių teisės. Šios teisės apima kalbos laisvę,
teisingumą, asmeninę autonomiją, laisvę siekti visapusiškesnio gėrio, toleranciją ir pagarbą. O
asmeninės savybės aprėpia individo poţiūrį į gėrį, poţiūrį į asmeninį gyvenimą, apima tas vertybių
sistemas, kurios yra susijusios su tolerancija skirtumams, įvairovei įvairiose moralės srityse.10
Pruskus V. Vertybės rinkoje: sąveika ir pasirinkimas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p.
15.
7
Hare R.. Descriptivism. Honderich T. (ed.), Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 206.
8
Dworkin R. Moral Skepticism. Honderich T. (ed.), Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1995, p.
632.
9
Hepburn R. W. Emotive Theory of Ethics. Honderich T. (ed.), Philosophy. Oxford: Oxford University
Press, 1995, p. 241-242.
10
Aramavičiūtė A. Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas. Acta Paedagogica Vilnensia. 2005, T. 14, p.
22. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/14/18-27.pdf.
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Mokslininkas D. Daromas, propaguojantis humanistinio ugdymo idėją, išskirstė vertybes į
visuomenines, asmenines ir tarpasmenines.
visuomeninės – tai pagarba ţmonių teisėms, antirasizmas, taika, demokratija,
ekologija, aktyvumas, kovojant uţ laisvę bei ginant engiamas maţumas;
asmeninės vertybės apima minties laisvę, asmeninę atsakomybę, moralinį mąstymą ir
veikimą, darbo etiką;
tarpasmeninės – bendradarbiavimą, manipuliavimo, prievartos nebuvimą, teisių lygybę, kitų priėmimą ir rūpestį, tinkamą konfliktų sprendimą 11.
Ugdymo filosofas C. Hammas vertybes skirsto į normatyvines, nenormatyvines, grupines ir
asmenines. Jis įtraukė dorovines vertybes į normatyvinių vertybių grupę, tuo atskleisdamas jų vietą
tarp kitų vertybių, o taip pat išryškindamas šių vertybių ryšius. Kartu su tuo jis aiškiai parodo ir
įvardija pamatinius dorovinius principus: teisingumą, laisvę, nesavanaudiškumą, nepakantumą
blogiui, tiesumą. Etikos specialistas A. Schrettle prie bendrų dorovinių vertybių skiria ţmonių
solidarumą, taikingumą, pagarbą gyvybei, saikingumą ir ypač meilę, galinčią apsaugoti ţmogų ir
visuomenę nuo susinaikinimo.12
Iš tiesų galima drąsiai teigti, kad filosofinių teorijų bandančių paaiškinti vertybių fenomeną
yra nemaţai. Bet akivaizdu, jog ţvelgiant iš sociologijos pusės priimtiniausiu paaiškinimu reikėtų
laikyti idealistinio preskriptyvizmo teorijos vertybės sampratos versiją. Realybėje vertybes visų
pirma reikia sieti su individo gyvenimu ir jo asmeniniu pasirinkimu. Individo gyvenime vertybės tai
– labai asmeniškų prioritetų, principų ir idealų visuma.
Vertybių samprata sociologijoje
Yra visiškai akivaizdu, jog vertybių sistema, jos formavimasis labiausiai priklauso nuo
individo temperamento, charakterio bruoţų, nuo savęs suvokimo, sugebėjimo rinktis ir ţinoma nuo
socialinės aplinkos. Suprantama, jog mokėjimas pasirinkti iš daugybės dalykų ateina su laiku, t.y.
jaunam ţmogui pasirinkimas yra sunkesnis, nei jau subrendusiai ir stipriai asmenybei. Mokėjimas
atrinkti tai, kas svarbu pačiam ţmogui, įvertinti, kaip pasirinkimas paveiks pati ţmogų ir jo aplinką
yra brandţios asmenybės poţymis. Rinkdamasis sau priimtinų vertybių kompleksą individas kartu
su tuo parodo aplinkiniams, kokio socialinio vertingumo ir brandos lygmens jis yra pasiekęs. Kitaip
tariant, propaguojamos vertybės pasako apie ţmogų jo socialinei aplinkai ţymiai daugiau, nei yra
Aramavičiūtė A. Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas. Acta Paedagogica Vilnensia. 2005, T. 14, p.
23. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/14/18-27.pdf.
12
Aramavičiūtė A. Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas. Acta Paedagogica Vilnensia. 2005, T. 14, p.
22. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/14/18-27.pdf.
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manoma. Jei individas laiko vertybę elgtis pagal savo susikurtas, visuomenės nuostatoms
prieštaraujančias taisykles, t.y. jei ţmogaus elgesys yra akivaizdţiai deviantinio pobūdţio,
socialinėje erdvėje jis gali būti vertinamas geriausiu atveju, kaip keistuolis, o blogiausiu – kaip
nusikaltėlis. Taigi, akivaizdu, kad vertybių kompleksas yra vienas iš pamatinių normalaus socialinio
gyvenimo aspektų, ir jo susiformavimo procesas reikalauja iš individo daugybės pastangų, o kartais
net ir kaţkokių ambicijų ar norų atsisakymo.
Vertybių pasirinkimas yra visiems bendras, kiekvienam laisvai prieinamas dalykas. Ţmogus
turi teisę rinktis bet ką, kas jam patinka. Tačiau vertybinių orientacijų pasirinkimas nėra vien
privilegija. Pasirinkęs ţmogus atsako uţ savo pasirinkimą, kadangi vertybės turi įtakos elgesio
modeliui, norimų pasiekti tikslų susiformavimui ir tų tikslų pasiekimo būdams. Suprantama, jog visų
socialinėje erdvėje veikiančių individų vertybių sistemos, jų hierarchiškumas skiriasi, tad
neįmanoma pasiekti absoliučios harmonijos ir balanso. Tarp įvairių vertybių sistemų visada bus
konfliktas. Ir jį daţniausiai sukelia skirtingos, nevienareikšmės situacijos kylančios iš išorės.
Įvairiausios aplinkybės gali sukelti vertybių priešpriešą. Reikia paţymėti, jog vertybiniai konfliktai
gali kilti ne tik tarp atskirų individų ( kas yra lengvai paaiškinama), bet ir vieno ţmogaus suvokime
puoselėjamos vertybės gali prieštarauti viena kitai. Pavyzdţiui, ţmogus vertindamas karjeros
galimybes ir atsiveriančias perspektyvas, kartu supranta šeimos puoselėjimo svarbą. Čia gimsta
vidinis konfliktas, nes visiems uţsibrėţtiems tikslams, šiuo atveju šeimos sukūrimui ir profesiniam
tobulėjimui elementariai neuţtenka dvasinių, fizinių, moralinių resursų. Šiuo atveju ţmogus jaučia
diskomfortą, neţino kokių tikslų siekti, ir neţino kuri vertybė jam yra svarbesnė. Galima teigti, jog
toks vidinis konfliktas yra sunkiau išsprendţiamas nei išorinis konfliktas, su socialine aplinka.
Suprantama, jog tas kuris laikosi vienos ar kitos vertybės turi ją realizuoti per konkrečius veiksmus.
Kaip teigė ţymus sociologas T. Parsonsas, „neuţtenka vertybes propaguoti, jas yra būtina įkūnyti
per konkrečius veiksmus, ir taip apibrėţti, įforminti savo elgseną, kad ji būti suprantama,
atpaţįstama ir priskiriama tam tikrai kultūrinei bendruomenei“.13 Individas elgdamasis
vadovaujantis savo suformuluotomis vertybėmis tarsi parodo aplinkai kurioje funkcionuoja, koks jis
yra, kokios yra jo nuostatos, koks elgesys jam yra būdingas. Taigi iš esmės individas per savo
vertybes parodo aplinkai kas jis per ţmogus.
Iš tikrųjų analizuojant vertybes iš sociologinio matymo taško tampa akivaizdu, jog kaip ir
filosofiniame vertybių analizės lauke, vertybių sampratų yra daugybė,. Sociologai vertybes

Cituota pagal: Pruskus V. Vertybės rinkoje: sąveika ir pasirinkimas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis
universitetas, 2005, p. 22.
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interpretuoja labai skirtingai. Galima rasti tokių apibrėţimų, kur vertybės laikomos kelio kryptimi.
Taip pat jos skiriamos į vitalines ir utilitarines, materialines ir dvasines, dorovine ir estetines,
asmenines ir visuomenines, ekonomines ir moralines. Taigi apibrėţti, kas yra vertybė yra iš ties
labai sunku. Ir vienareikšmį paaiškinimą nurodyti yra neįmanoma, tad reikėtų išanalizuoti kiekvieno
vertybių apibrėţimo ir skirstymo aspektą, arba bent jau paţvelgti, ką vertybe laikė ţymiausi mokslo
atstovai.
Vienas ţymiausių sociologijos mokslo atstovų M. Weberis teigė, jog vertybės gali būti
teorinės (tiesa), politinės (teisingumas), estetinės (groţis) ir dorovinės (gėris).14 Tačiau reikia
nepamiršti, jog jos yra apibrėţtos istorinės epochos rėmuose, turinčios absoliutines reikšmes. N.
Smelzeris teigė, kad vertybės tai visuotinai priimtini įsitikinimai tikslų, kurių ţmogus privalo siekti,
teisingumu. Jos sudaro dorovinių principų pagrindą. Skirtingos kultūros gali teikti pirmenybę
skirtingoms vertybėms ir kiekviena visuomenė nusistato sau, kas yra vertybė, o kas – ne.15 A.
Giddensas rašo, jog vertybės – abstrakčios idėjos, kurių laikosi pavieniai individai ar jų grupės,
apibrėţdamos, kas pageidautina, derama, gera ar bloga. 16
Lietuvos mokslininkė G. Purvaneckienė teigia, jog vertybę galima suprasti kaip išorinį idealą
ar materialų objektą, į kurį nukreipta kurio nors atskiro individo veikla. Tai specialiai palaikoma
arba atmetama ţmogaus elgesio organizavimo ir reguliavimo priemonė.17 Sociologai L. Kublickienė
ir S. Rapoportas teigia, jog vertybės, kaip moraliniai ir estetiniai imperatyvai (reikalavimai) sukurti
ţmoniškosios kultūros ir besireiškiantys kaip visuomenės sąmonės produktas.18 G. Maniukaitė
nurodo, kad vertybės būna asmeninės (meilė, santuoka, šeima), visuomeninės/socialinės (laisvė,
lygybė, teisingumas), ekonominės (materialinė gerovė, darbas, pinigai), dvasinės (ištikimybė,
atsakingumas, pareigingumas), estetinės (gamta, menas, groţis). Taip pat savo darbe „Kelias“,
kuriame yra aprašyti jaunimo vertybinių orientacijų tyrimai Lietuvoje, G. Maniukaite nurodo, jog
šių vertybių eilę galima papildyti tokiomis vertybėmis, kaip draugai, sveikata, saviraiška, gabumų
realizavimas – jas mokslininkė priskiria prie asmeninių vertybių. Visuomeninių vertybių sąrašą ji
papildo tokia vertybe kaip aktyvi veikla visuomenėje, o prie ekonominių priskiria aukštas pareigas,

Luobikienė I., Guščinskienė J., Palidauskaitė J., Vaitkienė R. Sociologijos pagrindai. Kaunas:
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laisvalaikį ir pramogas.19 Tačiau vis dėlto G. Maniukaitė paţymi, kad pagrindinėmis vertybėmis
laiko meilę, santuoką, šeimą, laisvę, lygybę, teisingumą, materialinę gerovę, darbą, pinigus,
ištikimybę, atsakingumą, pareigingumą, gamtą, meną ir groţį. Kadangi šiame magistro darbe
vadovaujamasi mokslininkės G. Maniukaitės vertybių skirstymu, yra tikslinga trumpai aprašyti šias
vertybių grupes.
Asmeninės vertybės
Anot G. Maniukaitės, pagrindinę vietą šioje vertybių grupėje uţima vieni svarbiausių
kiekvieno ţmogaus gyvenimo aspektų – meilė, santuoka, šeima. Kalbant apie meilę, atrodo, jog
neginčytina yra tai, jog kiekvienas ţmogus nori mylėti ir būti mylimas. Daugiausia meilės sąvoką
yra nagrinėję biologijos, filosofijos, psichologijos mokslo atstovai, tačiau konkrečiai ir neginčijamai
apibrėţti meilės jausmo kol kas nepavyko jokiam mokslui. Pats aiškiausias meilės sąvokos
aiškinimas yra toks: tai ţmogaus patyrimo dalis, pasireiškianti viena ar keliomis iš šių formų:
prisirišimas, draugystė, artumas, smarkus potraukis, aistra, tarpusavio „chemija“, intymumas,
galėjimas pasakoti vardan meilės objekto, nepaaiškinamas panašumo ar ryšio jausmas su meilės
objektu, kuriuo gali būti kitas ţmogus, gamta, arba abstraktus objektas (tėvynė ir pan.). Meile gali
būti vadinama būsena, jausmas, emocijos, elgesys, mintys, suvokimas ir poţiūris. Meilė yra viena iš
esminių tarpusavio santykius ir savęs suvokimą lemiančių ir apibrėţiančių sąvokų.20 Kadangi meilė
veikia ţmonių tarpusavio santykius, daugeliui net pasąmonėje meilės jausmas vienaip ar kitaip
asocijuojasi su vedybomis, giminės pratęsimu, bendru ūkiu ir pan., taigi, akivaizdu, jog meilė kaip
vertybė visada bus šalia kitos visuotinos vertybės – santuokos.
Santuoką, anot britų sociologo A. Giddenso, galima apibrėţti kaip socialiai pripaţintą ir
priimtą dviejų suaugusiųjų individų seksualinę sąjungą.21 Vakarų visuomenėse, kurioms priklauso ir
Lietuvos sociumas santuoka siejama su monogamija. Taip pat reikia paţymėti, jog du suaugusius
ţmones sieja ne tik seksualiniai santykiai, bet ir bendras ūkis, vaikai, neretai ir bendri interesai ar
siekiai. Taigi santuoka yra įvairialypis reiškinys, turintys daugybę skirtingų aspektų, dominančių
įvairiausių mokslų atstovus. Tačiau kasdieniame gyvenime, eiliniam ţmogui santuoka vis dėlto
asocijuojasi su valstybės įteisintu gyvenimu bendrai su kitu ţmogumi. Ir šiuo metu vis daţniau yra
kalbama, jog santuokos vaidmuo ţmogaus gyvenime praranda savo svarbą, uţleidţia vietą bendram
gyvenimui be santuokos įteisinimo. Iš tikrųjų išryškėja tokios tendencijos, tačiau santuokos
institutas kol kas nėra panaikintas, ir greičiausiai taip neatsitiks niekada, nes santuokos stabilumui
Maniukaitė G. Kelias. I dalis. Vilnius: LFSI, 1992, p. 58 – 62. Kelias. I dalis. Vilnius: LFSI, 1994, p. 21.
Meilė. Prieiga per internetą: http://www.straipsniai.lt/Meile/puslapis/16391.
21
Giddens A. Sociologija. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2005, p. 171.
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įtakos turi įvairūs aspektai – religiniai, politiniai, socialiniai, ekonominiai. Be to, iš santuokos gimsta
šeima, nes „šeima tai grupė asmenų, kuriuos tiesiogiai sieja giminystės ryšiai, o suaugusieji grupės
nariai prisiima atsakomybę uţ vaikų globą.“22 Taigi galima sakyti, jog šeima aprėpia tiek santuokos
saitais susieta porą, tiek jų vaikus, tėvus ir kitus gimines. Šeima – tai artimieji, susieti giminystės
saitais. Neretai atsitinka taip, kad šeima ţmogui t.y. jo tėvai, broliai, seserys ir kiti giminaičiai yra
svarbesnė uţ santuoką. Taigi tapanti šių dviejų ţmogiškųjų vertybių nereikėtų. Tačiau akivaizdu, jog
visos trys šios asmeninės vertybės yra glaudţiai susijusios.
Visuomeninės vertybės
Laisvė, lygybė, teisingumas. Visos šios vertybės yra tiesiogiai susijusios su socialiniu ir
politiniu ţmogaus gyvenimu. Kiekvienas individas vertina savo laisvę, kurią galima apibūdinti kaip
apribojimų, varţančių visuomeninį, politinį gyvenimą bei visuomenės ar atskiro jos nario veikimą,
nebuvimą ir teisę nevarţomai reikšti ir ginti savo ar visuomenės nuomonę.23 Taigi laisvė ţmogui
suteikia galimybę gyventi taip, kaip jam atrodo teisinga, veikti taip kaip jam yra patogu ir pan.
Tačiau reikia nepamiršti, jog vis dėlto laisvė turi ribas, uţ kurių išeiti nevalia, nes uţ tai yra
baudţiama. Paradoksalu yra tai, visuomenė bendrai labai vertina laisvę, o atskiriems individams ši
vertybė kartais atrodo maţiau svarbi nei kitos. Tačiau yra visiškai suprantama, jog be laisvės nėra
lygybės. O lygybė, tai „ţmogaus teisių įgyvendinimas, be diskriminacijos lyties, amţiaus, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, socialinės padėties,
kilmės, kalbos <...> pagrindu.“24 Taigi, lygybė, tai principas, nurodantis, jog vienodi reikalavimai
būtų keliami visiems ţmonėms, nepaisant jokių ţmonėms būdingų skirtumų. Lygybė pati savaime
nesuvienodina ţmonių, tačiau uţtikrina jų teisę į lygias galimybes. Lygybė yra vienas svarbiausių
politinio ţmogaus gyvenimo aspektų, nes be lygybės principo būtų neįmanomas demokratinis
valstybės valdymas, taigi ši vertybė iš tiesų yra labai svarbi tiek visai visuomenei, tiek atskiriems jos
nariams. Kaip ir teisingumas, be kurio nukentėtų daugybė ţmonių. Bet kokioje valstybėje, net ir
turinčioje tvirtus demokratinius pamatus visada bus vietos neteisybei, neteisėtiems veiksmams, nuo
kurių nukentės eiliniai piliečiai. Tad teisingumas, kaip galimybė būti apgintam nuo įvairaus
pobūdţio pavojų ir neteisybės yra didţiulė vertybė.
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Ekonominės vertybės
Pagrindinėmis vertybėmis ekonominių vertybių grupėje laikomos materialinė gerovė, darbas,
pinigai. Materialinę gerovę galima apibūdinti, kaip vieną svarbiausių vertybių šiandieninio ţmogaus
gyvenime. Tai galimybė gyventi jaukiame būste, turėti daugybę įvairių prabangių daiktų, keliauti ir
pan. Dėl prasto materialinio apsirūpinimo byra šeimos, kyla nepasitenkinimas esama valdţia,
daugėja nusikaltimų ir deja saviţudybių. Akivaizdu, jog materialinė gerovė šiuo metu dominuoja
vertybių tarpe. Nes būtent ji yra labiausiai siekiamas tikslas. Kartu su ja eina ir na maţiau svarbus
individui jo gyvenimo aspektas – darbas. Darbas, yra tai, kas suteikia ţmogui galimybę įgauti
materialinę gerovę. Kasdien dirbdamas asmuo tikisi uţmokesčio uţ savo darbą, taigi pinigų. Tačiau
norint gauti tiek gerą darbą, tiek pasiekti materialinės gerovės visų pirma reikia siekti
išsimokslinimo. Retam pavyksta be gero išsilavinimo gauti puikiai apmokamą darbą.
Išsimokslinimas yra visų ekonominių vertybių pagrindas. Suprantama, jog būtų puiku, jei
išsimokslinimo siekimas būtų susietas daugiausia su norų įgauti daugiau ţinių ar patirties, tačiau
šiandienos sąlygomis išsimokslinimas daugumai individų asocijuojasi su galimybę daugiau uţdirbti.
Ši nuostata yra skiepijama nuo maţens. Mokiniams daţnai yra aiškinama, jog jie prastai
besimokydami nieko nepasieks gyvenime, ir dirbs maţai apmokamą, neprestiţinį darbą. Akivaizdu,
kad toks suaugusiųjų – tėvų ir pedagogų poţiūris skatina jaunimą mokytis dėl įvairiausių tikslų, tik
ne dėl ţinių. Apskritai, vis daţniau pastebima tendencija, jog išsimokslinimas yra tik būdas pasiekti
norimų ekonominių tikslų. Tačiau štai čia slypi paradoksas – neretai norint gauti gerą išsilavinimą,
reikia dirbti, kad sugebėtum tą išsilavinimą „įpirkti“. Taigi susiformuoja uţdaras ratas, kurį įveikti
yra iš ties nelengva. Tai akivaizdţiai rodo, jog tarp išsimokslinimo ir materialinės gerovės yra labai
glaudus ryšys. Taigi galima suformuoti savotišką lygtį – geras išsilavinimas priklauso nuo
materialinių galimybių, o materialinė gerovė – nuo išsimokslinimo. Taigi nestebina, jog šiuo metu
vis garsiau yra kalbama apie tai, jog ekonominės, materialinės vertybės uţgoţė visas kitas, kad
daugumos individų gyvenimo tikslas yra prabanga, dideli pinigai. Iš tikrųjų dauguma ţmonių, ypač
jaunų deda visas pastangas dėl „geresnio“ gyvenimo, kartais net pamiršdami apie kitas, individui
būdingas vertybes. Tačiau sunku ginčytis su ta nuostata, jog be materialinės gerovės, darbo ir pinigų
individas negali tinkamai funkcionuoti.
Dvasinės vertybės
Apie dvasines vertybes galima pasakyti, jog jos yra labiausiai įskiepijamos šeimoje. Tiek
ištikimybė, tiek atsakingumas ir pareigingumas yra tinkamo, atsakingo auklėjimo vaisius. Jei
šeimoje yra laikomasi ištikimybės idealo, tai šis bruoţas daţniausiai pasireiškia ir atţalų elgesys.
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Reikia paminėti, jog ištikimybė aprėpia ne tik santuokinius santykius, bet ir kitas sferas. Galima yra
ištikimybė politiniams, religiniams, etiniams gyvenimo aspektams, kitaip tariant, ištikimybė
idealams. Daţniausiai šis bruoţas individui tampa vertybe, kai yra vienaip ar kitaip kėsinamasi į jam
priimtinus ir svarbius dalykus. Be ištikimybės idealams sunku įsivaizduoti civilizacijų vystymąsi,
atradimų plėtrą ir apskritai ţmonijos išsaugojimą, nes būtent ištikimybė yra visų šių faktorių
varomoji jėga. Tad galima drąsiai teigti, kad ištikimybė kaip vertybė yra labai svarbi tiek
visuomenei, tiek atskirai asmenybei.
Atsakingumas kaip vertybė pasireiškia rečiau nei ištikimybė. Iš tikrųjų, supratimo, kad esi uţ
kaţką atsakingas daţnai yra vengiama. Ţmogus pagal savo prigimtį siekia atsiriboti nuo rūpesčių,
kuriuos neretai sukelia tie objektai, uţ kuriuos reikia atsakyti. Tačiau išvengti atsakomybės
neįmanoma. Tėvai atsako uţ savo vaikų auklėjimą, mokytojai uţ auklėtinių ugdymą, darbuotojai uţ
atlikto darbo kokybę, valstybė uţ piliečių gerovę. Tai yra bendriausi atsakingumo pavyzdţiai, o kiek
jų daug yra kasdieniame gyvenime, kur reikia laiku ateiti į susitikimą, priimti tinkamą sprendimą ir
atsakyti uţ jo pasekmes. Net elementariausiose, buitinėse gyvenimiškose situacijose ţmogus privalo
atsakyti uţ savo veiksmus. Kai stengiamasi išvengti atsakingumo yra sukeliama nemaţai
nepatogumų aplinkiniams, todėl iš tikrųjų atsakingumas yra svarbi vertybė, kurią turėtų vertinti visi
sociumo nariai.
Pareigingumas yra vienas iš svarbiausių ir net pamatinių tinkamo visuomenės
funkcionavimo pagrindų. Kadangi atskiri individai, turėdami tam tikrų pareigų, dirbdami savo
darbus, atlieka visuomenės jiems pavestas funkcijas, yra labai svarbu, kad šios funkcijos būtų
vykdomos tinkamai, kitaip sutrinka sociumo funkcionavimas. Į pareigingumą, juolab ţvelgiant į jį
kaip į vertybę, daţnai nekreipiamas dėmesys, tačiau būtent jis nemaţa dalimi uţtikrina normalų
gyvenimą. Jei mokslininkai, gydytojai, pedagogai, inţinieriai ir kitų profesijų atstovai nebūtų
pareigingi visuomenės veikla sutriktų. Suprantama, kad pareigingumas aprėpia ne tik svarbius visam
sociumui darbus, bet ir kasdienius rūpesčius. Ir dar reikia paminėti, kad pareigingumas iš dalies yra
varomoji jėga. Jei vaikas pareigingai mokosi, atlieka namų darbus, jis pasiekia gerų rezultatų, kas
leidţia jam siekti ateityje aukštesnių mokslų, gero darbo ir pan. Lygiai taip pat pareigingumas veikia
ir suaugusiųjų individų gyvenimus. Pareigingai atliekant darbus galima tikėtis pagyrimo, kilimo
karjeros laiptais, geresnio atlyginimo ir t.t. Taigi, akivaizdu, kad pareigingumas yra svarbus
asmenybės bruoţas, ir jis kaip vertybė turėtų uţimti svarbią vietą asmenybės vertybių hierarchijoje.
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Estetinės vertybės
Estetinės vertybės yra maţiau nagrinėjamos įvairių mokslų atstovų nei, pavyzdţiui,
asmeninės ar ekonominės, ir tai yra visiškai suprantama, nes jei asmeniniai ar ekonominiai poreikiai
nėra patenkinami, tai individas tiesiog neturės galimybės domėtis gamta, menu, groţiu. Tačiau
estetinės vertybės taip pat vaidina svarbų vaidmenį visuomenės gyvenime. Ne veltui egzistuoja
„ţaliųjų“ organizacijos, besirūpinančios gamtos puoselėjimu. Jiems gamta yra didţiausia vertybė,
nes tik esant pusiausvyrai gamtoje ţmonija gali normaliai funkcionuoti. Gamta iš esmės yra vertybė
kiekvienam ţmogui, tik didţioji sociumo dalis apie tai nesusimąsto, taigi ši vertybė egzistuoja tarsi
savaime, nepriklausomai nuo to, kaip ją vertina individai. Gamta iš tikrųjų turi dvejopą vertybinį
aspektą. Iš vienos pusės, tai ištekliai, kuriuos ţmonėms suteikia gamta, oras, vanduo ir pan., o iš
kitos pusės tai groţėjimosi objektas, kuris suteikia galimybę pailsėti, atitrūkti nuo kasdienių darbų ir
neretai suteikia įkvėpimo. Tačiau šiandieniniame pasaulyje jei ir nevyksta gamtos kaip svarbaus
gyvenimo aspekto visiškas nuvertėjimas, tai bent jau esama stipraus ţmonių atotrūkio nuo gamtos
vertybių. Nors ir labai retoriškai, bet galima pastebėti, jog visuomenė neturi laiko sustoti ir
pasigroţėti gamta. Lygiai taip pat, kaip ir menu, kuris daţniausiai yra susijęs su groţiu. Apskritai
groţis kaip vertybė šiuolaikinėje visuomenėje asocijuojasi tik su stiliaus ir mados pasauliu. T.y.
vertinamas yra tik tam tikras ţmonių groţis, pagal visuomenės susikurtus standartus. Gamta, meno
dirbiniai, meno kūriniai yra vertinami tik labai riboto asmenų rato, daţniausiai profesionalų. Tai
nereiškia, kad eilinis individas nemato ar nesupranta, kad vienas ar kitas paveikslas yra graţus,
tačiau daţniausiai jam nerūpi galimybė groţėtis tuo paveikslu, galimybė jį nusipirkti ar bent jau
kartą jį pamatyti. Ir dar reikia paţymėti, kad estetinės vertybės labiau yra vertinamos vyresniojo
amţiaus ţmonių, o jaunimui jos yra ţymiai maţiau svarbios.
Iš tiesų kalbant apie estetines vertybes galima prieiti ne itin dţiugios išvados – ši vertybinė
sritis nėra dominuojanti visuomenės vertybių hierarchijoje, tačiau tai nereiškia, kad jos nėra.
Estetinės vertybės tiesiog yra šiek tiek aukštesnio lygio ne kitos, taigi suprantama, kad jomis domisi
siauresnis individų ratas.
Štai tokios yra vertybės, kuriomis yra remiamasi šiame magistro darbe, tačiau akivaizdu, jog
apibendrinus tiek šiuos apibrėţimus, tiek visas kitas mokslininkų mintis apie vertybes galime matyti,
jog vertybė yra nevienareikšmė samprata, vertybių laukas yra toks platus, kad sunkiai pasiduoda
konkretaus apibrėţimo suformulavimui. Taigi šiame darbe sustojama ties tuo, kad vertybė – tai
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asmeninių, socialinių, ekonominių, dvasinių ir estetinių veiksnių reikšmingumas ţmogui. Kokias
ţmogus renkasi vertybes, kokioms vertybėms jis teikia pirmenybę, tokia ir jo vertybinė orientacija.25
Vertybių sistemos principai
Analizuojant vertybes, kaip savitą sistemą reikia nepamiršti, kad ji, kaip ir kitos sistemos turi
savo veikimo principus. Siekiant gyliau išanalizuoti vertybių sampratą, suprasti jų įtakos ţmonėms
galimybes bei vertybių ypatumus, reikėtų bent trumpai aptarti vertybinių sistemų principus.
Sisteminis principas – orientuoja į vertybių sistemų ir jų skyrimo kriterijų aptartį. Šis
principas suteikia individui galimybę atidţiau paţvelgti ir išanalizuoti ne tik pavienių vertybių esmę
ir svarbą, bet ir susieti jas su kitomis vertybėmis, taip sukuriant vientisą vertybių sistemą. Ţymus
Lietuvos edukologas B. Bitinas teigia, kad „priimtina tik vientisa, holistinė dvasinių vertybių
sistema, realizuojama kaip tokia“.26 Bet, reikia nepamiršti, kad 6is principas negarantuoja visiškai
vieningo poţiūrio, nes vieni tyrėjai apeliuoja į vienas vertybių sistemas, o kiti į visiškai kitokias.
Bet, sisteminis principas primena tai, kad nuo seniausiųjų laikų vertybe buvo laikomi tokie dalykai,
kaip tiesa, gėris, groţis, atsidavimas. Galima teigti, kad groţis, gėris ir tiesa yra tris aukščiausios
vertybių rūšys. Tiesa, svarbu paminėti, kad prie jų vėliau prisijungė ir ketvirtoji rūšys – šventumas.
Jis prisijungė prie aukščiau paminėtų vertybių bloko Šv. Augustino ir Šv. Tomo Akviniečio dėka.
Visos šios vertybės atkeliavo iki mūsų laiku, ir šiuo metu yra laikomos vertybių teorijos pagrindu.
Ţinoma, atsirado ir kitų vertybių klasifikacijų, kurios įvairiai traktuoja ir konkretina keturias bendras
vertybių sistemas. Jas geriausiai paaiškina ir sukonkretina E. Sprangerio vertybių klasifikacija. Jis
išskyrė kelias vertybių rūšys – teorinę, ekonominę, estetinę, visuomeninę, politinę ir religinę.27
Hierarchiškumo principas – reikalauja kiekvieną vertybių sistemą vertinti kaip hierarchinę.
Atrinkus tinkamus vertinimo, hierarchizavimo kriterijus vertybes galima išskirstyti į pagrindines ir
nepagrindines, aukštesnes ir ţemesnes bei į tikrąsias ir įsivaizduojamas. Vienas iš pirmųjų
mokslininkų, kuris bandė nustatyti vertybių hierarchiją buvo M. Scheleris. Jis teigė, kad vertybes
reikia skirstyti pagal jų objektyvią esmę, pagal svarbumą savyje. Besiremdamas šiuo kriterijumi patį
ţemiausią laiptelį hierarchinėje skalėje jis suteikė hedonistinėms, jausmų ir malonumų vertybėms.
Šiek tiek aukštesnį – gyvybės, gyvenimo vertybėms, dar aukštesnį – dvasinėms vertybėms, o pati
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aukščiausi – šventumo vertybėms.28 Taip pat būtų tikslinga nurodyti ir kitų mąstytojų suformuotą
hierarchinę skalę. N. Hartmanas teigė, kad išskirti iš kitų reikia dvasines vertybes, kurios apima
etines, kitaip dorovines, estetines ir paţintines vertybes.29 B. Kuzmickas pagrindinėmis laikė tokias
vertybes, kaip gyvenimo, dorovines, estetines, paţintines, politines, religines.30 O garsus edukologas
L. Jovaiša išskyrė gyvenimo vertybes, kurias sudaro prigimtinės, egzistencinės, praktinės,
ekonominės, socialinės, kultūrinės, psichinės ir dvasinės.31
Suprantama, kad kiekvieną vertybių sistemą galima laikyti hierarchine, bet čia iškyla vienas ,
bet labai rimtas ir nelengvai įveikiamas sunkumas – nėra galimybės konkrečiai nurodyti kriterijų,
idealą, pagal kurį būtų galima sustruktūruoti vertybes. Sunku rasti vertybę, kuri galėtų vaidinti tokio
kriterijaus vaidmenį. Visiems ţmonėms labai skirtingi dalykai atrodo svarbiausiais. B.Bitinas,
ieškodamas išeities pasiūlė aukščiausios vertybės ištakų kriterijus ; transcendentinę tikrovę,
socialinę tikrovę (visuomenę) ir ţmogaus savastį (mikrokosmosą).32 Remiantis šiais kriterijais
išskiriamos trys gyvenimo prasmę apibūdinančios vertybių sistemos.
Transcendentinės vertybės gyvenimo prasmę sieja su neţemišku gyvenimu, ir jos yra
grindţiamos religinėmis vertybėmis. Sociocentrinės vertybės ţmogaus gyvenimo prasmę sieja su
visuomenės bei ţmonijos gerove, ir jos yra grindţiamos socialinėmis vertybėmis, o antropocentrinės
siejasi su pačiu ţmogumi ir jo asmeniniu tobulėjimu, ir yra grindţiamos įvairiomis vertybėmis, tarp
jų socialinės, dorovinės ir pan.
Taigi sunku apibrėţti, kokiu principu reikėtų vadovautis orientuojantis į vertybių sistemą, bet
sunku nesutikti, kad hierarchiškumo principas iš ties egzistuoja, nes tik jo dėka kiekvienas ţmogus
gali pats nuspręsti, kas jam yra svarbu, kas naudinga, ko jis sieks, ir kokios bendrai bus ne tik jo
pavienės vertybės, bet ir jo vertybinės orientacijos.
1.2. Vertybinių orientacijų formavimasis
Vertybinių orientacijų samprata ir funkcijos
Kiek daiktas, objektas, mintis ar veiksmas yra vertingas priklauso nuo to, kokį vaidmenį jis
vaidina ţmogaus gyvenime. Tai reiškia, kad bet koks objektas yra vertingas ţmogui tik tada, kai jis
jam yra svarbus ir naudingas. Karšta diena ţmogus rodos viską atiduotų uţ šalto vandens stiklinę,
Aramavičiūtė A. Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas. Acta Paedagogica Vilnensia. 2005, T. 14, p.
21. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/14/18-27.pdf.
29
Hartmann N. Filosofijos įvadas. Vilnius: Pradai, 2001, p. 142-170, 191-213.
30
Kuzmickas B. Laimė, asmenybė, vertybės. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, p. 68.
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tačiau šaltą ţiemos vakarą ţmogui yra tikra vertybė karšta arbata. Šis pavyzdys yra labai banalus ir
netgi primityvus, tačiau jis akivaizdţiai parodo kaip kinta ţmogaus vertybinės orientacijos. Ţmogus
orientuojasi į tai, kas jam yra naudinga. Ir ši nauda nebūtinai turi materialią išraišką, tai gali būti ir
dvasinių poreikių sritis. Apskritai vertybės yra gana sudėtingos nuostatos, kurių turinį sudaro
mintys, vaizdiniai ir emocijos apie daiktų ir reiškinių reikšmingumą asmenybėms ir grupėms.33
Kadangi, kaip jau buvo minėta anksčiau, vertybės susiformuoja remiantis ţmogaus patirtimi, norais,
ţmogui suvokiant savo poreikius, nuolat vyksta savo vertybių palyginimas su kitomis vertybėmis.
Idėjos, mintys, poelgiai, daiktai, reiškiniai ar kiti ţmogų supantys individai, kurie suteikia ţmogui
galimybę patenkinti savo poreikius ar patys tiesiogiai juos patenkina laikomi vertybėmis. Daiktai ir
visi kiti gyvenimo aspektai trukdantys patenkinti poreikius tiek šiuo metu, tiek ateityje laikomi
nieko vertais ir net ţalingais. Taigi galima teigti, kad vertybės ţmogaus gyvenime yra tam tikros
nuostatos vieno ar kito klausimo ar fakto atţvilgiu.
Visos nuostatos, ir tuo tarpiu vertybės formuojasi palaipsniui, ir tam procesui įtakos turi ne
tik pats individas, bet ir jį supantys ţmonės ir objektai. Kaip tradicijos, kurių laikymasis yra būtinas
perduodamos iš kartos į kartą, taip ir vertybės yra perduodamos vyresniųjų jaunesniesiems. Vertybių
perdavimas vyksta per mokymą, auklėjimą, asmeninį pavyzdį. Istoriškai susiklostė taip, kad
individai perima savo šeimos tradicijas ir vertybes, o šeimos perima tos grupės kurioje gyvena
tradicijas ir vertybes, o grupės savo ruoţtu perima tos visuomenės kurioje gyvena vertybes ir
tradicijas. Iš dalies visų paminėtų objektų vertybės gali skirtis, tačiau iš esmės, jos sudaro vieningą
vertybių kompleksą, kuris susiformuoja iš visų „maţųjų dalyvių“ (šeimų, bendraamţių, mokyklos ir
pan.) vertybių, taigi sudėliojus viską tampa akivaizdu, kad, kas yra priimtina vienai šeimai
gyvenančiai visuomenėje, beveik taip pat bus priimtina pačiai visuomenei. Taigi vyraujančios
visuomenėje nuostatos, tradicijos ir vertybės yra visuomenės sudedamųjų dalių propaguojamų
vertybių atspindys.
Vertybinės orientacijos sparčiausiai yra formuojamos šeimoje ir kituose socializacijos
institutuose. Iš vienos pusės, yra manoma, jog socializacijos institutai turi daugiausią įtakos jauno
ţmogaus vertybinių orientacijų susiformavimo procesui, kadangi mokykloje jaunuolis praleidţia
daugiau laiko, nei bendrauja su tėvais. Tačiau vis dėlto labiausiai vertybinė jaunuolio orientacija
priklauso nuo patirties įgautos šeimoje. Šeima tai pati pirmoji, pagrindinė socializacijos institucija.
Būtent šeimoje vaikas gauna pirmas ţinias, išmoksta tam tikrų taisyklių, perima elgesio normas, ir
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ţinoma perima vertybes. Kaip į vieną ar kitą objektą ţiūrima šeimoje, kaip vertinamas vienoks ar
kitoks gyvenimo aspektas, taip ateityje į juos ţiūrės ir juos vertins jaunuolis. Šeimoje yra
suformuojamas poţiūris į draugystę, moralę, meilę, gėrį ir blogį, į groţį. Turėdami tokį vertybių
pamatą, bręsdami vaikai turėtų išmokti priešintis blogiui, įveikti tikrovės prieštaravimus, siekti
darnos, puoselėti dorovines vertybes.34 Suprantama, kad reikalauti vien iš šeimos skiepyti tvirtas
vertybines orientacijas vaikui, ir visą atsakomybę priskirti irgi šeimai būtų neracionalu. Mokykla,
kaip socializacijos institutas yra nemaţiau svarbi. Ji privalo skiepyti tokias vertybes jaunimui,
kokios atitinka tėvų lūkesčius ir kurios sutaptų su vertybėmis skiepijamomis namuose. Mokykla
privalo neleisti, kad jaunam ţmogui prastą įtaką darytų bendraamţiai, radikalūs kitaminčiai ar kitos
grupės ar pavieniai asmenys, galintys neigiamai paveikti dar dvasiškai, doroviškai ir morališkai
nesubrendusio jaunuolio.
Svarbu nepamiršti aptarti ir masinio informavimo priemonių daromą įtaką. Akivaizdu, jog
šiuo metu masinio informavimo priemonės turi didţiulę galią, ir daro didţiulę įtaką jauniems
ţmonėms, kurie nemaţai laiko praleidţia prie televizoriaus ekrano ar kompiuterio. Akivaizdu, jog
visuomenės informavimo priemonės tiek gyliai įsitvirtino ţmogaus realybės suvokime, kad jau
pradeda veikti ir savęs paţinimo srityje. Masinio informavimo priemonės suformuluoja tokius
kriterijus, pagal kuriuos yra vertinamas ţmogaus elgesys, nustatomos doros ribos, nurodoma, kaip
ţmogus turi atrodyti, ką jis turi sakyti, ką galvoti, kuo tikėti. Taigi per informavimo priemonių
pateikiamą vertybių prizmę ţmogus vertina save, aplinkinius, formuoja tikslus ir siekius, susikuria
strategiją tiems tikslams pasiekti. Todėl darosi neaiškus individo vertybių kompleksas, kurio turinys
anksčiau buvo perduodamas, pradingo paveldėti, įsisąmoninti dalykai, kurie buvo laikomi
nekintančiais stabais. Ţinoma, negalima teigti, kad vertybinių orientacijų sustabarėjimas yra
absoliutus gėris, tačiau yra akivaizdu, kad kiekvienas ţmogus pats susiformuoja savitą,
nepakartojamą vertybių sistemą, tik atsiţvelgiant į anksčiau buvusias vertybes. Kiekvieno individo
susikurta vertybių sistema gali būti nelabai rišli, prieštaraujanti pati sau, gal būt susidedanti iš
dalykų, nesusijusių tarpusavy, bet ši vertybinių orientacijų sistema bus tik jo paties. Jame
susikoncentruos tik pačiam individui svarbūs vertybinis turinys.
Kalbant apie vertybines orientacijas reikia paţymėti, jog yra trys vertybių rūšys, kurios
tampa vertybinėmis orientacijomis. Tai objektai patenkinantys poreikius, priemonės vertybiniams
Chraptavičiūtė D. Doras ţmogus auga dorovingoje aplinkoje. Ţvilgsniai. „XXI amţiaus“ priedas jaunimui
2006 m. balandţio 21 d., Nr. 4 (77).
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/zvilgsniai/20060421/2-2.html.
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objektams pasiekti ir sąlygos vertybiniams objektams pasiekti tam tikromis priemonėmis.35
Vertybinės orientacijos atsiranda iš vertybių sistemos. Vertybė tampa vertybine orientacija tuo
atveju, kai ţmogus pradeda siekti tos vertybės. Vertybinės orientacijos yra sudėtingos nuostatos,
kurios daţnai yra būdingos ištisoms grupėms ar net visuomenėms. Pavyzdţiui, mokėjimas tapyti
gali būti laikomas vertybe, bet vertybine orientacija jis taps tik tada, kai mokėjimo tapyti bus
siekiama, t.y. kai to bus pradėta mokytis.
Kalbant apie vertybines orientacijas, reikia paţymėti, kad egzistuoja nemaţai sampratų,
lygiai taip pat kaip ir kalbant apie vertybių sampratas. Vertybinės orientacijos nebūtinai yra
materialaus ar ekonominio pobūdţio, kadangi jos gali būti nutolusios nuo poreikių, vertybinės
orientacijos objektu gali būti etiniai, estetiniai, dvasiniai, religiniais filosofiniai reiškiniai. Bet labai
svarbu nepamiršti, jog kultūrinės ir dvasinės, etinės ir estetinės vertybinės orientacijos gali formuotis
tik tada, kai yra patenkinti ţemiausieji poreikiai, tuo tarpu ir materialieji. Nes be elementarių
poreikių patenkinimo ţmogaus vertybių orientacijos ribos yra labai siauros. Ţemiau bus pateiktos
kelios vertybinių orientacijų sampratos, kurias pasiūlė įvairūs mokslininkai.
V. Ţemaitis teigia, kad vertybė – tai „kas sukelia nuostabą, pagarbą, pasigerėjimą, kas turi
vidinę vertę. Vertybių laukas labai platus. Pačiu bendriausiu poţiūriu skiriamos vitalinės ir
utilitarinės, materialinės ir dvasinės vertybės. Kokias ţmogus renkasi vertybes, kokioms vertybėms
jis teikia pirmenybę, tokia jo vertybinė orientacija“ 36. Vertybinių orientacijų funkcijas V. Ţemaitis
pavadino pirma ir antra. Pirmoji funkcija pasireiškia per vertybinės orientacijos suteiktą galimybę
individui uţimti savąją poziciją gyvenime, tapti autonomine asmenybe. Antroji funkcija tai
vertybėmis motyvuojama individo veikla ir elgesys.37 Lenkų mokslininkas J. Broda teigia, kad
„vertybinės orientacijos yra svarbiausias asmenybės struktūros komponentas. Apie ţmogų, jo vidinį
pasaulį galima daug spręsti iš to, kokia jo vertybinė orientacija“ 38. L. Kublickienė ir S. Rapoportas
teigia, kad vertybinės orientacijos – „tai individo dorovinių, socialinių, politinių, estetinių nuostatų
sistema, pastovi asmenybės savybė, susijusi su siekiamu idealu“ 39. A. Matulionis ir A. Mikšys rašo,
kad vertybinė orientacija – „tai ţmogaus vaizdinys apie svarbiausius gyvenimo tikslus ir priemones
jiems pasiekti. Tai vertinantis vaizdinys, nukreiptas į vertybę, t.y. į tokį dalyką ar reiškinį, kuris turi

Jacikevičius A. Ţmonių grupių (socialinė) psichologija. Vilnius: Ţodynas, 1995, p. 43.
Ţemaitis V. Dorovės sąvokos. Vilnius: Mintis, 1983, p. 151.
37
Ţemaitis V. Dorovės sąvokos. Vilnius: Mintis, 1983, p. 152.
38
Broda J. Moralinių vertybių vieta ir vaidmuo kultūroje. Kultūra: bendroji ir tautiškoji. Mokslinės
konferencijos pranešimų medţiaga. Kaunas: Technologija, 1994, p. 52.
39
Kublickienė L., Rapoportas S. Vertybiniai konfliktai: socialinis psichologinis aspektas. Vilnius: LFSI,
1999, p. 21.
35
36

25

ţmogui teigiamos (kartais ir neigiamos) reikšmės“40. Jie išskiria tokias vertybines orientacijas kaip
pasaulėţiūros, gyvenimo, socialines ir profesines. A. Čiuţas teigia, jog „gyvenime kiekvienas
ţmogus susikuria savo vertybinės orientacijos modelį. Asmenybės jautrumas ir imlumas dorovinėms
vertybėms priklauso nuo individualių bruoţų, nuo jos gyvenimo aplinkos, santykių su kitais
ţmonėmis ir auklėjimo“

41

. Taip pat reikia nepamiršti dar vieno garsiojo mokslininko E. Fromo

skirstymą. Jis teigė, kad vertybines orientacijas reikėtų skirstyti į neproduktyviąsias ir
produktyviąsias.42 Šis skirstymas bus aptartas šiek tiek vėliau, nes jis yra gana išsamus ir labai
tiksliai paaiškina vertybinių orientacijų skirtumus.
Reikia nepamiršti, jog vertybėmis orientacijomis gali būti ne tik vertybiniai objektai, bet ir
vertybinės sąlygos ir priemonės. Pavyzdţiui, pinigai – jais galima pasiekti daugybės materialinių ir
dvasinių vertybinių objektų, maistas, vaistai, apranga, meno kūriniai, autonomija, nepriklausomybė
nuo kitų asmenų). Priklausomai nuo to, kokios tipo yra vertybė, vertybinė orientacija gali būti tiek
individualistinė, tiek altruistinė. Altruistinė orientacija – tai gyvenimas dėl kito ţmogaus ir ryţtas
reikalui esant pasiaukoti. Individualistinė orientacija – gyvenimas dėl savęs, savo malonumui ir savo
poreikių tenkinimui. Taigi galima teigti, kad vertybinės orientacijos tai viena svarbiausių individo
gyvenimo dalių. Anot B. Kuzmicko, vertybinės orientacijos, kaip asmenybę konstruojanti sistema,
formuojasi tik iki paauglystės ontogenezės etapo, kuomet atsiranda savojo „aš“ suvokimas visuomenės
sistemoje. Ir nors išankstinės vertybinių orientacijų formavimosi sąlygos susidaro dar ikimokykliniame
amţiuje, pats formavimasis vyksta būtent paauglystės amţiuje, kada išryškėja vaiko pozicija socialinių
santykių sferoje.43 Taip pat B. Kuzmickas pabrėţia, jog „jau ankstyvojoje vaikystėje ţmogaus sąmonėje
įtvirtintos vertybinės nuostatos turi milţinišką reikšmę visam jo tolimesniam gyvenimui.“ 44 Taigi būtent

vertybinės orientacijos suteikia ţmogui galimybę uţimti vienokią ar kitokią poziciją, tapti brandţią
asmenybe, galinčia paveikti aplinkinius ţmones.
Apibendrinant galima pasakyti, jog daţniausiai vertybinės orientacijos tiek atskiro individo,
tiek visos visuomenės perimamos iš tos kultūros, kurioje gyvena individas ar visuomenė. Bet,
svarbu nepamiršti, jog priklausomai nuo šeimos kurioje ţmogus uţaugo priklauso pagrindinės
vertybinės ţmogaus orientacijos. O jos gali skirtis nuo visos visuomenės puoselėjamų vertybinių
orientacijų. Taip pat svarbu nepamiršti, kad vertybinės orientacijos gali skirtis dėl individo gabumų,
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išsilavinimo, profesijos, pajamų, amţiaus, lyties. Ir galima drąsiai teigti, kad ne maţiau svarbi yra E.
Fromo išsakyta mintis, jog „jei asmenybės paveikslą papildysime skirtingais temperamentais bei
sugebėjimais, galėsime lengvai suprasti, kad šių pagrindinių asmenybės elementų konfigūracija
sudaro asmenybėje begales variacijų.“45 Tai reiškia, kad priklausomai nuo ţmogaus charakterio,
temperamento, būdo, emocionalumo ir t.t. jo orientacijos gali turėti ir teigiamų ir neigiamų aspektų.
Taigi vertybinių orientacijų skirtumai priklauso nuo daugybės nuostatų bei vidinių ir išorinių sąlygų
ir aspektų.
Neproduktyvios ir produktyvios vertybinės orientacijos
Tai, kiek vertybinės orientacijos veikia ţmogų, jo asmenybę ir veiklą nagrinėjo ne vienos
mokslo šakos atstovai, tačiau labiausiai šioje srityje pasiţymėjo psichologijos atstovai. Vienas
ţymiausių psichologijos mokslo atstovų E. Fromas analizavo savo kūriniuose ţmogaus veiklos
produktyvumo idėją. Šią temą jis gvildeno savo veikaluose „Ţmogaus destruktyvumo anatomija“,
„Bėgimas nuo laisvės“, „Ţmogus sau“. Pagrindinė mintis, kurią suformulavo humanistas Fromas
buvo tokia – jis manė, jog kiekvienas ţmogus gimsta graţus ir geras, tik vėliau netinkamų tikslų
neveiksmingi siekimo būdai nukreipia individą destruktyvumo keliu. E. Fromas teigė, kad taip
atsitinka todėl, jog egzistuoja neproduktyvios orientacijos. „Neproduktyvios orientacijos įvairiai
jungiasi, priklausomai nuo kiekvienos atitinkamo svorio: Kiekviena iš jų kokybiškai keičiasi pagal
esamo produktyvumo lygį. Skirtingos orientacijos gali skirtinga jėga pasireikšti materialinėje,
emocinėje arba intelektualinėje veiklos sferoje.46 E. Fromas savo veikaluose nurodė keturias
pagrindines neproduktyvias vertybines orientacijas, kurios trukdo asmenybei atsiskleisti, jis aprašė
šias vertybines orientacijas, kaip uţkertančias kelią ţmogaus sugebėjimų, talentų, kūrybiškumo
vystymuisi. Tai ėmimo, atėmimo, kaupimo ir rinkos vertybinės orientacijos. Jas visas reikėtų bent
trumpai aprašyti.
Recepcinė vertybinė orientacija
Recepcinė (receptive), arba ėmimo, orientacijos (ţr. 1 lentelę) asmuo laiko visų reikiamų,
prieinamų išteklių ir gerovių šaltiniu išorinį pasaulį. Tokios orientacijos individui galimybė gauti
norimą, išsvajotą objektą slypi gavime jį iš kur nors arba iš ko nors. Ir svarbu nepamiršti, jog tas
objektas nebūtinai yra materialus. Tai gali būti tiek daiktas, tiek jausmas, tiek norima situacija. E.
Fromas savo darbe „Ţmogus sau“ paţymėjo, kad kiekviena vertybinė orientacija, net jei ji yra
neproduktyvi, gali turėti tiek neigiamų, tiek teigiamų aspektų. Tai reiškia, kad vienos ar kitos
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vertybinės orientacijos ţmogus gali turėti tų savybių, kuriomis pasiţymi jo vertybinė orientacija.
Yra gana tikslinga bent trumpai apţvelgti šiuos aspektus.
1 lentelė. Recepcinės orientacijos aspektai47
Neigiami recepcinės orientacijos aspektai (savybės
būdingos šios orientacijos asmenybėms)
Pasyvi, be iniciatyvos
Be nuomonės, be charakterio
Pavaldi
Neori
Parazitiška
Neprincipinga
Vergiška, nepasitikinti savimi
Nerealistiška
Baili
Bestuburė
Įnoringa
Lengvatikė
Sentimentali

Teigiami recepcinės orientacijos aspektai (savybės
būdingos šios orientacijos asmenybėms)
Priimanti
Atsakinga
Atsidavusi
Kukli
Ţavi
Sukalbama
Socialiai prisitaikanti
Idealistinė
Jautri
Mandagi
Optimistiška
Patikli
Švelni

Svarbiausia yra tai, jog ţodis „gauti“ nereiškia recepcinės orientacijos ţmogaus sąmonėje
atimti, pasisavinti ar nupirkti. Greičiau toks individas yra linkęs norimą objektą gauti dovanų. Arba
siekia gauti norimą dalyką per aplinkinių pagalbą. Tačiau čia iš karto kyla klausimas, kodėl vienas
turi dovanoti, o kitas gauti? Akivaizdu, jog niekas kasdien nedovanoja kaţko šiaip sau. Kaip bebūtų
keista dovanodami, mes daţniausiai laukiame kad ir mums bus uţ tai atsidėkota. Aptariamoje
situacijoje tas atsidėkojimas vyksta per paklusnumą, prisirišimą, gerą elgesį. Taigi, akivaizdu, kad
recepcinės orientacijos besilaikantys individas jaučia komfortą tik tuo atveju, kai kaţkas jam kaţką
duoda, o geriausiai jis pasijunta tada, kai kaţkas sprendţia jo problemas, nes kaip jau minėta
aukščiau norimu objektu gali būti ir tam tikra situacija. Suprantama, jog problemų ţmogaus
gyvenime visada yra ir bus daugybė, jos visos yra skirtingo pobūdţio, ir jas spręsti turi įvairiausi
ţmonės, skirtingų įsitikinimų, profesijų, besilaikantys skirtingų gyvenimo pozicijų. Todėl ėmimo
orientacijos ţmogui yra gana sunku, jis privalo būti lojaliu, jam reikia mokėti prisitaikyti prie tų
ţmonių, iš kurių jis laukia pagalbos ir problemų sprendimo. Toks ţmogus negali prieštarauti,
nesutikti, protestuoti ar kritikuoti, nes ţino, kad taip pasielgęs jis negaus norimos paramos. Taigi,
recepcinės orientacijos ţmogus yra visiškai nesaugus, jis nuolat turi keisti savo principus, siekiant
pritapti. Taigi tokie individai yra visiškai priklausomi nuo kitų ţmonių. Blogiausia yra tai, kad toks
santykių su aplinkiniais supratimas aprėpia ir artimus, emocinius santykius. Tad akivaizdu, kad
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meilė tokiam ţmogui reiškia būti mylimam, draugystė – kad su juo yra draugaujama, prisirišimas –
kad prie jo yra prisirišta. Toks poţiūris ir tokios nuostatos laikymasis daţniausiai paskatina individą
laukti, kol atsiras jį mylintis, remiantis ţmogus. Tokie ţmonės nėra orientuoti į abipusiškus jausmus.
Jiems atrodo, kad yra normalu, kad jų poreikius tenkina aplinkiniai, jie yra įsitikinę, kad jų poreikius
privalo tenkinti kiti. Deja, apie ėmimo orientacijos ţmones pasakytina tai, jog jie visiškai nuslopina
savo kūrybines galias, neplėtoja savų idėjų, neturi tvirtų moralinių nuostatų. Ir komfortiškai, ir
saugiai jie jaučiasi tik tol, kol uţ juo viską atlieka kiti. Kai iškyla grėsmė likti vienam, be paramos ir
pagalbos šie ţmonės jaučiasi maţų maţiausiai nestabiliai.48
Eksploatacinė vertybinė orientacija
Ši vertybinė orientacija (ţr. 2 lentelę), dar kitaip vadinama exploitative (atėmimo), turi tam
tikrų panašumų su ėmimo vertybine orientacija. Šių dviejų orientacijų ţmonėms yra būdingas
įsitikinimas, kad visų gėrybių šaltinis yra aplinkinis pasaulis ir jame gyvenantis ţmonės. Bet ties tuo
panašumai ir baigiasi. Atėmimo orientacijos ţmonių gėrybių gavimo būdas yra visiškai kitoks.
Tačiau ši orientacija taip pat, kaip ir recepcinė orientacija turi ir teigiamų aspektų.
2 lentelė. Eksploatacinės orientacijos aspektai49
Neigiami eksploatacinės orientacijos aspektai
(savybės būdingos šios orientacijos asmenybėms)
Išnaudojanti
Agresyvi
Egocentriška
Išpuikusi
Neapdairi
Arogantiška
Gundanti

Teigiami eksploatacinės orientacijos aspektai
(savybės būdingos šios orientacijos asmenybėms)
Aktyvi
Sugebanti imtis iniciatyvos
Sugebanti reikalauti
Ori
Impulsyvi
Pasitikinti savimi
Pavergianti

Eksploatacinės orientacijos ţmogus nelaukia savo norų ar troškimų išsipildymo, nelaukia
malonės. Jis atima ją iš kitų. Įdomu yra tai, kad didţiausią dţiaugsmą ir pasitenkinimą toks ţmogaus
gauna ne nuo atimto daikto, o nuo atėmimo proceso. Jam smagu jausti savo pranašumą,
kompetenciją. Kaip pavyzdį galima nurodyti asmenį su tokia negalią kaip kleptomanija. Net
turėdamas galimybę nusipirkti daiktą, ţmogus jis pavogs, nes tik vogdamas jis jaučia komfortą ir
pasitenkinimą. Suprantama, kad čia nurodytas kraštutinis atvejis, be to jis aprėpia tik materialius
daiktus. Paţvelgus iš kitos pusės toks atėmimo orientacijos ţmogaus potraukis dar yra visiškai
nekaltas, palyginus su kita sritimi – emocijomis. Kai yra pavagiamas, atimamas daiktas tai yra
nemalonu, bet nesunkai išgyvenama. Ţymiai sudėtingesnė situacija atsiranda tada, kai šios
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orientacijos ţmogus siekia jausmų, mylimo ţmogaus, draugystės, prisirišimo. Jam tai yra dar viena
galimybė atimti, gauti iš pasaulio norimą objektą. Tačiau tam asmeniui, į kurį nukreiptas
eksploatacinės orientacijos ţmogaus ţvilgsnis yra labai sunku. Nes šioje situacijoje patinkantis
asmuo tėra tik laimikis, kuriuo dţiaugiamasi labai trumpai. Atėmimo orientacijos individas vertina
aplinkinius ţmones kaip daiktus, o tai sukelia ţmonėms daugybę nemalonių pojūčių, diskomfortą,
nestabilumo jausmą, jie jaučiasi kaip marionetės, kuriomis manipuliuojama. Taigi atėmimo
orientacijos ţmonės yra gana pavojingi aplinkiniams. Ir jei recepcinės orientacijos ţmonės yra
optimistiški konformistai, tai atėmimo orientacijos ţmonės yra pavojingi įtarūs, pavydūs cinikai.
Jiems yra būdingas mokėjimas dţiaugtis tik tuo, ką jie gali atimti iš kitų, ir jie visiškai nevertina jau
turimų dalykų. Šios orientacijos ţmonės neturi galimybės skleisti savo kūrybinių idėjų, plėtoti savo
ţinių ar pomėgių ratą, negali jaustis labai laimingi, nes jiems neuţtenka laiko. Jis skiriamas naujų
gėrybių atėmimo procesui.50
Kaupiamoji vertybinė orientacija
Ši orientacija (ţr. 3 lentelę), dar kitaip vadinama hoarding, yra visiškai kitokia nei dvi,
aukščiau aprašytos.
3 lentelė. Kaupiamosios orientacijos aspektai51
Neigiami kaupiamosios orientacijos aspektai
(savybės būdingos šios orientacijos
asmenybėms)
Be vaizduotės
Šykšti
Įtari
Šalta
Lėtapėdė
Nerami
Uţsispyrusi
Tingi
Inertiška
Pedantiška
Linkusi į manijas
Savininkiška

Teigiami kaupiamosios orientacijos aspektai
(savybės būdingos šios orientacijos
asmenybėms)
Praktiška
Ekonomiška
Rūpestinga
Santūri
Kantri
Atsargi
Tvirta, atkakli
Nesutrikdoma
Atspari stresui
Tvarkinga
Metodiška
Ištikima

Šios orientacijos ţmonėms yra būdinga ne gauti norimą daiktą ar jį atimti, bet kaupti, laikyti.
Tokios orientacijos individas nesiekia ţūtbūt gauti naujų dalykų, bet siekia neprarasti tai, ką jis jau
turi. Įprasti daiktai šios orientacijos ţmogui yra jo saugios aplinkos pagrindas. Viskas kas yra nauja
50
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(idėja, mintis, daiktas, nauji paţįstami) kaupimo vertybinės orientacijos ţmogui atrodo grėsminga.
Šios orientacijos ţmogus visada priešinasi naujovėms, yra uţkietėjąs konservatorius. Tačiau svarbu
nepamiršti, kad grėsmę jam kelia ne tik naujų dalykų atsiradimas, bet ir senųjų praradimas. Kai
kaţko yra netenkama, tokios orientacijos ţmogus iš karto jaučiasi nesaugus, tarsi jo tvirtovės sienoje
atsirado plyšys. Todėl kaupiamosios orientacijos ţmogus visada yra sukaupęs daugybę nereikalingų,
senų daiktų, kuris jis tiesiog nepajėgus išmesti. Kiekvienas daiktas jam asocijuojasi su kaţkokiais
įvykiais, kelia sentimentalių prisiminimų bangą.
Kaupiamosios orientacijos ţmogui taupumas yra pagrindinė dorybė, o kaţko paleidimas iš
rankų – pavojaus signalas. Šio tipo ţmonės idealizuoja praeitį, todėl visiškai negali judėti pirmyn,
negali laisvai veikti, kurti naujus dalykus, nes patys jų labai bijo.52 Tačiau šios orientacijos ţmonėms
yra būdingos gana teigiamos savybės.
Rinkos vertybinė orientacija
Market, kaip dar yra vadinama rinkos vertybinė orientacija (ţr. 4 lentelę) skatina individą
laikyti save preke. Kaip paradoksaliai tai neskambėtų, šios orientacijos ţmogus traktuoja save kaip
objektą – prekę. Svarbiausias tikslas jo gyvenime – turėti paklausą, būti populiariam. Tam tikslui
pasiekti, svarbiausia ţinoti, kas yra paklausu, ko rinka pageidauja labiausiai. Tokios orientacijos
asmuo iš visų jėgų stengiasi išryškinti tas savo savybes ar tuos sugebėjimus, kuriuos galima kuo
greičiau parduoti, kurie yra efektyviausi.
4 lentelė. Rinkos orientacijos aspektai 53
Neigiami rinkos orientacijos aspektai (savybės
būdingos šios orientacijos asmenybėms)
Oportunistinė
Nenuosekli
Vaikiška
Be ateities ir praeities
Be principų ir vertybių
Nesugebanti būti viena
Neturinti tikslo
Reliatyvistinė
Pernelyg aktyvi
Netaktiška
Siekianti pasipuikuoti intelektu
Neišranki
Abejinga
Kvailoka
Išlaidi

52
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Teigiami rinkos orientacijos aspektai
(savybės būdingos šios orientacijos asmenybėms)
Tikslinga
Galinti keistis
Jaunatviška
Ţvelgianti į ateitį
Laisvai mąstanti
Linkusi bendrauti
Eksperimentuojanti
Nedogmatiška
Veiksminga
Smalsi
Nuovoki
Prisitaikanti
Tolerantiška
Šmaikšti
Dosni
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Akivaizdu, kad šios orientacijos ţmogaus produktyvumas yra menkavertis. Jis visiškai
nelavina tų gebėjimų ir talentų, kuri slypi viduje, nes šis procesas uţima laiko, o jo kaip tik market
orientacijos asmuo ir neturi, jis siekia kuo greičiau parduoti tai, ką gali. Tokie ţmonės nesuteikia sau
galimybės prasmingai, kryptingai vystytis, tobulėti, siekti svarbesnių, nei savęs pardavimas tikslų.
Tos ypatybės, kuriomis pasiţymi rinkos orientacijos asmuo daţniausiai nėra labai reikšmingos ar
pilnavertės. Nes bet kurį sugebėjimą reikia lavinti. Net dailininkui kasdien parduodančiam savo
paveikslus, reikia mokytis, tobulėti, siekti naujų tikslų. O rinkos orientacijos ţmonės daţniausiai
tiesiog sielojasi neturėdami rinkai reikiamo objekto ar daikto.

54

Tačiau tokie ţmonės turi tokių

savybių, kurias galima drąsiai vadinti „gyvenimo varikliu“.
Taigi, štai tokios yra pagrindinės neproduktyviosios vertybinės orientacijos. Tačiau reikia
paţymėti, kad E. Fromas nors ir mini tik vieną produktyvią orientaciją, jis vis dėlto yra labai svarbi.
Produktyvi orientacija kartu yra ir idealas. Produktyvumu šiuo atveju yra laikomas gebėjimas
naudotis savo kūrybinėmis idėjomis, vystyti gabumus, talentus. „Kad taip įvyktų, ţmogus turi būti
laisvas.“55 Daţnai yra susiduriama su tuo, kad galėjimas būti laisvu, laisvai elgtis yra tapatinamas su
savivaliavimu. Tačiau reikia nepamiršti, kad tikroji laisvė pasireiškia ne per galėjimą elgtis kaip
nori, neatsiţvelgiant į aplinkinius, bet per mokėjimą ir norą kovoti su savo silpnybėmis, įpročiais,
sustabarėjimu. Neproduktyvios orientacijos ţmogus viso to negali, jis tarsi sustingęs, jo
produktyvumas yra minimalus. Pagrindinis visų neproduktyvių orientacijų bendras bruoţas slypi
tame, kad šių orientacijų ţmonės yra tvirtai įsitikinę, jog viskas, kas yra gėris nuo jų nepriklauso. Jie
sukaustyti naujų daiktų, ţmonių, idėjų baimės. Suprantama, kad kiekvienas ţmogus turi savo baimių
ir silpnybių, tračiau jis privalo su jomis kovoti. Nes tai apsaugo asmenybę nuo daugelio nereikalingų
ar net ţalingų emocijų ir poelgių. Kovai su savimi E. Fromas siūlė pasitelkti savo kūrybines galias.56
Jis tai vadino produktyvumu, tinkamomis vertybinėmis orientacijomis. Kurios privalo būti
skiepijamos šeimoje nuo pat maţens, ugdant laisvą ir veiklią asmenybę, kuri geba realizuoti savo
idėjas. O kadangi ši realizacija prasideda ne ankstyvojo vaikystėje o šiek tiek vėliau, tikslinga būtų
analizuoti jau vyresnių vaikų, paauglių vertybines orientacijas, jų suformuluotą vertybių hierarchiją
ir vertybinių orientacijų nukrypimus.
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1.3. Jaunimo vertybių hierarchijos ypatumai
Norint tinkamai išnagrinėti jaunimo vertybių hierarchiją ir nustatyti, kokius dalykus ar
daiktus jaunimas laiko svarbiausiais, būtų pravartų bent trumpai apţvelgti sociologinių tyrimų šia
tematika, jau atliktų Lietuvoje, rezultatus. Per paskutiniuosius du dešimtmečius tokių tyrimų buvo
išties nemaţai. Buvo gvildenami jaunimo vertybinės orientacijos, poţiūrio į save ir kitus, poţiūrio į
aplinką klausimai. Svarbiausiu visų atliktų tyrimų tikslas buvo išnagrinėti jaunimo vertybių
hierarchiškumą, ištirti, kodėl kinta jaunimo vertybių skalė, kodėl vyksta vertybių devalvavimo
procesai. Akivaizdu, kad tokio pobūdţio tyrimai parodo, kokie yra jaunimo polinkiai, poreikiai,
kokius jie išsako pageidavimus. Kokį gyvenimo būdą jie vertina ir propaguoja.
Jaunimo vertybių hierarchijos sociologiniai tyrimai Lietuvoje
Vertybines jaunimo orientacijas, vertybių konfliktus ir devalvavimo procesus Lietuvoje
nagrinėti pradėta 20 amţiaus 9 dešimtmetyje. 1983 metais buvo atlikta apklausa, kurios metu
respondentais buvo 300 abiturientų. To tyrimo metu buvo gvildenami klausimai susiję su
besimokančio jaunimo vertybinėmis orientacijomis. Taip pat buvo nagrinėjami jaunimo gyvenimo
tikslai, tų tikslų įgyvendinimo galimybės ir realijos. Mokslininkė G. Maniukaitė paţymėjo, kad
siekiant nustatyti jauno ţmogaus vertybines nuostatas, jaunimo dvasinę būklę, tyrėjams svarbu
ţinoti, kokia dalis dalyvaujančių apklausoje respondentų iš viso turi kokį nors gyvenimo tikslą.
Reikia paţymėti, kad 1988 metų tyrimo duomenimis tokio jaunimo buvo labai daug - net 80
procentų respondentų paţymėjo, kad turi gyvenimo tikslą. G. Maniukaitė taip pat paţymėjo, jog
tikslo neturintys jaunuoliai nėra linkę gyventi ramiai, prisitaikėliškai plaukti pasroviui, t.y. gyventi
kaip išeina. O turinčių gyvenimo tikslą respondentų atsakymai parodė, kad jie yra labiau patenkinti
savo veiklos rezultatais atskirose gyvenimo sferose. Taip pat reikia nepamiršti, kad didţioji
dauguma tuo metu apklaustųjų jaunuolių svarbiausių dalykų ţmogaus gyvenime nurodė šeimą, tokių
buvo net 68 procentai, darbą svarbiausiu gyvenimo aspektu laikė 22 procentai, o laisvalaikiui
pirmenybė teikė tik 9 procentai visų apklaustųjų.57
Vėliau, jau atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje buvo tęsiami tyrimai susiję su jaunimo
vertybinėmis orientacijomis. 1991 metais buvo atlikta labai išsami, tyrėjams svarbi mokyklų
abiturientų apklausa. Ir jei ankstesniuose tyrimuose buvo išskirtas pats paprasčiausias ir bendriausias
vertybių darinys – gyvenimo prasmės samprata, ir buvo aptariama šios sampratos realizavimo
forma, t.y. jaunimo gyvenimo tikslai ir jų įgyvendinimo galimybės, tai vėlesniuose tyrimuose jau
buvo gvildenami vidiniai aspektai. Tyrėjams buvo svarbu išanalizuoti, kaip asmuo apmąsto savo
57
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gyvenimą, ar analizuoja savo poelgius, ar moka išskirti esminius dalykus. Tai buvo svarbu, nes
būtent per šiuos veiksmus formuojasi vertybių hierarchija, kuri sudaro gyvenimo prasmės, kaip
bendravimo vertybinio darinio turinį.58 Labai įdomiu ir svarbiu atrodo G.Maniukaitės paţymėtas
faktas, jog labiausiai skiriasi dviejų abiturientų kartų – 1983 ir 1991 metų poţiūris į vertybes.
Ryškiausi skirtumai pasireiškia analizuojant tokias vertybes kaip išsilavinimas, draugystė,
altruizmas. Labai pakito jaunuolių poţiūris į kasdienybę, supantį pasaulį, ţmogaus vertę tame
pasaulyje. Šiek tiek, bet nedaug skyrėsi jaunimo poţiūris į santuoką – 1991 metų apklaustieji
abiturientai daţniau teigė, kad galimybė gyventi laisvai be santuokos saitų, jiems yra labai svarbi.
Tokių buvo net 10 procentų. Tuo tarpų, 1983 metais tik 4 procentai respondentų mane, kad jiems
priimtinesnis yra gyvenimas be santuokos saitų. Du, tie patys tyrimai taip pat parodė, kad 1991 metų
abiturientus, labiau nei 1983 metais mokyklą baigusius jaunuolius domino menas, kultūra ir mada,
šiek tiek maţiau 1991 abiturientams svarbiuos buvo lytinio gyvenimo klausimai ir gamtos apsaugos
problemos, daugumos apklaustųjų visiškai nedomino politikos ir ekonomikos klausimai, neįdomi
buvo technika. Taip pat G. Maniukaitė paţymėjo, jog 1991 metų tyrimo duomenyse labai išryškėjo
jaunimo individualistinis poţiūris ir ryškios egoizmo tendencijos.59
Vėliau, 1998 metais, buvo atliktas tyrimas, kurio respondentais buvo pasirinkti penkių
Vilniaus mokyklų mokiniai. Šis tyrimas buvo skirtas tautinės savimonės tematikai, ir jame dalyvavo
dešimtos ir vienuoliktos klasės mokiniai. Iš viso buvo apklausti 307 respondentai – 106 lietuviai, 49
rusai, 41 lenkas ir 111 mišrios tautybės jaunuoliai, kilę iš šeimų, kur tėvai yra skirtingų tautybių.60
Jaunimui buvo pateikiami du vertybių sąrašai. Pirmajame buvo sudėliotos įvairios vertybės, kurios
pasireiškia kaip gyvenimo tikslai, kaip principai (t.y. fundamentinės vertybės), o antrajame sąraše
buvo išdėstytos vertybės, pasireiškiančios kaip elgesio būdai, asmeninės savybės (instrumentinės
vertybės). L. Kuzmickaitė paţymėjo, kad ryškesnių skirtumų vertinant fundamentines vertybes, jų
reikšmingumą tarp skirtingų tautų respondentų nebuvo. Nepriklausomai nuo tautybės respondentai
panašiai vertino gyvenimo tikslus, principus. Mokiniai svarbiausiais gyvenimo siekiais laikė šeimos
saugumą, laisvę, draugystę, gyvenimo prasmę. L. Kuzmickaitė paţymėjo, jog greičiausiai tokius
rezultatus lėmė respondentų amţiaus ypatumai, nes būtent tokio amţiaus, kokio buvo respondentai –
16-18 metų, aktualiais tampa tarpusavio santykiai, ryšiai, gyvenimo prasmės ieškojimas, suaktyvėja
savarankiškumo troškimas. O jau vertinant instrumentinių vertybių svarbą išryškėjo tam tikri
skirtumai. Lietuviai svarbiausiomis instrumentinėmis vertybėmis laikė sveikatą, protą ir
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nepriklausomumą. Taip pat labai svarbiomis lietuviai mokiniai laikė patikimumą, savarankiškumą,
atsakingumą, gabumus ir sėkmę. Rusai moksleiviai svarbiausia vertybe laikė sveikatą,
nepriklausomumą, labai svarbia - sėkmę, protą ir pagarbą vyresniesiems. O lenkai labiausiai
akcentavo tvarkingumą, atsakomybę ir sveikatą. Mišrios gi tautybės jaunuoliai svarbiausiu
vertybiniu aspektu laikė sveikatą, sėkmę ir tvarkingumą. Taigi, išanalizavus šiuos duomenis tampa
akivaizdu, jog nepriklausomai nuo tautybės, svarbiausia instrumentine vertybe jaunimas laikė
sveikatą. Taip pat labai vertinamas yra patikimumas, protas, sėkmė ir nepriklausomumas. Tačiau
akivaizdu, kad maţai kas vertino tikėjimą, religingumą. Ir aiškiai yra pastebima tendencija, jog to
meto moksleiviai akivaizdţiai vertina tas vertybes, kurios būdingos aktyviam, dalykiškam ţmogui,
kuris siekia prisitaikyti prie vis didėjančio šiuolaikinio gyvenimo ritmo.61
Sociologė I. Šutinienė 1994-1996 metais atliko lyginamuosius moksleivių tyrimus pagal
tarptautinę programą. Šis tyrimas vyko net 24 Europos šalyse, Izraelyje bei Palestinoje. Buvo
apklausti net 32 000 penkiolikmečių. Lietuvoje apklausta buvo vykdoma 1995m metais, ir jos metu
buvo apklausta 1218 mokinių.62 Moksleiviams buvo pasiūlyta išsakyti savo nuomonę apie tokias
vertybes kaip šeima, draugai, asmeniniai interesai, t.y. apie asmeninį gyvenimą. Taip pat buvo
analizuojamas mokinių poţiūris į socialines, grupines vertybes – tauta, šalis, religija, į vartojimo
vertybes - turtus ir pinigus, bei poţiūris į universaliąsias politines vertybes – laisvę, taiką,
demokratiją, aplinkosaugą, solidarumą su vargstančiaisiais savojoje valstybėje ar kitose šalyse.
Tyrimo duomenys parodė, kad reikšmingiausios Lietuvos jaunimui vertybės panašios į svarbiausias,
visų tyrime dalyvavusių šalių, jaunimo propaguojamas vertybes. Manoma, kad tokius rezultatus
labiausiai paveikė, o gal net ir nulėmė respondentų amţius. Taigi, pirmojoje vietoje asmeninio
gyvenimo vertybės – šeima, draugai, asmeniniai interesai, antrojoje – tokių vertybių, kaip laisvė,
taika, šalies gerovė ir saugumas, solidarumas blokas. O vartojimo arba kitaip materialinės vertybės
Lietuvos jaunimui tokios pat svarbios kaip ir kai kurios aukščiau paminėtos universaliosios vertybės
– demokratija ir solidarumas.
2002 metais buvo atliktas rimtas Rytų Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokinių
tyrimas. Jo rezultatus I. Šutinienė palygino su 1996 metais atlikto tyrimo gautais duomenimis. Šio
tyrimo metu buvo nagrinėjamos 15-18 metų moksleiviams būdingos vertybės. Apklausoje mokiniai
turėjo išreikšti savo poţiūrį į sociocentrines, socialines, politines, asmeninio gyvenimo vertybes.
Taigi gvildenami buvo klausimai susiję su šeima, asmeninais interesais, draugais, šalimi, tauta,
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religija, demokratija, kova prieš terorizmą, Europos bendradarbiavimą ir pan. Paaiškėjo, kad
vyresniųjų klasių mokiniai vertybių hierarchijos skalę formuoja įtakojami tiek bendraamţių, tiek
artimiausios soc. aplinkos ir šeimos. Taip pat nemaţai įtakos turi švietimas, masinio informavimo
priemonės, t.y. taip vadinamasis „oficialusis“ poţiūris. Bendriausioje jaunuolių vertybių
hierarchijoje, kaip ir anksčiau (1996 metų tyrimo duomenimis) svarbiausią vietą uţima asmeninės
vertybės – šeima, asmeniniai interesai ir draugai. Ir vėl akivaizdi yra amţiaus įtaka atsakymams. Šio
amţiaus jaunimas siekia iš visų jėgų įsitvirtinti bendraamţių tarpe, per draugus, bendrus interesus. O
visuomeninės vertybės, tiek sociocentrinės, tiek politinės, kol kas yra atitolusios nuo jaunimo
kasdienio gyvenimo, ir todėl yra maţiau svarbios. Universalios vertybės yra šiek tiek svarbesnės uţ
sociocentrines, bet labai neţymiai. Taigi, akivaizdu, kad svarbiausią vietą jaunimo vertybių
hierarchijoje nepriklausomai nuo laikmečio uţima asmeninio gyvenimo vertybės. Jos visada lieka
svarbiausiomis ir vaidina pagrindinį vaidmenį jaunuolio gyvenime. Taip pat reikia paţymėti, kad
asmeninės vertybės yra svarbiausios nepriklausomai nuo tautybės, o šie duomenys yra labai svarbūs
magistro darbo autorei, nes būtent tautinių skirtumų kontekste autorė analizuos vertybinių
orientacijų skirtumus ir panašumus. Tačiau prieš tai, svarbu aptarti ir tokią sritį, kaip vertybinių
orientacijų destrukcijos, arba kitaip nukrypimą. Nes tai leis dar labiau priartėti prie šiuo metu
jaunimo propaguojamų vertybių supratimo.
Apibendrinus visus aukščiau paminėtų tyrimų rezultatus, galima drąsiai teigti, kad tokie
tyrimai yra labai svarbus ir yra reikšmingi, tiek tėvams, tiek pedagogams ir įvairioms švietimo
institucijoms, kadangi jie parodo pilną vaizdą apie jaunimo vertybines nuostatas ir suteikia galimybę
atsiţvelgiant į gautus rezultatus koreguoti ir tobulinti ugdymo proceso metu skiepijamus principus ir
nuostatas.
1.4. Vertybinių orientacijų nukrypimai ir jaunimo vertybių „krizė“
Lenkų mokslininkas, filosofas J. Broda teigia, kad vertybės yra individų ir grupių elgesio
determinantės.63 Vertybės vaidina vieną svarbiausių vaidmenų, asmeniui pasirenkant gyvenimo
kryptį ir tikslus. Vertybinės orientacijos yra labai svarbus asmenybės struktūros komponentas. Apie
ţmogų galime spręsti, ţinodami jo vertybines orientacijas, jo nuostatas, jo polinkius. Reikia
nepamiršti, kad bendrojoje vertybinėje orientacijoje svarbiausią vietą uţima dorovinės vertybės.
Būtent jos nurodo asmens santykį su kitomis vertybėmis ir būtent jos yra visų ţmogaus orientacijų
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branduolys. Mokslininkas M. Schell teigia, kad dorovinės vertybės implikuoja privalėjimą,
skirtingai nei kitos vertybės, tokios kaip vitalinės, estetinės ir religinės. Iš esmės paaiškinti tai
galima tuo, kad ţmogus tik suvokdamas dorovinę vertybę ryţtasi ją įgyvendinti. Vertybė įgauna
privalėjimo reikšmę, tuo skatindama individą ją realizuoti. Tai rodo, kaip svarbu yra individui kurti
konstruktyvias vertybines orientacijas. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje vis daţniau pasireiškia, ir
jau įgavo plitimo pagreitį destruktyvios vertybinės orientacijos, kurios yra pavojingos tiek
pavieniams asmenims, tiek visai visuomenei bendrai. Sociumas vis labiau kenčia nuo girtavimo,
valkatavimo, narkomanijos ir kitų gyvenimo aspektų, kurie visiškai nedera su dorovės vertybėmis.
Pagrindinės šiuo metų vyraujančios destruktyvios vertybinės orientacijos yra šios – hedonistinė,
konsumentinė ir utilitaristinė.64
Destruktyvios vertybinės orientacijos
Hedonistinė vertybinė orientacija
Ši orientacija labiausiai paplito 20 amţiuje. Dabartyje šios orientacijos pagrindinė išraiška
yra siekis naudotis kiekviena diena, naudoti kiekvieną minutę savo malonumams. Hedonistinę
vertybinę orientaciją V. Ţemaitis pavadino tiesiogine nudvasinto, beprasmio ir nevisaverčio
gyvenimo pasekme, tarsi liga, kurios išgydyti neįmanoma, nesutaurinus ir neįprasminus ţmonių
gyvenimo.65 Gyventi šia diena, nesirūpinant nei savo rytojumi, nei juolab tolimesnę ateitimi, nei
aplinkinių gerovę nei valstybe. Svarbiausias tikslas - nepraleisti progos mėgautis malonumais. O tų
malonumų laukas yra labai platus. E. Fromas prie tokių malonumų priskyrė tokį – „kurį teikia
pasisekimas visuomenėje, didesnis uţdarbis, laimėjimas loterijoje, konvencionalus seksualinis
pasitenkinimas, prisivalgymas „iki soties“, laimėjimas lenktynėse, pakili būsena, sukelta alkoholio,
narkotikų; transo būsena, sadistiškų polinkių, aistros ţudyti, niokoti tai, kas gyva, patenkinimas“66.
Sunku nesutikti su tuo, kad ši destruktyvi vertybinė orientacija apriboja ţmogų, kadangi ji yra labai
siauri, vienpusė, ji išstumia kilnius ţmogaus siekius, idealus, uţleisdama vietą nihilizmui,
egoistiniams tikslams, tad galima teigti, jog ši orientacija sumenkina asmenybę, paverčia individą
primityvia būtybe.
Konsumentinė vertybinė orientacija
Ţmogus, besilaikantys konsumentinės orientacijos stengiasi kuo daugiau imti ir kuo ilgiau
pratęsti tokį „malonų“ gyvenimą. Šios vertybės industrinėje visuomenėje plitimo mastas iš tiesų
stebina ir baugina. Vartotojiška visuomenė yra persmelkta šios vertybės propaguojamomis
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tiesomis. Asmuo stengiasi pamiršti, kad didţiausią vertę ţmogaus gyvenime turi tai, ką jis duoda
aplinkiniams, o ne tai, ką jis gauna. Šios orientacijos ţmogui svarbiausia yra daiktai, kūniški
malonumai, turtai, jo troškimų pildymas. Konsumentinė orientacija skatina agresyvų elgesį, nes
norint bet kokia kaina pasiekti savo tikslų būtent toks elgesys yra tinkamas. Dvasinėmis
vertybėmis tokios orientacijos ţmogaus gyvenimas nėra įprasmintas. Šio tipo ţmonėms svarbiausia
yra turėti. Šia orientacija net galima pavadinti „turėtojiška“. E. Fromas rašė, jog Vakarų
civilizacija būtent dabar išgyvena laikotarpį, kai svarbus yra ne buvimas, o turėjimas. Turėjimas
yra būdingas industrinei visuomenei „kurioje pinigų, šlovės ir valdţios vaikymasis tapęs
dominuojančia gyvenimo tema“67.
Utilitaristinė vertybinė orientacija
Utilitarizmo šalininkai teigia, kad teisingu, doru ir tinkamu veiksmu galima laikyti tą
veiksmą, kurį atlikus dauguma ţmonių bus laimingi. Tai reiškia, kad utilitarizmo vertybinės
orientacijos besilaikantys ţmogus yra įsitikinęs, jog vertingiausias dalykas gyvenime yra
pasitenkinimas, asmeninė laimė ir nauda, kuri yra iškelta į pačią vertybių hierarchijos viršūnę.
Suprantama, jog dėl to aukščiausios vertybės yra nuvertinamos. O vienas iš pagrindinių
utilitaristinės vertybinės orientacijos principų yra toks – tai kas nenaudinga kartu yra ir nevertinga.
Siekis kaţką idealizuoti, aukotis dėl kitų, remti aplinkinius, kuriems to reikia, yra nieko vertas, nes
utilitaristinės vertybinės orientacijos asmuo yra pavaldus tik savo egoizmui. Galima teigti, kad
utilitaristinės vertybės yra tiek suabsoliutintos, kad jos visiškai uţgoţia dvasines vertybes. O be
dvasinių vertybių asmenybė negali palaikyti šiltų santykių su aplinkiniais, negali racionaliai vystyti
savo gabumų, tad šią orientaciją galima drąsiai vadinti destruktyvia.
Kaip galima pastebėti, visos šios orientacijos kreipia ţmogaus ţvilgsnį vien tik į materialių
poreikių ir troškimų pasaulį. Destruktyvios vertybinės orientacijos skatina individą siekti malonių
pojūčių ir daugybės daiktų. Tokios orientacijos nudvasina asmenybę, jos moralei suduodamas
stiprus smūgi. Akivaizdu, kad likti dorovingu, tvirtos moralės ţmogumi sudaiktintame pasaulyje
yra labai sunku. Todėl visuomenei ir pačiam ţmogui tokios destruktyvios orientacijos yra
pavojingos. Kadangi ţmogus orientuotas tik į daiktų ir malonumų pasaulį, jų negavus atsiduria
gilios vidinės krizės spąstuose, o tai gali turėti liūdniausių pasekmių. Asmuo neturintys dvasinių
vertybių lengvai gali atsidurti beprasmiškumo liūne, nes jo destruktyvi vertybinė orientacija trukdo
jam ţengti pirmyn, kurti ateities planus. Ypač sunkiai tai išgyvena jauni ţmonės, nes jų vertybinės
orientacijos dar nėra iki galo susiformavusios ir sustabarėjusios. Ir tokias nuostatas yra labai lengva
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neigiamai paveikti. Ne veltui jauni ţmonės nieko blogo nemato korupcijoje, priešingai ji yra
vertinama, kaip greitesnis kelias tikslo link, teigiamai ţiūrima į karjerizmą bet kokia kaina, visiškai
nuvertintas šeimos institutas. Visi šie duomenys, kurie gaunami sociologinių tyrimų metu parodo,
jog vis sparčiau vyksta vertybių devalvavimo procesas. Kaip pavyzdį galima nurodyti 2007 metais
Panevėţio kolegijoje atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimo tikslas buvo išanalizuoti studentų poţiūrį į
šeimą. Rezultatai buvo iš ties stulbinantys, - 53,3 proc. t.y. daugiau nei pusė respondentų nurodė,
kad su partneriu reikia iš pradţių kartu pagyventi, ir tik vėliau tuoktis.68 Taip pat tyrimo duomenys
parodė, kad normaliu atrodo vaiko augimas nepilnoje šeimoje. Akivaizdu, kad gyvenimas
nesusituokus vis labiau tampa ne išimtimi, bet norma. Toks vieno seniausių, reikšmingiausių
instituto nuvertėjimas aiškiai parodo, kaip sparčiai ţmonija ţengia į egzistencinę krizę. Blogiausia
yra tai, kad visuomenė neapsiriboja aukščiausiųjų vertybių nykimu, materialių troškimų ir siekiu
išaukštinimu, tradicijų atsisakymu. Vis daţniau pasireiškia abejingumas, nepasitikėjimas
aplinkiniais, ţmonių tarpusavio susvetimėjimas, beviltiškumas. Šiuo metu visai nenuostabu
neţinoti, kas gyvena kaimynystėje, nesisveikinti su ţmonėmis, kurie gyvena tame pačiame name...
Visuomenė pamaţu tampa individualistų grupe, o ne bendruomene. Vis plinta narkomanija,
alkoholizmas, daugėja saviţudybių atvejų. Galima drąsiai teigti, kad didţiąja dalimi dėl to kaltos
destruktyvios vertybinės orientacijos, kurios suniokoja ţmogaus dvasią, ir paverčia ji tiesiog
vartotoju. Ţinoma, negali vienareikšmiškai teigti, kad visi visuomenės nariai yra vienodai
orientuoti. Kiekvienas ţmogus turi susiformavęs savąją vertybių sistemą, bet reikia nepamiršti, kad
ši sistema turi glaudţių ryšių su visuomenei priimtinomis vertybėmis. Neginčytina yra tai, jog
vertybės neatsiranda iš niekur ar kaţkam to uţsimanius. Jos formavimosi procesas yra pakankamai
ilgas, ir gali tęstis dešimtmečius, amţius ar net ilgiau. Vertybių susiformavimo procesą lydi
įvairios socialinės, ekonominės, kultūrinės aplinkybės, įtakos jam turi tiek kitos valstybės, tiek
naujos idėjos ar pasiekimai. Suprantama, kad vertybės kinta, į jas kasdien reikia ţvelgti vis iš kito
matymo taško, bet vis dėl to neginčijama yra tai, kad tik dvasinėmis vertybėmis besivadovaujantis
ţmogus gali teigti, kad gyvena prasminga gyvenimą.
Jaunimo vertybių „krizė“
Paauglystė ir jaunystė yra intensyvaus biologinio, psichinio ir socialinio brendimo
laikotarpis. Prabyla instinktyvieji potraukiai ir poreikiai, ryškėja individualūs polinkiai. Tai atranda
savyje kiekvienas paauglys, tai ţadina jo savistabą ir savianalizę. Atrandamas savasis „aš“,
pradedamas suvokti savosios individualybės savitumas, skirtingumas. Suyra naivi vaikiška
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harmonija su pasauliu, pajuntamas vienišumas. Taigi jaunuolis pradeda visapusiškai bręsti. Aktyviai
formuojasi nuostatos, idealai, vertybinė sistema. Kalbant apie vieną iš brendimo etapų – asmenybės
dorovinį brendimą, reikia paţymėti, jog „asmenybė doroviškai bręsta, atsirinkdama ir
įsisąmonindama dorovines vertybes. Šiame procese ţmogus vertina ţinias, idėjas, vertybes ir
suteikia joms asmeninę prasmę, nustato savo dorovinę poziciją.“69 Neginčytina yra tai, jog beveik
kiekvienas jaunas ţmogus yra dar tik savęs ieškojimo etape. Aplinkiniai daro didţiulę įtaką
jaunuolio besiformuojančioms vertybėms ir moralinėms nuostatoms. Galima drąsiai teigti, jog
didţiausius ir ryškiausius pasikeitimus vertybinėje sistemoje ir moralės srityje galima stebėti būtent
jaunimo tarpe. Jaunoji karta labai greitai ir daţniausiai beatodairiškai perima naujas idėjas,
nuomones, nuostatas. Jauni ţmonės greičiausiai yra vienintelė grupė, kurią paveikti gali daugybė
įvairių aspektų ir faktorių. Jauną ţmogų, ir savaime suprantama jo vertybinę sistemą paveikti gali
tiek artimi šeimos nariai, giminės, tiek draugai, mokytojai, ţiniasklaida, klubai, draugijos, kuriose jie
lankosi ar kurioms priklauso ir daugybė kitų grupių. Paauglys retai kada lygiuojasi į vieną asmenį,
nes koks teigiamas bebūtų vienas ar kitas pavyzdys, jis, išskyrus retas išimtis, negali būti etalonu
visoms ţmonių santykių, veiklos sritims, negali padėti išspręsti visų moralinių problemų, iškylančių
kiekvienam, ypač bręstančiam ţmogui. Suaugusį, subrendusį asmenį nėra taip lengva paveikti, o
jaunimas, priklausomas nuo visų įmanomų informacijos šaltinių tampa paţeidţiamiausia
visuomenės dalimi. Jaunas ţmogus yra patiklus, jis iš tikrųjų tiki tuo, ką jam sako aplinkiniai, ir tai
yra pavojingiausia. Nes niekas negali uţtikrinti, kad jaunuolį pasiekusi informacija yra teisinga,
morali, ugdanti. Jei autoritetu garsėjantys asmenys paskelbtų, kad, pavyzdţiui, vagystė nėra labai jau
smerktinas ir pavojingas dalykas, tai pirmiausia būtų pastebėta, kad būtent jaunimo tarpe yra
įsibėgėjęs praktinis šios idėjos pritaikymas. Suprantama, kad šis pavyzdys yra šiek tiek perdėtas, bet
jis labai gerai parodo, kiek pavojingos yra jaunuoliui naujos, nepatikrintos idėjos. Atrodo, jog
neginčytina yra tai, kad tėvai, šeima auklėjant siekia įskiepyti savo vaikams kuo geresnių bruoţų,
kuo platesnę vertybių sistemą, tačiau reikia nepamiršti, kad ir tėvų idealai gali būti netobuli.
Nuostabu yra, jei skiepijama tolerancija, dora, religingumas, šeimos svarbos supratimas, drąsa,
ryţtingumas, savarankiškumas, principingumas, pasitikėjimas savo jėgomis, ištikimybė idealams,
pasiaukojimas kitiems ţmonėms ir savo gimtinei. Šios vertybės gali padėti jaunuoliui įsilieti į
visuomenę, padeda uţtikrinti draugiškus santykius su aplinkiniais, suteikia galimybę gyventi
pilnavertį gyvenimą, uţtikrina daugybę kitų dalykų. Tačiau būna ir taip, kad tėvai gali atsainiai
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ţiūrėti į egzistuojančias socialines normas bei vertybes arba visai jų nepaisyti ir atvirai demonstruoti
asocialų elgesį. Kadangi, iš pradţių vaikai labiau susitapatina su tėvais, tai šeimose jie gali lengvai ir
greitai iš tėvų perimti asocialias vertybes. Iš tikrųjų galima pastebėti, jog daţniausiai paaugliai,
įvykdę vienokį ar kitokį nusikaltimą yra gimę ir augę šeimose, kuriose vienas iš tėvų ar abu turėjo
problemų su teisėsauga. Nemaţai alkoholį ar narkotikus vartojančių jaunų ţmonių yra uţaugę su
tėvais, kurie svaiginasi. Taigi akivaizdu, kad yra glaudus ryšys tarp šeimoje vertinamų dalykų ir
jaunuolio vertybinių orientacijų formavimosi proceso. Taip pat neretai atsitinka taip, kad tėvai ir
vaikai yra psichologiškai nutolę vieni nuo kitų, tarp jų negali atsirasti glaudūs emociniai ryšiai.
Tokiais atvejais jaunas ţmogus gali pradėti ieškoti identifikacijos objektų artimiausioje aplinkoje. Ir
jeigu jis pakliūna į asocialios subkultūros poveikio zoną, tai sąveikaudamas su asocialia grupe bei
susitapatindamas su jos lyderiu, kitais patraukliais grupės nariais gali greitai perimti nepageidautinas
elgesio formas. Galima pasakyti, jog „ţmogus perima asocialias vertybes bei atitinkamas elgesio
normas tokiu laipsniu, kokiu jis susitapatina save su jam patraukliomis realiomis ar
įsivaizduojamomis asocialiomis asmenybėmis.“70 Taigi, net jei šeima nėra asociali, tačiau maţai
dėmesio kreipia į paauglio auklėjimą bei ugdymą, arba jis nėra grįstas vertybėmis, o „ugdymas,
nepagrįstas vertybėmis, yra neįmanomas, neleistinas ir neatitinka logikos.“71, jaunuolis gali pakliūti į
aplinkinių veiksnių pinkles, ir įtakojamas bendraamţių perimti netinkamo elgesio modelį, o kartu su
juo ir destruktyvias vertybes – viską griaunanti jėga, smurtavimas, įvairių nusikaltimų vykdymas
gali jaunuoliui atrodyti kaip pranašumo prieš kitus simbolis Tačiau negalima vienareikšmiškai teigti,
jog tik šeima turi įtakos asocialiam jaunuolio elgesiui. B. Kuzmickas teigia, jog „ţymus asocialių
reiškinių paplitimas reiškia kai kurių visuomeninių ryšių ir santykių nevisavertį funkcionavimą<...>
kai visuomenė, palaikydama ir ugdydama tam tikrą individualią motyvaciją ir vertybinę orientaciją,
nesuteikia galimybių joms realizuoti, asocialumas gali tapti norma ir reikšti socialinį aktyvumą,
socialią asmenybės poziciją.“72
Iš tiesų negalima nepastebėti, jog per paskutiniuosius metus labai padaugėjo jaunų
nusikaltėlių, ir jų tarpe vis keičiasi amţiaus riba, t.y. nusikaltėlių amţius vis maţesnis. Atrodo
neįtikėtina, bet apie 60% kriminalinių nusikaltimų padaro 14 – 24 metų asmenys, o 14 – 15 % nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų. Daugėja nepilnamečių padarytų tyčinių nuţudymų, sunkių kūno
suţalojimų, plėšimų, vagysčių. Vis daugiau nepilnamečių padaro pakartotinus nusikaltimus. Reikia
Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio taisyklės. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 1997, p. 49.
McLaughlin T.H. Šiuolaikinė ugdymo filosofija: demokratiškumas, vertybės, įvairovė. Kaunas:
Technologija, 1997, p. 18.
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atkreipti dėmesį ir į tai, kad vis daţniau visuomenei pavojingas veikas padaro vaikai iki 10 metų!
Nepilnamečių padaryti sunkūs nusikaltimai sudarė daugiau nei ketvirtadalį visų šalyje padarytų
sunkių nusikaltimų, ir kasmet didėja apsvaigusių nuo narkotikų vaikų padarytų nusikaltimų skaičius.
Taip pat pastebima tendencija, jog sistemingai daugėja vaikų padarytų pakartotinių nusikaltimų. Ir,
nors sumaţėjo vaikų grupinių nusikaltimų skaičius, tačiau vis daugiau nusikaltimų vaikai padaro
kartu su suaugusiais. Tačiau vertinant bendrai kasmet vis daţniau nusikalsta moksleiviai, o taip pat
vaikai iki 10 metų amţiaus, kurie nėra baudţiamosios atsakomybės subjektai. G. Sakalauskas
nurodė, jog 2006 m. Lietuvoje gyveno apie 200 tūkst. 14–17 metų amţiaus asmenų. Įvairūs
tarptautiniai ir nacionaliniai tyrimai rodo, kad per metus ne maţiau kaip 10 proc. minėtų asmenų
padaro tai, uţ ką teoriškai galėtų būti baudţiami pagal Baudţiamąjį kodeksą. Taigi anot G.
Sakalausko, turime apie 20 tūkst. potencialių formalių nusikaltėlių kasmet.73 Tačiau Statistikos
departamento duomenimis, 2009 metais teismai nuteisė 14,7 tūkst. asmenų, ir deja kas vienuoliktas
nuteistasis buvo nepilnametis. O ţvelgiant į Statistikos departamento duomenys uţ 2010 metus
matoma, jog 14 – 17 metų jaunuoliai įvykdė 2865 nusikaltimus, jaunesni nei 14 metų – padarė 394
nusikaltimus.74 Apţvelgus visus pateiktus duomenis, tampa akivaizdu, kad jaunimas neretai įvykdo
nusikaltimus, ir kad jaunųjų nusikaltėlių amţiaus riba vis maţėja. Tačiau galima drąsiai teigti, kad
nusikalstamumas yra ne vienintelis jaunimo destruktyvaus elgesio pavyzdys. Šalia vykdomų
nusikaltimų reikia aptarti ir kitas jaunimo destrukcijas. Įvairių tyrimų duomenimis įrodyta, jog
neretas jaunuolis vartoja narkotikus arba bent jau yra juos bandęs, o alkoholį ragaujančių jaunuolių
amţius, kaip ir jaunų nusikaltėlių vis maţesnis. Apie jaunimo rūkymą jau net neverta kalbėti.
Rūkymas jau tapo masiniu reiškiniu jaunimo tarpe. Būdingiausi jaunimo ţalingi įpročiai: rūkymas –
67,1 %, narkomanija – 27 % ir alkoholizmas – 23 %.75
Kaip vieną iš pagrindinių jaunimo nusikalstamumo prieţasčių ir kaip atskirą destrukciją
reikia paţymėti narkomaniją. Apskritai, Lietuvoje daugiau nei 11 % registruotų narkomanų yra nuo
15 iki 19 metų amţiaus. Taip pat tų metų duomenimis net 96,5 % 15 – 16 metų jaunuolių yra vartoję
alkoholį, o 73,6 % jaunuolių bent kartą buvo girti. Ir jei 2003 Statistikos departamentas nurodo, jog
ESPAD tyrimo duomenimis, bent kartą narkotikų yra vartoję 15,6 % 15–16 metų amţiaus

Sakalauskas G. Nepilnamečių nusikalstamumo prognozės Lietuvoje. Vilnius: Teisės institutas, 2007, p. 2.
Nepilnamečių nusikalstamumas. Lietuvos Statistikos departamentas. Prieiga per internetą:
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moksleivių (1999 m. – 15,5 proc.)76, tai ESPAD tyrimas, įvykdytas 2007 metais parodė, jog net 20
% Lietuvos moksleivių bent kartą gyvenime ragavo narkotikų. Daugumos narkotikų paplitimas
padidėjo, lyginant su 2003 metų duomenimis. Didţioji dalis ragavusiųjų narkotikų vartojo
marihuaną – net 18,2 %. Ir reikia paţymėti, jog šio narkotiko vartojimas bent kartą gyvenime nuo
2003 metų iki 2007 metų išaugo - nuo 13,5 % iki aukščiau paminėtų 18,2 %. Pagal populiarumą
mokinių tarpe antrą vietą po marihuanos uţima ekstazi, šį narkotiką bent kartą per gyvenimą vartojo
3,4 % jaunuolių, 3 % paauglių yra vartoję amfetaminus. Reikia paţymėti, kad nuo 2003 metų išaugo
visų narkotikų vartojimas, išskyrus amfetaminus ir heroiną. Šiuos narkotikus pradėjo vartoti maţiau.
Tačiau jaunėja ragaujančių narkotikų pirmą kartą amţius. Net 5 % 14 metų paauglių yra ragavę
marihuanos, ir net 9,4 % 15 metų moksleivių taip yra išbandę ši narkotiką. O pabandţiusių šį
narkotiką labai jauname amţiuje, 11 metų ir anksčiau skaičius išaugo nuo 0,2 % iki 0,8 %. Apskritai
kalbant apie narkotikus, tyrimas parodė, kad narkotikų vartojimas jaunėja ir vis labiau plinta.77
Lygiai taip pat, kaip ir jaunimo alkoholio vartojimas.
Organizacijos ESPAD 2007 metais atlikto tyrimo duomenys parodė, kad net 95,5 % 15- 16
metų jaunuolių bent kartą ragavo alkoholio. O daugiau nei 40 kartų vartojo alkoholį net 29,4 %
jaunuolių. Tačiau labiausiai stebina, kad net 22,5 % berniukų pirmą kartą vartojo tokį alkoholinį
gėrimą kaip alus būdami 9 ar maţiau metų. Mergaitės neatsilieka – 19 % mergaičių alaus pirmą
kartą išgėrė būdamos 9 ir maţiau metų. Sidro tokio amţiaus ragavo 9,4 % berniukų ir 4,7 %
mergaičių, o stipriųjų gėrimų bandţiusių 9 ir maţiau metų skaičius buvo 5,2 % berniukų ir 1,7 %
mergaičių. Net 8 % berniukų pirmą kartą buvo girti 11 metų ir jaunesni (tarp jų 3% – 9 metų ir
maţiau), tačiau vis dėlto dauguma patyrusių girtumą pirmą kartą buvo girti 14-15 metų.78
To paties tyrimo duomenimis 15 – 16 metų jaunuolių tarpe sumaţėjo rūkiusiųjų skaičius,
lyginant jį su 2003 metų apklausos duomenimis. Tačiau šis skaičius vis dėlto yra labai didelis – net
71 % paauglių yra bent kartą gyvenime rūke. 2007 metų duomenimis, net 16 % pagalių pirma karta
pabandė rūkyti turėdami 9 ar maţiau metų. Ir jei 2003 metais pirmą cigaretę surūkė 55 % 13 ar
jaunesnio amţiaus paauglių, tai 2007 metais šis skaičius jau buvo sumaţėjęs iki 51 %. Taigi nors
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bandţiusių rūkyti skaičius sumaţėjo, daugėja mokinių bandančių rūkyti anksčiau, nei sulaukus 11
metų.79
Šie skaičiau negali nebauginti. Nes toks poţiūris į save, savo sveikatą aiškiai parodo
destruktyvumo tendencijas jaunuolių tarpe. Tačiau, jei ši destrukcija niokoja jaunimo sveikatą, tai
yra dar viena – pavojingiausia iš visų destrukcijų – saviţudybė.
Deja, saviţudţių tarpe nemaţai jaunų ţmonių. Iš tikrųjų, kai visuomenėje sutrinka socialinės
reguliacijos mechanizmai, išryškėja suicidogeninės tendencijos. Lietuvoje saviţudybės problemos
mąstą įrodo statistiniai duomenys, pagal kuriuos Lietuvoje kasmet nusiţudo apie 1700 ţmonių, o dar
daugiau, t.y. 17000, kasmet mėgina tai padaryti. Taip pat remiantis Lietuvos statistikos metraščiu
galima stebėti tendenciją, jog kasmet vis didėja nusiţudţiusių vaikų skaičius. 2010 metais nusiţudė
27 vaikai nuo 10 iki 17 metų.80 A. Mikelevičiūtės teigimu, 15 - 19 metų amţiaus jaunuolių
saviţudybių rodiklis – 21 nusiţudęs 100 000 gyventojų - yra ţemiausias iš visų amţiaus tarpsnių,
bet jis labai aukštas, palyginti su kitomis šalimis. Paskutiniais metais Lietuvoje kasmet nusiţudo 30
- 40 vaikinų ir merginų nuo 15 iki 19 metų. Per paskutinį dešimtmetį išaugo skaičius vaikų, kurie
ţudosi būdami 5 - 7, 10 - 14 metų.
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Įvairių tyrimų metu gauti duomenys rodo, jog net 10 - 17%

paauglių jau yra bandę ţudytis. Ir galima pastebėti ryšį tarp saviţudybę laikančių priimtinų dalykų
jaunimo pozicijos ir tų pačių jaunuolių bandymų nusiţudyti. Saviţudybę laikantys priimtina
dvigubai daţniau mėgino nusiţudyti.82
Šie siaubą keliantys skaičiai aiškiai parodo, kaip šiuo metu egzistencinė krizė veikia
jaunuolius. Suprantama, jog jokių būdu negalima vienareikšmiškai teigti, kad saviţudybių skaičius
priklauso tik nuo vertybinių orientacijų pokyčių. Tačiau neginčytina yra tai, jog vertybių
devalvavimas jaunimo tarpe turi įtakos suicidinėms tendencijoms. Gyvenimas, jo teikiamos
galimybės, ateities planai, galimi teigiami pokyčiai nebėra laikomi didţiule vertybe. Jaunimo tarpe
vis stiprėja vertybių krizė, iš kurios ir atsiranda jaunimo destruktyvus elgesys, ţalingi įpročiai, ir
deja didėja saviţudybės atvejų. Kaip bebūtų sunku pripaţinti, įvairių tyrimų duomenys rodo, jog šių
problemų (jaunimo nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo, saviţudybių) kompleksas laikui
bėgant tik platėja, ir destruktyvaus elgesio atvejų ne maţėja. Suprantama, kad aukščiau aprašyti
Tamošiūnas T., Šutinienė I., Šimaitis A. Alkoholio ir kitu narkotiku tyrimas Europos mokyklose ESPAD –
2007, Vilnius, 2008, p. 14-17. Prieiga per internetą:
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destruktyvaus elgesio ir egzistencinės krizės atvejai yra vieni iš pavojingiausių ir kraštutinių
vertybinių dezorientacijų atveju. Tačiau ne tik čia slypi pavojai. Jei normalioje, neasocialioje
šeimoje, kur vaikas lyg ir yra auklėjamas, saugomas nuo pavojų didţiausias dėmesys yra skiriamas
tokio pobūdţio vertybėms, kaip „madingas“ išsilavinimas, sėkminga karjera bet kokia kaina,
didţiulės pajamos, prestiţas, įvairaus pobūdţio malonumai, tai tampa savaime suprantama, kad
tokioje šeimoje uţaugusio jaunuolio vertybių sistemą stovės ant vartojimo pamato ir bus geriausiu
atveju vienpusė, materiali. Taigi, kaip gyvenimo vertybių ir prioritetų dominantę drąsiai galima
paminėti materialinę gerovę. Ir ne tik jaunimo tarpe.
Paskutiniuoju metu vis daţniau pastebima bendra visiems tendencija – ţmogus yra labiau
susirūpinęs ne dėl dvasinių ir dorovinių vertybių, o dėl „didelių“ pinigų. Suprantama, kad dėl tokios
suaugusiųjų nuostatos, jaunimo tarpe manoma, jog materialinė gerovė yra ţmogiškosios laimės
matmuo, o kartu ir aktyvumo varomoji jėga. Nes aktyvus darbas jaunam ţmogui „atveria“
ekonominės gerovės vartus. Bet koks pasisekimas siejamas su pinigais, o ne su talentu, ţiniomis ir
darbštumu. Taigi, iš tėvų ar aplinkinių įtakos neretai gimsta vertybinės jaunuolio dezorientacijos.
Tačiau daţnai visuomenė dėl vertybių devalvavimo kaltina vien tik jaunimą, kuriam priskiria grieţtą
pragmatizmą, socialinį nebrandumą, infantilumą, pavydą. Taip, iš tikrųjų, svarbiausiai dalykais
tampa nebe santuoka, šeima, tautiškumas, religija, draugystė, išsilavinimas dėl ţinių, o ne dėl
karjeros, o prabanga, „naudingi“ paţįstami, neįpareigojantys santykiai, galimybės patirti kuo
daugiau įvairiapusių nuotykių. Iš tokių nuotykių troškimo gimsta masinis paauglių rūkymas,
alkoholio vartojimas, narkomanija, jau nekalbant apie ikisantuokinį lytinį gyvenimą. Juk tai nepatirti
pojūčiai, kurie ne tik sutiekia tam tikrą statusą draugų grupėje, bet ir nauji įspūdţiai, kurie liks visam
gyvenimui. Tačiau, įdomu yra tai, kad šios vertybinės dezorientacijos įsitvirtina jaunų asmenų
sąmonėje greičiau ir tvirčiau nei tikrosios moralinės vertybės būtent padedant „suaugusiųjų
visuomenės.“
Jauni ţmonės uţaugę su idėja, kad reikia „imti iš gyvenimo viską“, tampa suaugusiais,
kuriems asmeninė gerovė, susvetimėjimas, neįpareigojantys santykiai yra svarbesni, nei dvasinis
artumas, mėgstamas darbas, draugai, šeima. Nuolat šeimoje girdimas posakis „arba tu, arba tave“
tampa daugeliui gyvenimo kredo jau jaunystės metais. Taigi, akivaizdu, kad vertybinės sistemos
devalvavimo procesas, sparčiai vykstantys visuomenėje turi dvejopas šaknis. Iš vienos pusės, jį
pastūmėjo uţaugusi vartotojų karta, ir galima numatyti, jog ir sekančios kartos bus vartotojiškos,
tačiau, iš kitos pusės, atsakomybė krenta ne tik ant jaunimo pečių, nes jiems įtakos turėjo jų aplinka
vaikystės, paauglystės ir jaunystės laikotarpiu. Taigi visiškai akivaizdu yra tai, kad norint išvengti
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vertybių sistemos smukimo jauniems ţmonėms reikia skiepyti tas nuostatas, kurios neleis
susiformuoti vertybinėms dezorientacijoms. Būtent toks yra vienas svarbiausių šeimos, mokyklos,
kitų institutų ir visos visuomenės uţdavinių.
Apibendrinus visą pirmajame magistro darbo skyriuje pateiktą informaciją apie vertybes ir
vertybines orientacijas, reikia pabrėţti, jog kiekvienas ţmogus turi suformavęs savo asmeninę
vertybių sistemą, kuriai įtakos turi ir aplinkiniai ţmonės, tačiau ši sistema visada turės sąsajų su
bendromis ţmogiškosiomis, visuomenės pripaţįstamomis vertybėmis. Vertybės yra ţmonių gyvenimo
aspektas, kuris formuojasi labai ilgą laiką, ir kartu nuolat kinta. Šiems procesams didţiulę įtaką
daro socialiniai, politiniai, kultūriniai, ekonominiai, religiniai veiksniai, naujos idėjos ir atradimai.
Taigi neginčytina yra tai, jog vertybės ir vertybinės orientacijos yra vienas iš sunkiausiai analizei
pasiduodančių objektų. Tačiau ši analizė yra būtina, ypač norint išsiaiškinti, kokios vertybės ir
vertybinės orientacijos dominuoja šiandieninės Lietuvos moksleivių individualiai susikurtoje
hierarchijoje, ir kaip šios pozicijos skiriasi tarp įvairių tautybių moksleivių.

46

2. VILNIAUS M. MOKYKLŲ 16 – 18 METŲ MOKSLEIVIŲ VERTYBINIŲ
ORIENTACIJŲ TYRIMAS
2.1. Tyrimo metodika ir eiga. Tiriamųjų charakteristikos
Šiame magistro darbo skyriuje apibendrinami sociologinio tyrimo, kuriuo buvo siekiama
išsiaiškinti trijų Vilniaus m. mokyklų83 16-18 metų moksleivių vertybines orientacijas ir palyginti
trijų tautybių (lietuvių, lenku ir rusų) jaunimo vertybes.
Sociologinis tyrimas yra atliktas dviem būdais - taikant kiekybinį, anketinės apklausos, ir
kokybinį, pusiau struktūruoto interviu, metodus. Anketinės apklausos dalyviais tapo moksleiviai,
interviu metodas buvo pritaikytas pedagogų apklausai. Interviu klausimai mokytojams ir anketos
klausimynas moksleiviams sudaryti remiantis mokslinėje literatūroje siūlomomis rekomendacijomis,
praktiniais pavyzdţiais bei VPU dėstytojų konsultacijomis.
Anketinė apklausa ir interviu remiasi anonimiškumo principu. Tyrimas atliktas 2011 metų
kovo-balandţio mėnesiais. Tyrimo metu naudota atsitiktinė moksleivių ir tikslinė mokytojų atranka.
Kiekybinio tyrimo metu apklaustos trys respondentų grupės: Vilniaus m. trijų (lietuvių, lenkų
ir rusų) mokyklų 10, 11 bei 12 klasių mokiniai. Mokiniams buvo išdalytos anketos ir vokai.
Respondentai uţpildė anketas, įdėjo jas į vokus ir savarankiškai uţklijavę grąţino tyrėjui (šio
magistro darbo autorei).
Anketavimo būdu apklausti 150 respondentų, iš jų 69 vaikinai bei 81 merginos.

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį
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Mokyklų pavadinimai darbe neskelbiami siekiant tyrimo anonimiškumo ir konfidencialumo.
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Statistikos departamento duomenimis, 2010 metais Lietuvoje yra 46,5 % vyrų ir 53,5 %
moterų84, todėl galima teigti, kad toks respondentų pasiskirstymas pagal lytį visokeriopai atspindi
visos šalies padėtį, ir yra tinkamas naudoti tolimesnei palyginamajai analizei nagrinėjant jaunimo
vertybines orientacijas.
Iš visų respondentų 52 asmenys nurodė tautybę „lietuvis-(ė)“, 49 – „rusas(-ė), 49 – „lenkas(ė)“.

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tautybę
Kadangi šiame darbe buvo keliamas uţdavinys apklausti trijų tautybių atstovus, išsamiai
analizei tikslinga buvo apklausti vienodą skirtingų tautų jaunuolių skaičių, nepriklausomai nuo to,
kad bendroje statistikoje Lietuvos valstybėje lietuvių tautybės jaunuolių yra ţymiai daugiau nei rusų
ar lenkų jaunuolių. Todėl pasiskirstymas pagal tautybę yra racionalus ir atitinka reikalavimus,
keliamus lyginamajai analizei pagal tautybę.
Respondentų amţius yra nuo 16 iki 18 metų. Tarp jų 16 metų – 51 asmuo, 17 metų – 51
asmuo, 18 metų – 48 asmenys.
Kadangi darbe buvo keliama hipotezė, kad skirtumai tarp vertybinių orientacijų pasirodo
lyginant skirtingo amţiaus jaunuolių poţiūrius, todėl tikslinga buvo pasirinkti vienodą visų
analizuojamųjų metų jaunuolių skaičių. Taigi šis respondentų pasiskirstymas pagal amţių yra
tinkamiausias lyginamajai analizei.

Gyventojų skaičius. Lietuvos Statistikos departamentas. Prieiga per internetą:
http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1299.
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3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių
Interviu metu apklausti 9 tų pačių mokyklų mokytojai. Interviu metu naudojama garso
įrašymo technika.
Pedagogų socialinės demografinės charakteristikos pateiktos 5 lentelėje. Iš jos matoma, jog
visi informantai yra moterys, dauguma pedagogių yra vidutinio amţiaus, iš tų pačių tautinių grupių,
kaip ir tiriamas jaunimas, ir beveik visos apklaustos pedagogės turi aukštąjį išsilavinimą.
5 lentelė. Informantų charakteristikos
Informantas
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Lytis
Moteris
Moteris
Moteris
Moteris
Moteris
Moteris
Moteris
Moteris
Moteris

Amţius
48 metai
64 metai
31 metai
42 metai
51 metai
56 metai
38 metai
46 metai
34 metai

Tautybė
Rusė
Lietuvė
Lenkė
Lietuvė
Lietuvė
Rusė
Lenkė
Lenkė
Rusė

Išsilavinimas
Aukštasis
Aukštesnysis
Aukštasis
Aukštesnysis
Aukštasis
Aukštasis
Aukštasis
Aukštasis
Aukštasis

2.2. Kokybinio tyrimo duomenų analizė ir interpretacija
Trijų Vilniaus m. mokyklų mokytojams buvo paruoštas pusiau struktūruotas interviu,
pateikti klausimai, reikalui esant interviu metu buvo pateikti papildomi klausimai. Pagrindiniai
interviu klausimai pateikti 1 priede.
Mūsų tyrime dalyvavusių mokytojų pateikti atsakymai leido išryškinti pagrindinius jaunimo
vertybinių orientacijų bruoţus. Visos informantės dirba ar yra dirbusios su 16-18 metų moksleiviais,
taigi jų atsakymai atskleidė bendras, jaunimui būdingas nuostatas vertybių atţvilgiu ir pateikė gana
išsamų vaizdą apie jaunimo vertybines orientacijas.
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Kalbant apie atsakymus į pagrindinį klausimą (Kokios vertybės yra svarbiausios 16-17-18
metų paaugliams?) beveik visų informantų nuomonė sutapo. Net 8 iš 9 atsakė, jog jų nuomone
svarbiausiomis vertybėmis jaunimas laiko šeimą, artimuosius, meilę, pinigus, išsilavinimą ir darbą.
Ši mokytojų nuomonė išryškėja, atidţiau išanalizavus jų atsakymus. Mokytojų teigimu, jaunimas
labiausiai siekia ekonominių ir asmeninių vertybių, nes šios vertybės yra aktualiausios ir
prioritetinės ne tik jaunuolių tarpe, bet kartu yra priimtinos ir daugumai visuomenės narių, t.y.
suaugusieji sociumo nariai taip pat labiausiai vertina asmeninius ir ekonominius gyvenimo aspektus.
Taip pat pedagogės įsitikinusios, kad šios vertybės yra svarbiausios mokiniams, nes jos yra
daugiausiai propaguojamos, jos yra aiškios ir suprantamos. Informantė A sakė „Visi mano mokiniai
labai vertina savo šeimas...ţinoma, dar ir pinigus vertina nemaţai... jiems meilė yra labai svarbi...
jie supranta, kad be darbo niekur ir pinigų tik per darbą gausi... jiems labai rūpi, ką studijuos, kur
dirbs.“; Informantė C pasakojo „Mokiniai jau rūpinasi savo ateitimi, galvoja, kur studijuos, ką
studijuos, ką galės paskui dirbti, kokios karjeros galimybės, planuoja kada šeimas galės kurti... ką
jau ką, o savo šeimas vertina visi mano mokiniai... dar reikia ir tėvų paramos.“ jiems rūpi draugai,
vakarėliai, pramogos.“ ; Informantė D teigė, kad „Paaugliams, kaip ir daugumai normalių ţmonių
svarbi yra šeima, artimieji, draugai, darbas ir kad pinigų netrūktų.“ Informantė E pastebėjo „Jie
tiek dalykų vertina, kad net stebiesi. Visiems norisi ir mokytis gerai, ir draugų turėti, ir linksmintis,
ir šeimą gerą turėt, ir pinigų ir karjerą.“; Informantė F teigė, jog „Visiems reikia šeimos, artimųjų
palaikymo, o juk ko reikia, tą ir vertini... mokslai mokiniams labai rūpi.“
Taip pat buvo svarbu išanalizuoti, kodėl mokytojai laikosi būtent tokios nuomonės apie
jaunimo vertybes, todėl informantų buvo prašyta paaiškinti, kokie veiksniai įtakoja jų sprendimą dėl
mokinių vertybių. Paaiškėjo, jog mokytojai apie jaunimo vertybines orientacijas sprendţia iš
mokinių pasakojimų, veiksmų, elgesio.
Kalbant apie darbą, mokytojai pateikia gana stiprią argumentaciją, kad jaunuoliams tiek
darbas, tiek pinigai yra vertybė. Informantė A pasakojo, kad „Tarp mano mokinių nemaţai tokių,
kurie vasara dirbo, darbo ieškojo iš anksto, labai norėjo ir paţiūrėti, kas tai yra, ir pinigėlių
uţsidirbti, ir laiko tuščiai neleist.“; Informantė D sakė „Mano klasėje dauguma net vasara dirbo
prieš mokyklos baigimą, taupė mokslams... yra keli kurie net ir mokslo metais dirba.“; Informantė G
sakė, kad „Mūsų vaikai tai ir vasara stengiasi kokį uţsiėmimą rasti, dirba, kas kur, nesėdi visą
vasarą prie eţero, stengiasi uţsidirbt“. Akivaizdu, jog galima prieiti išvados, kad jei jaunimas dirba
ir vasaros atostogų metu, o kai kurie net ir mokslo metais stengiasi uţsidirbti, tai darbas yra gana
rimta jų vertybė. Taip pat informantų atsakymai leido pastebėti, jog darbas yra vertinamas ne tik dėl
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pinigų, bet ir dėl įgaunamos patirties. Informantė C pasakojo „Vaikinai daugiausiai statybose
dirbo... kai kurie ţada studijuot po mokyklos, bet nemaţai ir tokių, kurie iš karto dirbti eis, ir vėl gi į
tas pačias statybas...tai padirbėję pagalbininkais, jau kaţkokios patirties turės, daugiau uţsidirbs su
patirtimi, pasakojo vienas iš jų...priims į darbą, kaip jau patyrusį...“; Informantė I papasakojo, kad
„Kai dirbo susipaţino su kaţkuo, sakė jam, kad priims vėl, jei tik norės.“ Taigi išanalizavus šiuos ir
kitus atsakymus, tampa akivaizdu, jog darbas ir uţ jį gaunama atlygis jaunimo gyvenime uţima
svarbią vietą, ir mokytojai turi pagrindo taip teigti.
Kalbant apie išsimokslinimą mokytojų poţiūris remiasi tuo, kad mokiniai atidţiai renkasi,
kokie mokomieji dalykai jiems yra svarbesni stojimui į aukštąsias mokyklas, kokių dalykų reikia
mokytis sustiprintai ir kokias galimybes atveria vienokių ar kitokių studijų pasirinkimas.
Išsimokslinimas kaip vertybė mokytoju akimis uţima vieną svarbiausių vietų jaunimo vertybių
hierarchijoje. Informantė F paţymėjo, kad „Jie labai nori mokytis toliau, neseniai rašė esė, tema
buvo „Studijuoti – mano svajonė“, tai...kokių tik prieţasčių nenurodė, ir tobulėti nori, ir ţinoti
daugiau nei kiti, ir mokėti kaţką padaryti, visi skirtingai, bet visų motyvai stiprus...“; Informantė H
pasakojo, jog „Stengiasi iš visų jėgų, niekas nenori po mokyklos kiemsargiu būt... kai kurie aišku
nenori mokytis, bet ne visiems ir duota, kai kuriems neeina tie mokslai nors tu ką..., tai visi nori būti
išsilavinę.“ Taigi, kaip nurodė mokytojai, išsilavinimas yra vertybė dėl daugybės skirtingų
prieţasčių, bet dauguma įsitikinusi, jog išsimokslinimas jaunimui yra labai svarbus.
Analizuojant poţiūrį į šeimą ir artimuosius, akivaizdu tampa tai, jog mokytojų akimis šeima
ir artimieji yra jaunimui svarbūs dėl moralinio palaikymo, dėl stiprių emocinių ryšių, kas savo
ruoţtu turi įtakos ir mokslams bei kitų vertybių svarbai. Taip pat šie aspektai turi įtakos ir meilės
kaip vertybės suvokimui. Informantė A paţymėjo, kad „Pastebėjau, kad tos kurios nuolat kaţkokių
kavalierių turi, ir mokosi ne prasčiau uţ kitas, net gal ir geriau. Matyt meilė padeda.“ ; Informantė
E įsitikinusi, jog „Jei šeimoje viskas tvarkoj, jei meilės reikalai klostosi, tai ir mokslai
nešlubuoja...juk kiekvienam taip, jei kas negerai visi darbai iš rankų krenta.“; Informantė H teigė,
kad „Šeima ţinoma yra labai svarbi, nes jaunam ţmogui reikia palaikymo, paramos, kad būtų kam
pasiguosti...aš gi matau, kaip vaikai su tėvais bendrauja, juolab, kad amţius jau toks, kad į pabaigą
eina visokie barniai, nesusipratimai, suauga, vertina artimųjų meilę“. Šie informantų pasakymai
atskleidţia ryšius tarp kelių jaunimo vertybių – šeima, artimieji, geri santykiai su jais ir meilė
tiesiogiai įtakoja tokias vertybes kaip mokslo siekimą. O išsilavinimas savo ruoţtu paskatina gero
darbo ir karjeros siekimą. Informantė I sakė „Mokinai puikiai supranta, kad turint gerą išsilavinimą
lengviau susiras darbą ir normalų atlyginimą gaus, ir karjera seksis.“. Taigi galima pastebėti, jog
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jaunimo vertybės yra labai susijusios tarpusavyje ir daţniausiai yra neatsiejamos viena nuo kitos.
Tik viena informantė nurodė, jog jaunimui nėra svarbios bendraţmogiškos vertybės, ir jų vertybių
laukas labai siauras. Informantė B sakė „Iškart galiu sakyti, kad jiems rūpi pinigai. Ţinokit, man iš
viso atrodo, kad tik apie juos ir galvoja... tai jau jiems gyvenimo tikslu tapo. Apie karjeras tai jie
tikrai negalvoja, kas jau kas, o tai jiems maţiausiai rūpi... jei sąţiningai, tai dvyliktokai, tai gal ir
galvoja apie studijas, supranta, kad be jų niekur. Bet kad niekas nenori normalių dalykų studijuoti,
visi ieško profesijų, kur uţdirbs daugiau“. Tačiau, kadangi tokios pozicijos laikosi tik viena iš
apklaustųjų, galima daryti prielaidą, jog jos poţiūris nėra bendras daugumai, todėl trumpai
apibendrinus visus atsakymus į pirmąjį klausimą, galima daryti išvadą, jog vis dėlto jaunimo
vertybių hierarchijoje savo vietą turi ir šeima bei artimieji, draugai ir meilė, darbas ir
išsimokslinimas, taigi vertybių laukas yra gana platus ir apima daugumą bendraţmogiškųjų vertybių.
Svarbu pabrėţti, jog, mokytojų nuomone, visos paminėtos vertybės jaunuoliams nėra
vienodai svarbios. Tai aiškiai parodo kai kurių informantų atsakymai. Informantė A teigė „Vis dėlto
šeima, meilė yra svarbiausia, na ir pinigai, bet ne taip ryškiai“; Informantė C pabrėţė „Šeima ir
vaikai yra vertybės, bet ir darbą ne į pakutinę vietą nukelia“; Informantė F sakė „Pinigai yra
reikalingi... mokslas yra svarbus... bet vis dėlto šeima vaikams svarbiausia, kaip ir kiekvienam“;
Informantė G įsitikinusi „Pinigai pinigais, bet be meilės tai niekur, ir jaunimas gi nuolat kaţkokiose
meilės nuotykiuose verda, tai jausmai jiems svarbesni.“ Iš šių pasisakymų galima pastebėti bendrą
tendenciją, jog, mokytojų akimis, kaip svarbiausias jaunimui vertybes reikėtų įvardyti šeimą,
artimuosius ir meilę, o pinigai uţima šiek tiek maţiau svarbią vietą jaunimo vertybių hierarchijoje.
Galima daryti prielaidą, jog tokios nuostatos yra susiformavusios šeimos dėka, kadangi interviu
metu atsiskleidė nuomonės, jog jei šeima yra „normali“, ir laikosi tam tikrų vertybių, tai ir vaikas
uţaugs, perėmęs tas vertybes. Be to, akivaizdu, jog analizuojamojo amţiaus jaunimo vertybių
sistema nėra sustabarėjusi, ji kinta. Tai aiškiai bus matoma gvildenant skirtumus tarp įvairaus
amţiaus mokinių.
Reikia nepamiršti, kad įtakos informantų atsakymams turi ir jų asmeninės nuostatos jaunimo
vertybių atţvilgiu. Tad svarbu išanalizuoti, ar mokytojai pritaria ar neigiamai ţiūri į ugdytinių
vertybes. Apskritai kalbant apie jaunimo vertybes, išanalizuoti, kokios mokytojos laikosi nuomonės,
svarbu dar ir dėl to, kad mokykla yra pagrindinė institucija, kurioje vyksta ugdymas, patirties
perdavimas, socializacija, vertybių internalizavimo procesai – tai yra tikslinga suţinoti mokykloje
dirbančių ir atitinkamai aktyviai dalyvaujančių visuose aukščiau išvardytuose procesuose asmenų
pozicijas. Yra visiškai akivaizdu, jog teigiamas mokytojų poţiūris į jaunimo vertybes parodytų, kad
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pastarosios yra skiepijamos ir palaikomos mokyklos. Taigi iš esmės jos atspindi „suaugusiųjų“
visuomenės vertybes. Tokiu atveju, galima bus teigti, kad jaunimas perima vertybines orientacijas iš
tų asmenų, kurių vertybių sistema yra bent dalinai susiformavusi. Jei paaiškės, kad mokytojai
nepritaria jaunimo vertybėms, tai bylos apie tai, jog jaunimo vertybinės orientacijos formuojasi
nepriklausomai nuo visuomenės propaguojamų vertybių. Tačiau, norint tai išsiaiškinti, reikia
atkreipti dėmesį į mokytojų atsakymus.
Mūsų tyrimo informantai teigia, jog jaunimo vertybės yra priimtinos, suprantamos,
nepeiktinos ir iš esmės nesiskiria nuo pačių informantų vertybinių orientacijų. Informantė A sakė
„Manau, kad nieko blogo jie nenori, kad nori karjeros ir pinigų, tai yra neblogai. Gal šalies
ekonomiką ateityje pakeis, gal jų vaikų gyvenimas jau taps ţymiai geresnis, kas ten ţino“;
Informantė C sakė „Gerai, nemanau, kad jų vertybės kaţkuo yra prastesnės uţ suaugusiųjų
vertybes. Jie turi savo idėjų, norų, kaţkokių tikslų“; Informantė D teigė „Kai kurias labai teigiamai.
Šaunu, kad jie nori studijuoti, kad jie nori kaţko pasiekti, kad nori gero gyvenimo.“; Informantė E
įvertino „Labai gerai, aš taip skaitau, jei ţmogus kaţko nori, ir jam kaţkas yra svarbu, tai yra labai
gerai. Nebūna ţmonių be vertybių, aš tuo visiškai tikra, ir jaunimas irgi vertybių turi. O jau kokios
jos, tai irgi yra jų reikalas.; Informantė F sakė „Kiekvienas ţmogus turi teisę vertinti tai, kas jam
svarbu. Aš pritariu savo vaikų siekimui gauti gerą išsilavinimą, darbą, gerą atlyginimą.“;
Informantė I sakė, jog „Labai teigiamai vertinu, gerai, kad jie ţino, ko nori, kas jiems yra svarbu“.
Akivaizdu, jog mokytojai palaiko mokinių propaguojamas vertybes, jas supranta ir priima. Tai
reiškia, jog jos nėra svetimos ir suaugusiems. Pastarųjų vertybės yra perduodamos jaunajai kartai,
todėl nėra stiprios priešpriešos tarp vertybinių jaunimo ir vyresnių ţmonių orientacijų. Reikia
paţymėti, kad viena iš informančių teigė, jog nesupranta jaunimo vertybių, neturi tvirtos nuomonės
jų atţvilgiu („Niekaip nevertinu, aš jų nesuprantu, man neaišku, kaip galima tik apie pinigus
galvoti“), tačiau galima pastebėti negatyvų poţiūrį į jaunimo vertybines orientacijas ir prioritetus.
Bet kadangi tokia nuostata yra išsakyta tik vienos informantės, galima prieiti išvados, jog vis dėlto
jaunimo vertybės nedaug kuo skiriasi nuo kitų amţiaus grupių propaguojamų vertybių. Tai reiškia,
kad jaunimo vertybinės orientacijos iš esmės atspindi visos visuomenės poţiūrį, ir jei šios nuostatos
ir skiriasi, tai labai neţymiai, ir tam tikrame amţiaus tarpsnyje – ankstyvojoje jaunystėje.
Informantams buvo pateikiamas klausimas dėl jaunimo vertybių pokyčių per pastaruosius 510 metų. Ties šiuo klausimu yra labai svarbu sutelkti dėmesį, nes informantų atsakymai atskleidė
gana įdomų vertybių pokyčių aspektą. Informantų teigimų, vertybės iš tikrųjų pakito per minimą
laikotarpį, tačiau priešingai nei būtų galima numanyti, šie pokyčiai mokytoju akimis yra teigiami.
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Tai labai aiškia parodo jų atsakymai. Informantė A pasakojo „Dirbu tik su vyresnėmis klasėmis,
prieš 6 metus išleidau dvyliktokus, jų buvo iš viso 23, tai į kolegijas ar universitetus įstojo tik 12, vos
pusė, beveik visos merginos ir tik 1 vaikinas, o klasė buvo nebloga, daug gerai besimokančių...bet va
vyrai mano sugalvojo, kad geriau dirbti, nes tada visi turėjo galimybę statybose uţsidirbti, tai iki
šiol ir dirba, be išsilavinimo visi...nerūpėjo tada. O anais metais vėl turėjau 12 klasę, tai jau iš 20
mokinių įstojo 14, bet turiu pasakyti, kad stojo visi, tik kai kurie į mokamą įstojo ar kas ten buvo ir
todėl nesimoko, o dirba. Bet gi akivaizdu, kad jau daugiau jaunimo studijuoti nori.“; Informantė E
pasakojo, kad „Prieš 10 metų visi dirbti ėjo, maţai kas stojo mokytis, šeimų niekas greitai nekūrė,
nemadinga gi buvo...o dabar tai vis dėlto jau labiau ţiūri, kad ir karjerą būtų galima „padaryti“ ir
tuokiasi, ne iš karto po mokyklos, bet 5 metų bėgy tai daugumą...tarp mano vaikų, kuriuos išleidau
prieš 4 metus jau ir tėvelių yra“; Informantė F teigė, jog „Labiau viskuo domisi, nei tie, kas prieš 10
metų buvo, jauniems dabar ir studijos svarbios, ir kad pareigos geros būtų, ir politika domisi ţymiai
labiau, judėjimais visokiais, aktyvesni“. Išanalizavus šiuos atsakymus, pastebima tendencija, jog per
10 metų labiausiai pakito jaunimo poţiūris į išsilavinimą – jis tampa vis svarbesnis, aktualesnis,
todėl galima prielaida, jog išsimokslinimas tampa vis svarbesne vertybe. Taip pat kinta poţiūris į
šeimą kaip vertybę, nes šiuo metu vis daugiau jaunų ţmonių tuokiasi gana anksti ir susilaukia vaikų.
Viena iš informančių nurodė, kad taip pat teigiamai kinta šeimos ir artimųjų kaip vertybės
suvokimas: „Vis maţiau ir maţiau tų konfliktų tarp tėvų ir vaikų. Gal vaikai dabar greičiau bręsta,
gal tėvai pasidarė maţiau reiklūs ar grieţti, gal dar kas keičiasi, bet jau tokių siaubingų konfliktų,
kaip buvo nebėra. O man jų teko stebėti, nei vieną, nei du...ir iš namų bėgdavo, ir narkotikus vartojo
daug, dabar aišku irgi tų dalykų pilna aplinkui, bet bent jau man atrodo, kad visa tai sumaţėjo.
Sakau, gal tėvai keičiasi“. Toks mokytojos poţiūris suteikia galimybę apmąstyti prielaidą, jog kinta
ne tik jaunimo vertybės, bet ir visos visuomenės, nes išsakyta nuomonė, apie tėvų elgesio pokyčius
byloja, kad kinta jaunimo elgesiui keliami reikalavimai ir standartai. Taigi galima gan drąsiai teigti,
jog keičiasi visuomenė, o kartu su ja, suprantama, ir jaunimas. Tačiau ryškiausiai pokyčiai aprėpia
tokias vertybes kaip išsilavinimas, darbas, karjera ir pinigai.
Kalbant apie skirtumus tarp vaikinų ir merginų vertybių, reikia paţymėti, jog mokytojai
laikosi tos nuomonės, jog tarp priešingos lyties atstovų vertybinių orientacijų yra ryškių skirtumų.
Apklausos metu išaiškėjo, jog merginos yra labiau orientuotos į asmenines vertybes, t.y. joms labiau
rūpi šeimos, santuokos, meilė, nors ir kitokio pobūdţio vertybės, tokios kaip darbas, karjera ir pan.
joms taip pat yra svarbios. O vaikinams būdingas ekonominių vertybių išaukštinimas. Tai gero
darbo, materialinės gerovės, karjeros siekimas. Tokią nuostatą išsakė apklausti mokytojai.
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Informantė A sakė „Neteigsiu, kad visos mano mergaitės svajoja kuo greičiau ištekėti ar turėti
vaikų, daugumą nori ir išsilavinimą gauti, ir dorą darbą susirasti, bet ir šeimą kurti nori. Be to joms
meilė yra labai svarbi... O jau vaikinai tai kaţkaip nelabai apie šeimas galvoja, dauguma jų nori
gero darbo, pinigų. Nemaţai jų nori ir išsilavinimo.“; Informantė B sakė „Ar jau santuoka kam iš jų
rūpi neţinau, bet kad merginoms meilė svarbiau nei vaikinams, tai tikrai, o berniukai manau tikrai
labai vertina materialinę gerovę.“; Informantė D įsitikinusi, kad „Vaikinai tai iš viso apie jokias
šeimas negalvoja, dabar gi nemadinga tuoktis anksti“; Informantė H paţymėjo, jog „Moterims
visada labiau nei vyrams rūpi šeima, vyrai juk turi tas šeimas išlaikyti, tai jų pagrindinis rūpestis
yra kaip ir kiek uţsidirbti“. Taip pat nuostatą, jog vaikinai yra labiau susirūpinę ekonominėmis
vertybėmis netiesiogiai įrodo du panašūs informantų atsakymai. Informantė G tvirtino, kad „Nuo
maţens yra skiepijama, kad be pinigų, be prabangos esi niekas, vaikinams tai iš viso kalama į galvą,
kad jų gyvenimai nenusiseks be aukštų pareigų, brangių daiktų, mašinos...kad merginos dėmesio
nekreips...o paskui jau tų merginų dėmesio ir nebereikia, galvoja apie tai, kiek uţdirba ir kad yra
laisvas, daryti ką nori.“ Nuostata, apie kurią kalbėjo informantė rodo, jog daugumą vyrų siekia
materialinės gerovės ir kitų ekonominių dalykų, dėl tradicijų, dėl auklėjimo, dėl įvairialypių baimių,
o ne dėl savaiminio noro būti ekonomiškai nepriklausomais. Taip pat reikia išnagrinėti antrą, panašų
atsakymą. Informantė I paţymėjo, jog „Vyrams tenka galvoti tik apie pinigus, nes kitaip daţniausiai
jų gyvenimai nesiklosto...kuri gi moteris norėtų tekėti uţ visiško vargšo.“ Šis atsakymas, kaip ir
informantės G teiginiai, rodo, jog neretai vyrai labiau orientuoti į ekonomines vertybes dėl moralinių
prieţasčių. Tačiau reikia paţymėti, kad daţniausiai skirtumus tarp priešingos lyties atstovų
vertybinių orientacijų siejami ne su maţiumi, o su pačios lyties prigimtimi. Tai reiškia, jog jauni
vaikinai nenori kurti šeimų ir labiau rūpinasi materialine gerove ne dėl savo amţiaus, o būtent dėl
priklausomybės vyriškajai lyčiai. Informantė E sakė „Merginos švelnesnės, jos nori meilės, kad
kavalierių būtų, kad ištekėti būtų galima... O vaikinai manau ne. Bet galvoju, kad čia ne dėl
amţiaus... jau ir rimtas, suaugęs vyras retai kada vesti nori. Tai čia ne nuo amţiaus, nuo lyties
priklauso.“; Informantė G įsitikinusi, kad „Vyras visad stengiasi kuo ilgiau šeimos ne kurti, ar jam
20 ar jam 40“. Taigi, apibendrinant atsakymus į klausimą apie merginų ir vaikinų vertybių
skirtumus galima teigti, jog, mokytojų manymu, merginos yra labiau orientuotos į asmenines, o
vaikinai į ekonomines vertybes, ir tai greičiausiai yra sąlygota lyties, o ne amţiaus.
Analizuojant vertybių skirtumus tarp įvairaus amţiaus jaunuolių pastebima tendencija, jog
vertybės kinta su amţiumi. Kuo vyresnis jaunimas, tuo labiau pragmatines vertybes jis išaukština.
Tokios išvados galima prieiti nagrinėjant informantų išsakytas mintis. Informantė A teigė, jog
55

„Sakyčiau yra skirtumas tarp 16 ir 18 metų vaikų... dešimtokai dar labiau vertina šeimą, jiems meilė
yra labai svarbi... nors jie supranta, kad be darbo niekur ir pinigų tik per darbą gausi, bet jiems jis
kol kas kaţkoks abstraktus. Jaunesni labiau vertina draugus, šeimą, jiems visai neįdomi politika,
kaţkokie pasiekimai. O jau vyresni nori ir tos meilės, ir šeimos, ir išsilavinimo ir darbo, ir pinigų
aišku irgi. Šiaip nemaţa dalis mano dvyliktokų jau ir politika pradeda domėtis, jie daug kuo
nepatenkinti.“; Informantė B teigė, kad „Dešimta klasė apie karjerą dar negalvoja, o apie darbą tai
ir iš viso. Na vyresni labiau motyvuoti...“; Informantė C paţymėjo, jog „Kuo jaunesni, tuo maţiau
jiems rūpi studijos, geras darbas, va politika nesidomi visai“; Informantė E tvirtino, kad „Kuo
jaunesni, tuo jie maţiau rūpinasi rytojumi...“; Informantė I paţymėjo, kad „Šešiolikmečiai mano,
jog išsilavinimas yra svarbu, o jau dvyliktokai ţino, kad jis yra svarbus ... jauniems daugiau svarbūs
emociniai dalykai, o vyresni supranta, kad ant emocijų neišplauksi, gyvenimas ne vien
smagumas...“. Tokias nuostatas galima paaiškinti tuo, kad 16 metų jaunuoliai dar nėra iki galo
subrendę, jų vertybių hierarchija nėra visiškai susiformavusi, ir labiau vertinami yra tie dalykai,
kurie tiesiogiai susiję su dabartimi, o ateitis atrodo gana abstrakčiai ir jos aspektai maţiau
analizuojami. Vyresni mokiniai, kurie jau susiduria su tam tikromis dilemomis, susijusiomis su
mokslais, darbu ir pan., yra linkę labiau vertinti dalykus, kurie tradiciškai yra priskiriami
„suaugusiųjų rūpesčių“ ratui. Tai eilinį kartą įrodo, jog vertybės yra kintantis reiškinys, ir jų
formavimosi procesas yra pakankamai ilgas ir netolygus. Tačiau, reikia nepamiršti, jog vertybės
kinta ne tik laike, bet ir priklauso nuo ţmogaus lyties bei kitų ypatumų.
Tyrimo metu buvo analizuojamos ne tik bendriausios vertybės, tokios kaip šeima, meilė,
materialinė gerovė, karjera, pinigai ir pan., bet ir tokie gyvenimo aspektai kaip lygybė, teisingumas,
atsakingumas, menas, gamta. Reikia paţymėti, ir tai yra gana svarbu, jog nė vienas informantas
atsakinėdamas į pirmąjį klausimą dėl 16-18 metų jaunimo vertybių nepaminėjo nė vienos iš šių
vertybių. Tai aiškiai parodo, jog ţmonių sąmonėje šie dalykai nėra tiesiogiai susiję su vertybinėmis
orientacijomis, ir tai liečia tiek jaunimą, kurio vertybės yra nagrinėjamos šiame magistro darbe, tiek
ir suaugusius. Galima drąsiai teigti, jog jei šie vertybiniai objektai būtų labai aktualūs mokytojoms,
jos būtų paminėjusios juos, kalbant apie jaunimo vertybes. Akivaizdu, jog tai, kad informantai
nepaminėjo šių vertybių, nei kaip propaguojamų, nei kaip jaunimui nesvarbių, reiškia, kad šios
vertybės lyginant su kitomis yra ţymiai maţiau svarbios visuomenei. Suprantama, negalima
vienareikšmiškai teigti, kad šios vertybės yra uţgoţtos kitų, tačiau vis dėlto tokią prielaidą galima
daryti. Tai išryškėja išanalizavus informantų atsakymus į klausimą apie tokias vertybes kaip laisvė,
ištikimybė, lygybė, teisingumas, atsakingumas, menas, gamta. Informantė A teigė, kad „Jei jų pačių
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paklaustumėte, neţinau, ar jie tokias vertybes paminėtų... manau, kad šios vertybės jiems nėra
svarbios“; Informantė C pasakė „Neţinau, sunku pasakyti, kaip ir teisingumas labai jau kebli tema.
Galvoju, kad rūpi, bet jau tikrai maţiau nei kiti dalykai.“; Informantė D sakė „Nemanau, kad jie
susimąsto apie tokius dalykus. Matyt, savaime suprantama kai šie dalykai jų gyvenime yra. Neţinau,
ar jiems tai svarbu, bet atvirai pasakius, manau jog ne.“; Informantė E paţymėjo, jog Jei kalbate
apie klasikinę muziką tai tikrai jiems tai nesvarbu ir nei kiek neįdomu. O va jau teisingumas, lygybė
ir laisvė manau jiems tikrai svarbi, bet vis tiek tai nėra pagrindinis dalykas jų gyvenime.“;
Informantė G teigė, kad „Vargu ar jaunimas susimąsto apie teisingumą ar lygybę“. Reikia
paţymėti, kad estetiniai ir dvasiniai gyvenimo aspektai tokie kaip laisvė, lygybė, atsakingumas ir t.t.
iš esmės suprantami, kaip egzistuojantys savaime. Tai reiškia, jog nėra laikomasi nuomonės, kad
šiuos dalykus reikia tausoti ir ugdyti asmenybėje, kas yra būdinga kitoms vertybėms. Remiantis
mokytojų atsakymais, išsakytomis nuomonėmis, tampa visiškai akivaizdu, jog šios vertybės uţima
ne pačia reikšmingiausią vietą jaunimo vertybių hierarchijoje.
Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti ir palyginti skirtumus, tarp lietuvių, lenkų ir
rusų jaunimo vertybinių orientacijų. Šis klausimas apie galimus skirtumus ir skirtingus prioritetus
taip pat buvo pateiktas mūsų tyrimo informantams. Reikia paţymėti, jog tai buvo vienintelis
klausimas, atsakymai į kurį visiškai sutapo, nepriklausomai nei nuo mokytojų poţiūrio į jaunimo
vertybes, nei nuo jų asmeninių nuostatų bendrai. Informantė A pabrėţė, kad „Tikrai nesakysiu, kad
labai skiriasi jų vertybės... jiems visiems buvo svarbūs tie patys ar panašūs dalykai. Tai tikrai
didelių skirtumų nėra...Nemanau, kad gyvendami vienoje šalyje vaikai gali svajoti apie labai jau
skirtingus dalykus“; Informantė B sakė „Nemanau, kad labai jau kas skiriasi.“; Informantė C
pabrėţė „Kodėl turėtų skirtis, juk jie visi tarpusavy bendrauja, draugauja, susitikinėja...iš kur tiems
skirtumams atsirasti.“; Informantė D sakė, jog „Greičiausiai, kad ne. Jaunimas visur yra jaunimas.
Visokių yra tarp visų tautų. O juolab čia, kur visi kartu šalia gyvena, tai kokie jau ten bus skirtumai.
Visi mes norime geresnio gyvenimo, ir lietuviai ir lenkai ir rusai, tai ir mūsų vaikai manau
nesiskiria.“; Informantė E paţymėjo, jog „Vilniuje manau ne, aš su visais vaikais dirbau. Nieko jie
nesiskiria. Gal maţesniuose miestuose, kur rusų ar lenkų visai maţai, tai ten gal ir skiriasi, o čia tai
ne. Jaunas ţmogus visur yra jaunas ţmogus.“; Informantė F įsitikinusi, kad „Nuo tautybės vertybės
nepriklauso, nuo ţmogaus priklauso, ne nuo kaţko kito“; Informantė G teigė, jog „Vertybės juk
daugiausia šeimoje skiepijamos, o šeimos pas mus vargu ar skiriasi...“; Informantė H tvirtino, kad
„Nesiskiria tikrai.“; Informantė I sakė „Nemanau, kad yra skirtumų, jei yra tai labai nedaug.“
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Taigi, remiantis mokytojų pasakymais, galima daryti prielaida, jog vertybinės orientacijos
yra jei ne vienodos, tai bent jau labai panašios, kalbant apie jas tautybės kontekste. Lietuvos
visuomenė (ypač Vilniaus miestas, kurio dalis jaunimo yra šio darbo objektas), yra marga ir
daugiatautė, tačiau nepaisant nei tautinių, nei religinių, nei kitų skirtumų visuomenėje
funkcionuojančios vertybės yra tapačios. Taigi, remiantis tiek šia nuostata, tiek informantų
pasisakymais galima gana drąsiai teigti, jog tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek rusų jaunimui yra būdingos
panašios vertybinės orientacijos ir esminių skirtumų tarp jų nėra.
Taip pat tikslinga buvo išsiaiškinti mokytojų nuomonę apie visuomenėje kylančius
konfliktus dėl vertybinių skirtingų tautybių atstovų orientacijų ir prioritetų. Nes atsakymai į šį
klausimą parodytų, ar įtampos tarp įvairių tautybių ţmonių vertybių skirtumų kontekste nėra tik
jaunimo tarpe, ar vis dėlto vertybiniai konfliktai nekyla ir visos visuomenės ribose. Informantų
nuomonės praktiškai nesiskyrė, ir reikia paţymėti, kad į šį klausimą atsakinėta nenoriai ir labai
glaustai. Informantė B sakė, jog „Greičiausiai yra konfliktų, bet aš juose nedalyvauju, manau, jie
labiau su politika susiję, nei su vertybėmis“; Informantė C pasakė, kad „Yra konfliktų, bet greičiau
ne vertybinių, o socialinių.“; Informantė D paţymėjo, jog „Vertybės visiems yra svarbios, o jei ir
yra priešprieša, tai ne dėl vertybių.“; Informantė F teigė, jog „Vertybinių konfliktų nėra, kitokių va
yra.“. Reikia paţymėti, kad kai kuriais atvejais vis dėlto gali atsirasti pagrindas konfliktams, tarkim,
dėl tokių aspektų kaip pavardţių rašymas, gatvių pavadinimų rašymas, mokyklų pertvarkymai,
tačiau akivaizdu, kad šio klausimo informantai stengėsi vengti, pastebima, jog etninių nesutarimų
tema yra nemaloni. Bet pedagogų atsakymai vis dėlto leido pastebėti, jog, informantų nuomone,
konfliktų tarp skirtingų tautų vertybių pagrindų greičiausiai nėra.
Kadangi vertybės yra didţiąja dalimi perduodama ir įskiepijama gyvenimo dalis, tikslinga
buvo išsiaiškinti, kaip, mokytojų akimis, yra skiepijamos mokyklose, kuriose jos dirba. Informantų
atsakymai leido suprasti, kad didţiausią atsakomybę šioje srityje prisiima kiekvienos klasės
auklėtojas. Informantė C pasakojo, kad „Stengiuosi ir pakalbėti su jais, ir padiskutuoti, ir kaţką
įrodyti. Ţinoma, ne visada man pavyksta kaţką jiems paaiškinti, bet vis dėlto manau, jog
daugiausiai apie vertybes jie mokykloje kalba per klasės valandas, nes aš pavyzdţiui stengiuosi per
klasės valandą ne moralus skaityti, o šiaip pabendrauti, paklausinėti jų, kaip jie gyvena, kaip
sekasi.“; Informantė E pasakojo, kad „Neretai ir projektuose kaţkokiuose dalyvaujam, ir
konkursuose, ţodţiu lavinamės, o juk tai svarbu norint kaţkokią vertybę jų galvose įtvirtinti. Jei
siauras paţiūrų ratas, tai kokios vertybės gi gali būti pas ţmogų...“; Informantė F sakė, kad „Per
etikos pamokas ţinau jie apie tai kalbasi, per religijos, kas lanko. Ir pati stengiuosi per
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susirinkimus, per klasės valandėles pabendraut su jais, tai taip ir skiepijame.“. Taigi akivaizdu, kad
vertybės mokyklose yra skiepijamos per jaunimo aktyvų dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir per
diskusijas su mokytojais bei kolegomis. Suprantama, jog vertybių skiepijimas yra labai sudėtingas
procesas, kuris vyksta ir per pamokas, ir per uţklasinę veiklą; ir reikia paţymėti, kad šio proceso
sėkmę didţiąja dalimi nulemia mokytojo kompetencija ir jo paties propaguojamos vertybės.
Taip pat mokytojams buvo pateiktas klausimas dėl tinkamo dabartinės kartos ugdymo, dėl
to, kas privalo rūpintis vertybių skiepijimu. Pedagogės paţymėjo, jog šis uţdavinys yra privalomas
ne tik mokyklai, bet ir šeimai, įvairioms organizacijoms ir visuomenei bendrai. Informantė A
įsitikinusi „Vertybėmis turi rūpintis ir mokykla, ir tėvai. Nes jei tik vieni ar kiti, iš to maţa naudos,
aš mokiniams per pamoką sakysiu, kad išsilavinimas yra vertybė, o namuose jam aiškins, kad tik
pinigai yra svarbu, tai kokia bus iš to nauda? Reikia, kad mokyklos ir šeimos veiksmai būtų
koordinuojami.“; Informantė C sakė, kad „Skiepyti vertybes jaunimui turime visi, ir mes, ir tėvai,
tėvai net labiausiai, ir visokios organizacijos, kaţkokie renginiai turi būti vedami, projektai,
forumai. Nes kaip kitai įskiepys, tėvai ne visada laiko turi, mokytojai daţniausiai irgi viskam negali
jo skirti.“; Informantė D teigė, jog „Pradėti visų pirma nuo savęs reikia...tėvai jei tik apie pinigus
galvos ar priešingai tik apie kitų gerovę, pamiršdami savo vaikus, to ką ten išugdyti bus galima.“;
Informantė G pabrėţė, kad „Vertybes turi skiepyti ir mokykla, ir šeima, ir baţnyčia, ir visa
visuomenė.“; Informantė I įsitikinusi, kad „Labiausiai turi stengtis šeima, tėvai, seneliai. Nes jų
ţodis visada bus svarbesnis nei 10 mokytojo ţodţių“. Iš tikrųjų, analizuojant atsakymus pastebima
mokytojų nuostata, jog įskiepyti jaunimui įvairialypes vertybes yra įmanoma tik sujungus daugybės
institucijų ir socialinių grupių pastangas. Akivaizdu, kad mokytojai nors ir skiria nemaţai dėmesio
mokinių vertybėms, vis dėlto jie pagrindinę vietą šiame procese uţleidţia tėvams.
Atidţiau išnagrinėjus pedagogų interviu metu išsakytas mintis galima prieiti tam tikrų
sąlygiškų išvadų dėl darbe keliamų hipotezių. Reikia paţymėti, jog interviu metu nebuvo siekiama
patvirtinti ar paneigti nė vienos iš keliamų hipotezių. Hipotezes galės patvirtinti ar paneigti tik
pačių16-18 metų jaunimo atsakymai, gauti anketos pildymo metu. Tačiau pedagogų interviu
duomenys leido sąlygiškai išanalizuoti kai kurias darbo hipotezes. Remiantis mokytojų nuostatomis
galima teigti, jog:
Pirma hipotezė dėl esminių skirtumų tarp skirtingų tautybių (lietuvių, lenkų ir rusų) jaunimo
vertybinių orientacijų nebuvimo gali pasitvirtinti. Tai akivaizdţiai parodė mokytojų
atsakymai, jų įsitikinimas, kad skirtumai nėra ryškus arba iš viso neegzistuoja.
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Antra hipotezė dėl vertybinių orientacijų skirtumų skirtingose amţius grupėse taip pat gali
pasitvirtinti. Apklustieji paţymėjo, jog jaunesni moksleiviai svarbiausiomis laiko tokias
vertybes kaip šeima, draugai, sveikata, taigi labiau orientuoti į asmenines vertybes, o
vyresniojo amţiaus jaunuoliai svarbiausiais dalykais laiko išsimokslinimą, karjerą, aukštą
darbo uţmokestį, todėl jų vertybės daugiau yra ekonominio pobūdţio.
Trečia hipotezė dėl vertybinių orientacijų skirtumų tarp vaikinų ir merginų nebuvimo gali
nepasitvirtinti, nes daugumą apklaustųjų pedagogų gana aiškiai ir konkrečiai išvardijo
skirtumus, būdingus vaikinų ir merginų vertybinėms orientacijoms.
Taigi išnagrinėjus interviu duomenys, galima kelti prielaidą, jog dauguma darbo hipotezių
pasitvirtins, tačiau visiškai tai patvirtint arba paneigti galima bus tik išanalizavus 16-18 metų
jaunuolių poţiūrį, atsispindintį jų atsakymuose į anketos klausimus.

2.3. Kiekybinio tyrimo duomenų analizė ir interpretacija
Trijų Vilniaus m. mokyklų 10 – 11 – 12 klasių moksleiviams buvo paruošta anketa. Ji
pateikta 2 priede.
Tyrime dalyvavusių moksleivių atsakymai į anketos klausimus leido išskirti pagrindinius
jaunimo vertybinių orientacijų bruoţus ir patikrinti darbe keliamas hipotezes. Respondentų
atsakymai parodė jaunimo vertybinius prioritetus, leido analizuoti jaunuolių nuostatas vertybių
atţvilgiu ir pateikė platų ir išsamų vaizdą apie jaunimo vertybines orientacijas.
Tyrimo pradţioje, siekiant išsiaiškinti respondentų nuostatas kiekvieno ţmogaus gyvenimo
reikšmingiausių dalykų atţvilgiu buvo klausiama, kokie 3 dalykai, jų manymu, yra svarbiausi
kiekvienam (4 pav.).
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4

pav. Respondentų pasiskirstymas pagal reikšmingiausius kiekvieno žmogaus gyvenime dalykus
Respondentai galėjo pasirinkti 3 variantus. Akivaizdu, kad sutapo visų respondentų poţiūris į
sveikatą. Respondentų manymu, kiekvieno ţmogaus gyvenime sveikata yra iš tiesų svarbiausias
dalykas. Šią nuostatą išsakė net 79 respondentų (52,6 %). Tai iš dalies patvirtina antrąją darbo
hipotezę, kad tiek jaunesniems, tiek vyresniems tiriamiesiems sveikata yra vertybė (Hipotezė 2:
„Jaunesni tiriamieji svarbiausiomis laiko tokias vertybes kaip ... sveikata..., o vyresniojo amţiaus
jaunuoliai svarbiausiais dalykais laiko sveikatą...“). Galima teigti, kad tokios mokinių nuostatos
sveikatos atţvilgiu, yra susiformavusios todėl, kad dabartyje vis daţniau yra propaguojamas sveiko
gyvenimo būdas, teigiama, jog be stiprios sveikatos, jos suteikiamų jėgų neįmanoma tinkamai
funkcionuoti visuomenėje, gerai mokytis, lavintis, daug dirbti, siekti karjeros. Tai reiškia, kad
sveikata yra savotiški vartai į „gerą“ gyvenimą, todėl ji mokiniams atrodo labai svarbi. Ir, nors
respondentai pateikė atsakymą dėl visiems ţmonėms svarbiausios vertybės, vis dėlto galima kelti
prielaidą, jog jų atsakymai rėmėsi asmenine patirtimi ir nuostatomis. Tačiau galutinai patvirtinti arba
paneigti hipotezę bus galima tik išanalizavus respondentų atsakymus į kitus anketos klausimus.
Antrąją vietą svarbiausių ţmonijai vertybių hierarchijoje uţima meilė. Tai nurodė net 74
moksleiviai (49 %). Į trečią vietą daugiau nei trečdalis respondentų (41 % - 62 ţmonės) nukėlė
šeimą, gimines ir artimuosius. Maţiau reikšmingi ţmonėms, respondentų akimis, dalykai yra darbas,
pinigai, išsilavinimas, draugystė ir savirealizacija. Retam ţmogui, respondentų akimis, vertybė yra
laisvė, ištikimybė, santuoka, lygybė, gamta, laisvalaikis, teisingumas. Ir visiškai nereikšmingais
ţmonijai dalykais jaunuoliai laiko atsakingumą, meną, groţį ir aktyvią veiklą visuomenėje. Reikia
paţymėti, kad nė vienas 16 metų ir nė vienas 18 metų respondentas, nepriklausomai nuo tautybės,
nenurodė aktyvios veiklos visuomenėje vertybės. Tai iš dalies patvirtina vertybių skirtumų tarp trijų
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tautų nebuvimo (Hipotezė 1: „Esminių skirtumų tarp skirtingų tautybių (lietuvių, lenkų ir rusų)
jaunimo vertybinių orientacijų nėra“). Tad išanalizavus atsakymus į pirmąjį klausimą matome, jog,
respondentų akimis, visuomenėje dominuoja asmeninės bei ekonominės vertybės. Galima teigti, jog
tokios vertybės mokiniams atrodo pagrindinės dėl to, kad visuomenė nuolat per masinio
informavimo priemones, per soc. ryšius perduoda tokias nuostatas. Ne paslaptis, jog daugumos
svajonė būti turtingu, garsiu, mylimu, sėkmingu, ir šių tikslų siekiama labai atkakliai ir kryptingai,
tad nestebina, jog mokiniai perima viso sociumo nuostatas.
Norint suţinoti, kokios 3 svarbiausios vertybės dominuoja pačių respondentų gyvenime,
reikėtų išanalizuoti 5 pav.

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal jiems reikšmingiausius dalykus gyvenime
Lygiai taip pat kaip ir pirmajame klausime didţioji respondentų dalis kaip svarbiausias
vertybes nurodė sveikatą (50 % - 75 respondentai), meilę (42 % - 63 respondentai) ir šeimą,
gimines, artimuosius (38 % - 57 respondentai). Taigi galima teigti, kad antrosios hipotezės prielaidą
apie sveikatą pasitvirtino. Sveikata yra svarbi tiek jaunesnio, tiek vyresnio amţiaus jaunuoliams.
Tačiau labiau nei pirmame klausime išryškėja, jog labai svarbus yra darbas. Taip atsakė net 48
respondentai (32 %). Ir ryškūs skirtumai yra pagal amţių. Akivaizdu, kad 18 metų respondentams
darbas yra ţymiai svarbesnis nei 16 metų, ir šiek tiek svarbesnis nei 17 metų respondentams. Tai
galima paaiškinti tuo, kad 16 metų mokiniai daţniausiai yra išlaikomi tėvų, jų amţius jiems tai
leidţia, iki mokyklos baigimo dar yra laiko, ir mokiniams nereikia rinktis, kokių dalykų mokytis,
norint gerai išsilaikyti egzaminus. Taigi, jiems nereikia rūpintis tuo, ką jie galės dirbti, ir savaime
suprantama, jie nesirūpina tuo, ar iš viso susiras darbą. O 18 metų mokiniai, kurie yra jau
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pilnamečiai, ir ţada studijuoti ar dirbti, jau labiau domisi darbo galimybėmis, nes darbas gali tapti
šaltiniu, suteiksiančių galimybę studijuoti, darbas yra svarbus norint įgauti tam tikrą
nepriklausomybę nuo tėvų, ir svarbiausia vyresni jaunuoliai, pradeda suvokti darbą, kaip vieną
svarbiausių gyvenimo dalių, kuris suteikia galimybę įgauti visas norimas gerybes. Taigi galima
teigti, kad būtent tokios prieţastys ir turi įtakos vyresniųjų mokinių darbo vertinimui. Tai iš dalies
patvirtina antrosios hipotezės 2 dalį. (Hipotezė 2 „Vyresniojo amţiaus jaunuoliai svarbiausiais
dalykais laiko sveikatą, darbą, išsimokslinimą, karjerą, aukštą darbo uţmokestį ir pan., todėl jų
vertybės labiau yra ekonominio pobūdţio ir jie maţiau orientuoti į asmenines vertybes“).
Pastebima, kad nė vienam 16 metų respondentui nėra svarbi ištikimybė. Nė vienam 17 metų
respondentui, nepriklausomai nuo tautybės, nėra labai svarbi vertybė gamta, menas, ištikimybė. Tai
galima paaiškinti tuo, jog tokie abstraktūs reiškiniai nėra apčiuopiami, jie nesuteikia ţmonėms nei
materialinės naudos, nei lemia sėkmės asmeniniame gyvenime. Taigi, akivaizdu, jog šie gyvenimo
aspektai yra maţai vertinami visos visuomenės, ypač gamta ir menas, kurie iš esmės yra tik labai
siauro asmenų rato prioritetai, taigi savaime suprantama, kad toks visuomenės santykis su šiais
dalykais persiduoda ir jaunajai kartai. Iš tiesų, jei tėvai nelanko koncertų, nevaikšto į galerijas ar
nesiekia sistemingai tausoti gamtos, vaikai irgi taip nesielgs. Kalbant apie ištikimybę taip pat reikia
pabrėţti, kad šis reiškinys yra uţleidęs vietą kitokiems asmenybės bruoţams, taigi, tas faktas, jog
ištikimybė nėra svarbi irgi sąlygotas suaugusios visuomenės įtakos. Taigi, galima teigti, jog tai iš
dalies patvirtina pirmąją hipotezę, dėl vertybių skirtumų įvairiose tautiniuose grupėse nebuvimo.
Taip pat tai byloja apie tai, kad jaunesniems respondentams nėra labai svarbios ekonominės,
estetinės, visuomeninės ir dvasinės vertybės, jie labiau orientuoti į asmenines. Ir tai iš dalies
patvirtina pirmąją antrosios hipotezės dalį (Hipotezė 2: „Vertybinių orientacijų skirtumai šiek tiek
išryškėja skirtingose amţius grupėse: jaunesni tiriamieji svarbiausiomis laiko tokias vertybes kaip
šeima, draugai, sveikata, laisvalaikis, taigi jie labiau orientuoti į asmenines vertybes ir maţiau į
ekonomines“).
Atsakymai į 5 klausimą, leidţia pamatyti, ar šiuo metu visuomenėje vyraujanti nuostata, jog
šeimą kurti ir vaikus auginti reikia, tik gavus gerą išsilavinimą, turint darbą ir dideles pajamas jau
yra perrimta analizuojamųjų jaunuolių, nepriklausomai, nei nuo tautybės, nei nuo lyties, nei nuo
amţiaus. Atsakymai į šį klausimą yra svarbūs todėl, kad leis pamatyti, kiek visuomenės nuostatos
veikia jaunimo vertybes.
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6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pritarimą teiginiui, jog iš pradžių reikia siekti išsilavinimo,
karjeros, materialinės gerovės, vėliau kurti šeimą, auginti vaikus

Akivaizdu, kad visuomenėje plačiai paplitusi nuostata yra visiškai priimtina jaunimui, jis su
ja sutinka, ir galima kelti prielaidą, jog ir ateityje ši tendencija tik stiprės. Ir reikia paţymėti, jog
atsakymai į šį klausimą parodo, jog asmeninės vertybės, nors ir yra svarbios, vis dėlto jos iki tam
tikro momento uţleidţia vietą ekonominėms vertybėms.
Trečias, septintas, aštuntas bei devintas anketos klausimai turėjo išryškinti galimą
respondentų nenuoširdumą atsakinėjant į 1 ir 2 klausimus, ir svarbiausia patvirtinti arba paneigti 1, 2
ir 3 hipotezes.
Tikrinama 1 hipotezė: Esminių skirtumų tarp skirtingų tautybių (lietuvių, lenkų ir rusų)
jaunimo vertybinių orientacijų nėra: trys respondentų grupės labiausiai orientuotos į asmenines
bei ekonomines vertybes.
Trečio klausimo duomenys analizuojami pagal tautybę. Siekiant išsiaiškinti, kaip apklausti
skirtingų tautų moksleiviai vertina įvairias vertybes, sudarytos diagramos, kuriose didesnis vidurkis
rodo didesnį pritarimą teiginiui, t.y. skaičius 1 reiškia – visiškai nesutinku, skaičius 2 – nesutinku, 3
– sutinku, o skaičius 4 – visiškai sutinku.
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7 pav. Lietuvių, lenkų, rusų tautybės respondentų nuomonių apie įvairias vertybes pasiskirstymas
Akivaizdţiai matoma, jog ryškių skirtumų tarp trijų tautų respondentų atsakymų nėra.
Vertybės, kurios, respondentų akimis, yra svarbiausios, visiems moksleiviams atrodo reikšmingos, o
maţiau svarbios neaktualios tiek lietuviams, tiek lenkams, tiek rusams.
Tyrinėjant įvairių tautybių respondentų nuomones dėl labiausiai ateityje trokštamo dalyko, o
tai reiškia, kad iš esmės dėl svarbiausios asmenybei vertybės, tampa akivaizdu, jog jokių ryškių
skirtumų tarp skirtingų tautų atstovų nėra.

8 pav. Lietuvių, lenkų, rusų tautybės respondentų nuomonių dėl labiausiai ateityje trokštamo
dalyko pasiskirstymas
Akivaizdu, jog visų trijų tautų atstovų nuostatos dėl ateityje svarbių dalykų sutapo – šeima,
vaikai, gera materialinė padėtis yra prioritetinės jaunimo vertybės. Galima teigti, jog tokios jaunimo
65

nuostatos gimsta iš supratimo, jog laimingas ţmogus privalo turėti viską, vieno ar kelių sėkmingo
gyvenimo aspektų nebuvimas reiškia tam tikrą atsilikimą nuo standartų, kuriuos diktuoja sociumas.
O skirtumų pagal tautybę nebuvimą galima paaiškinti tuo, kad šalyje visų trijų tautų atstovai gyvena
gana kompaktiškai, nesiskiria jų galimybės gauti išsilavinimą, nėra skirtumų religijos pagrindu, nėra
grieţtų prieštaravimų dėl moralinių normų, tad yra visiškai suprantama, kodėl lietuvių, lenkų ir rusų
jaunimas laikosi labai panašių paţiūrų.
Analizuojant jaunimo vertybių skalę, lygiai taip pat, kaip ir 7 klausimo analizėje matome,
jog skirtumų tarp trijų tautų atstovų nuostatų nėra. Tai pavaizduota 9 pav.

9 pav. Lietuvių, lenkų, rusų tautybės respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios vertybės užima
svarbiausią vietą jų gyvenimo vertybių skalėje

Iš paveikslo matome, jog tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek rusų jaunimas svarbiausią vietą savo
vertybių skalėje suteikia asmeninėms ir ekonominėms vertybėms.
Atsakymai į 9 anketos klausimą taip pat analizuojami pagal tautybę. Reikia nepamiršti, kad
hipotezėje buvo išsakyta prielaidą, jog visų trijų tautų atstovai yra orientuoti į asmenines ir
ekonomines vertybes ir ar tai pasitvirtina, galime matyti 10 pav.
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10 pav. Lietuvių, lenkų, rusų tautybės respondentų pasiskirstymas pagal vieną galimą svarbaus
dalyko turėjimą
Akivaizdu, jog jei gyvenime iš tiesų būtų galima turėti tik vieną svarbų dalyką, tai
daţniausiai būtų pasirinkta santuoka, šeima, giminės, t.y. asmeninės vertybės, ir šis apsisprendimas
nepriklausytų nuo tautybės. Viena iš pagrindinių visuomenėje vyraujančių nuostatų byloja, jog be
šeimos, artimųjų palaikymo ir meilės likęs ţmogus negali būti absoliučiai laimingas. O, kadangi
daugumos individų siekis, kaip tik ir yra būti laimingu, tai skatina ţmones siekti tų dalykų, kurie tą
laimę garantuos. Iš tiesų negalima nepastebėti, jog jaunuolių poţiūris į šeimą greičiausiai yra
sąlygotas tėvų, artimųjų poţiūrio, tad nestebina, jog tradicinė Lietuvos visuomenė savo nuostatas
perduoda savo vaikams, nepriklausomai nuo, kokios jie tautybės.
Išanalizavus visus aukščiau pateiktus paveikslus yra visiškai akivaizdu, jog esminių,
reikšmingų skirtumų tarp lietuvių, lenkų ir rusų jaunimo vertybinių orientacijų nėra. Visų trijų
analizuojamųjų tautų atstovai labiausiai orientuoti į asmenines ir ekonomines vertybes. Taip pat šią
hipotezę patvirtino duomenys, gauti iš respondentų atsakymų į pirmąjį ir antrąjį klausimą. Todėl
galima drąsiai teigti, kad pirmoji darbo hipotezė pasitvirtino.
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Tikrinama 2 hipotezė: Vertybinių orientacijų skirtumai išryškėja skirtingose amžius
grupėse: jaunesni tiriamieji svarbiausiomis laiko tokias vertybes kaip šeima, draugai, sveikata,
laisvalaikis, taigi jie labiau orientuoti į asmenines vertybes ir mažiau į ekonomines, o vyresniojo
amžiaus jaunuoliai svarbiausiais dalykais laiko sveikatą, darbą, išsimokslinimą, karjerą, aukštą
darbo užmokestį ir pan., todėl jų vertybės labiau yra ekonominio pobūdžio ir jie mažiau orientuoti
į asmenines vertybes.
Kaip ir aukščiau aprašytoje 3 klausimo analizėje, siekiant išsiaiškinti, kaip apklausti įvairaus
amţiaus moksleiviai vertina įvairias vertybes, sudarytos diagramos, kuriose didesnis vidurkis rodo
didesnį pritarimą teiginiui, t.y. skaičius 1 reiškia – visiškai nesutinku, skaičius 2 – nesutinku, 3 –
sutinku, o skaičius 4 – visiškai sutinku.

11 pav. Respondentų nuomonių apie įvairias vertybes pasiskirstymas pagal amžių
Kaip matome, jaunesni tiriamieji svarbesnėmis laiko asmenines, o vyresni tiriamieji
ekonomines vertybes. Tai galima paaiškinti tuo, kad jaunesni tiriamieji yra labiau įtakojami šeimos,
o vyresni jau daţniausiai mąsto ir elgiasi labai savarankiškai. Vyresniems, kurie neretai dalyvauja
įvairiuose renginiuose, seka naujienas, yra aktualūs tie klausimai, kurie labiausiai rūpi visai
visuomenei, o neginčytina yra tai, jog daţniausiai šie klausimai yra susiję su ekonominėmis
vertybėmis. Kaip ir analizuojant darbo svarbą, negalima nepastebėti, jog vyresni jaunuoliai geriau
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supranta, jog materialinių gerybių buvimas sąlygoja „gerą“ gyvenimą. Jaunesni gi galutinai to
nesuvokia.
Kadangi ateityje labiausiai trokštamą dalyką galima interpretuoti, kaip vieną pagrindinių
vertybių, tikslinga išnagrinėti labiausiai trokštamo dalyko priklausomybę nuo amţiaus.

12 pav. Respondentų nuomonių dėl labiausiai ateityje trokštamo dalyko pasiskirstymas pagal
amžių
Atsakymai į 7 klausimą pasiskirstė panašiai, kaip ir prieš tai analizuoto 3 klausimo
atsakymai. Akivaizdūs skirtumai pagal amţių, kuo jaunesni tiriamieji, tuo labiau jiems būdingas
asmeninių vertybių išaukštinimas. Ir kaip jau buvo paminėta aukščiau, analizuojant nuomones apie
įvairias vertybes, tai greičiausiai yra sąlygota tėvų įtakos, tėvų buvimo gyvenime svarbos, nuostatų,
jog gyvenimas šeimoje suteikia daugiau pasitenkinimo egzistencija, nei materialinės gerovės
turėjimas. Suprantama, tai nesumenkina ekonominių vertybių svarbos, tačiau tam tikrame amţiuje
tarpasmeniniai santykiai yra svarbesni uţ kitus gyvenimo aspektus. Taigi, kaip matome, vis dėlto
ypatingai ryškių skirtumų tarp 16 – 17 – 18 metų jaunuolių vertybinių nuostatų nėra. Visiems
respondentams svarbiausios vis dėlto yra asmeninės vertybės.
Nagrinėjant vertybių skalę, svarbu išsiaiškinti, kokiomis vertybėmis vadovaujasi kiekviena
aprašoma amţiaus grupė, o tai matoma iš 13 pav. Akivaizdu, jog jaunesni tiriamieji labiau linkę
vadovautis asmeninėmis vertybėmis, o vyresni jaunuoliai maţdaug po lygiai ir asmeninėmis, ir
ekonominėmis.
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13 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios vertybės užima svarbiausią vietą jų gyvenimo
vertybių skalėje (pagal amžių)

Ir siekiant galutinai įsitikinti, kad egzistuoja vertybiniai skirtumai tarp įvairaus amţiaus
mokinių, reikia išanalizuoti, kokio tipo vertybę respondentai pasirinktų, jei galėtų turėti tik vieną
svarbų dalyką.

14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal vieną galimą svarbaus dalyko turėjimą (pagal amžių)
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Matome, kad dauguma jaunesnių tiriamųjų pasirinktų vertybes, priskiriamas prie asmeninių
vertybių, o vyresnių respondentų nuomonių analizė išryškino tai, kad jiems svarbios yra ir
asmeninės, ir ekonominės vertybės. Ir nė vienai amţiaus grupei nėra labai svarbios dvasinės,
estetinės, visuomeninės vertybės. Toks pasiskirstymas paaiškinamas tuo, jog dvasinės, estetinės ir
visuomeninės vertybės daţniausiai suprantamos, kaip bendros visam sociumui, o ne kiekvieno
asmeninės. O kadangi ţmogus daţniausiai linkęs labiausiai vertinti tai, kas priklauso tik jam,
savaime suprantama, kad šis jaunimo poţiūris tiesiog atspindi visos visuomenės nuotaikas. Neretai
girdima, jog jauni ţmonės maţai skaito, nesiklauso klasikinės muzikos, yra apolitiški, nesirūpina
visuomenės gerove, jiems nerūpi groţis kaip reiškinys, o ne kaip išvaizdos apibūdinimas. Visa tai
byloja apie tai, jog kiekvieno ţmogaus, ir ne tik jauno, gyvenime svarbiausia vieta yra suteikta
asmeninių poreikių patenkinimui.
Išnagrinėjus 11-14 pav., matyti, jog labiausiai vertybinių orientacijų skirtumai išryškėja
įvairiose amţiaus grupėse. Tik viena vertybė yra dominuojanti, nepriklausomai nuo amţiaus – tai
sveikata. Atsakymai į 3, 7, 8, 9 klausimus pagrindţia atsakymų į pirmąjį ir antrąjį klausimą
nuoširdumą, ir leidţia prieiti išvados, kad hipotezėje išsakyta prielaidą apie sveikatos svarbą bet
kokiame amţiuje pasitvirtino. Taip pat atsakymų pasiskirstymas leidţia pamatyti, jog jaunesni
tiriamieji didţiausiomis vertybėmis laiko šeimą, gimines, draugus, ir jiems maţiau, bet vis dėlto rūpi
laisvalaikis, kuris yra priskiriamas prie ekonominių vertybių, tačiau tos pačios ekonominio pobūdţio
vertybių grupės pagrindiniai aspektai – darbas, pinigai ir aukštos pareigos jaunesniems tiriamiesiems
nėra svarbūs. Taigi jie labiausiai orientuoti į asmenines ir ţymiai maţiau į ekonomines vertybes.
Kalbant apie vyresnius tiriamuosius akivaizdu, jog jie yra labiau orientuoti į ekonomines vertybes.
Darbas, pinigai, išsilavinimas, aukštos pareigos, materialinė gerovė – štai šios vertybės yra
prioritetinės vyresniųjų jaunuolių vertybių hierarchijoje. Jų vertybių hierarchijoje yra vietos ir
meilei, ir santuokai ir šeimai, bet vis dėlto (kas irgi yra pagrindţiama duomenimis, gautais iš
respondentų atsakymų į pirmąjį ir antrąjį klausimą) ekonominės vertybės yra svarbesnės. Taigi
galima drąsiai teigti, kad vyresni jaunuoliai yra ţymiai labiau orientuoti į ekonomines ir maţiau į
asmenines vertybes, ir antroji darbo hipotezė pasitvirtino.
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Trečiosios hipotezės tikrinimas, analizė remsis skirtumais tarp vaikinų ir merginų
vertybinių orientacijų.
Tikrinama 3 hipotezė: Vertybinių orientacijų skirtumų pagal lyti nėra: merginų ir vaikinų
vertybinės orientacijos yra vienodos.
Kokybinio tyrimo metu gauti duomenys verčia suabejoti trečiosios hipotezės tikrumu.
Pedagogai pateikė gana stiprią argumentaciją dėl esamų skirtumų tarp vaikinų ir merginų.
Paţymėtina, jog mokytojos paţymėjo, kad tiek merginoms, tiek vaikinams svarbiausios yra
asmeninės ir ekonominės vertybės, tačiau išryškino skirtumus tarp šių vertybių svarbos. Remiantis
mokytojų atsakymais, galima buvo pastebėti, jog jų nuomone merginos labiau orientuotos į
asmenines vertybes, ir maţiau į ekonomines, o vaikinai atvirkščiai. Tačiau norint ištirti, kaip yra iš
tikrųjų reikia vėl išanalizuoti respondentų atsakymus į 3, 7, 8, 9 klausimus. Analizuojant vertybių
panašumus ir skirtumus tarp priešingos lyties atstovų sudarytos diagramos, kuriose didesnis vidurkis
rodo didesnį pritarimą teiginiui, t.y. skaičius 1 reiškia – visiškai nesutinku, skaičius 2 – nesutinku, 3
– sutinku, o skaičius 4 – visiškai sutinku.

15 pav. Respondentų nuomonių apie įvairias vertybes pasiskirstymas pagal lytį
Kaip matome iš 15 pav., merginoms šalia išsimokslinimo, darbo, karjeros yra labai svarbi
santuoka ir meilė. Šios vertybės yra svarbios ir vaikinams, tačiau vis dėlto pastebime skirtumus tarp
dviejų lyčių vertybių. Tai jau iš dalies įrodo, jog iškelta hipotezė gali nepasitvirtinti. Akivaizdu, kad
vis dėlto yra skirtumų tarp dviejų lyčių atstovų vertybinių orientacijų. Tai galima paaiškinti tuo, kad
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merginos labiau suvokia save, kaip ţmonas, kaip motinas, tuo tarpu vaikinams tai nėra svarbu, netgi
dėl to, kad istoriškai yra susiklostę taip, jog vyras privalo būti stipriu, ryţtingu kariu, o moteris turi
auginti vaikus ir rūpintis namais. Suprantama, jog dabarties moterys labai vertina išsilavinimą,
darbą, aukštas pareigas ir geras pajamas, bet vis dėlto jų vertybių hierarchijoje, kaip matome iš
atsakymų, svarbesnę vietą uţima asmeninės vertybės. O vaikinai, nors ir įtakojami visuomenės
nuostatų, dėl šeimos, kaip vienos sudedamųjų gero gyvenimo dalių, vis dėlto nukelia asmenines
vertybes į antrą planą.
Labiausiai trokštamo dalyko suvokimas taip pat gali skirtis dėl lyties, tad tikslinga
išanalizuoti esamą situaciją.

16 pav. Respondentų nuomonių dėl labiausiai ateityje trokštamo dalyko pasiskirstymas
pagal lytį
Akivaizdu, kad merginos, nepriklausomai nuo to, kad jos labai vertina išsimokslinimą, darbą
ir karjerą, labiau ateityje norėtų sukurti šeimą, turėti vaikų, o vaikinams šeimos kūrimas rečiau yra
tolimesnio gyvenimo vizija. Vaikinų atsakymai aiškiai parodo, kad jiems santuoka nėra pagrindinė
vertybė, bet vis dėlto asmeninės vertybės ne maţiau svarbios nei ekonominės. Ir tai dar kartą
patvirtina respondentų atsakymai į 8 klausimą.
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17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios vertybės užima svarbiausią vietą jų gyvenimo
vertybių skalėje (pagal lytį)

Iš 17 pav. matome, jog merginų vertybių skalėje pagrindinė vieta atitenka asmeninėms
vertybėms, o vaikinai šiek tiek labiau vadovaujasi ekonominėmis vertybėmis. Taigi galima būtų
teigti, kad ekonominės vertybės ryškiai dominuoja vaikinų vertybių hierarchijoje, tačiau duomenys
galutinai tuo įsitikinti leis duomenys gauti iš atsakymų į 9 klausimą.

18 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį dėl vieno galimo svarbaus dalyko turėjimo
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Atsakymai į šį klausimą aiškiai parodo, kad jei gyvenime iš tikrųjų tektų rinktis tik vieną
dalyką, vaikinai labiau linkę pasirinkti ekonomines vertybes. Bet, kaip matome, vaikinų, kurie
rinktųsi asmenines ar ekonomines vertybes yra maţdaug po lygiai. Galima teigti, kad toks
pasiskirstymas atsiranda, nes vyrams yra labiau būdingi apsisprendimo sunkumai, jie labiau nori
pasiekti aukšto pragyvenimo lygį, karjeros aukštumų ir jiems būdingas didesnis noras turėti draugų,
giminaičių ir nebūti susaistytam santuokos. Matoma, jog vaikinų nuostatos yra formuojamos
visuomenėje priimtinų vertybių pagrindu, o juk iš tiesų pastebima, kad visuomenė propaguoja tai,
jog vyrai privalo būti turtingi, sėkmingi ir daug ko pasiekę, tuo tarpu moterims yra keliami
reikalavimai šiek tiek skiriasi, nes moteris turi būti ne tik sėkminga darbe ir karjeroje, bet ir turėti
vaikų, tad yra savaime suprantama, kodėl būtent tokias nuostatas išsakė tiriamieji, jų vertybių
hierarchija įtakojama viso sociumo. Iš dalies galima būti teigti, jog vyrai irgi labiau linkę vadovautis
asmeninėmis vertybėmis, tačiau atsakymai į 3, 7, 8, 9 klausimus vis dėlto aiškiai rodo, kad vaikinai
labiau vertina ekonominius aspektus, taigi prieinama išvados, jog merginos labiau orientuotos į
asmenines vertybes nei vaikinai. Taigi trečioji darbo hipotezė nepasitvirtina, ir vis dėlto yra
skirtumų tarp vaikinų ir merginų vertybinių orientacijų. Merginos labiau orientuotos į asmenines, o
vaikinai į ekonomines vertybes.
Analizuojant mokinių poţiūrį į vertybes ţmonių gyvenime, svarbu ištirti, ar jaunimas iš viso
laiko vertybes svarbia ţmogaus gyvenimo dalimi. Toks klausimas buvo pateiktas ir šio tyrimo
respondentams (6 klausimas). Atsakymai į šį klausimą susiskirstė taip:

19 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pritarimą teiginiui, kad vertybės žmogaus gyvenime
vaidina labai svarbų vaidmenį
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Akivaizdu, jog dauguma respondentų yra įsitikinę, jog vertybės yra svarbios ţmogaus
gyvenime. Tai galima paaiškinti tuo, kad gyvenimas be vertybių iš viso vargu ar yra įmanomas. Nes
nepriklausomai nuo vertybių pobūdţio jos yra gyvenimo varikliu. Jei ţmogus nevertina nei šeimos,
nei pinigų, nei darbo, nei sveikatos, nei dar kaţkokių gyvenimo aspektų, jis negali iš viso egzistuoti.
Jo egzistencijai atsiranda didţiulis pavojus. Netausojant sveikatos neįmanomas ilgas pilnavertis
gyvenimas, nedirbant neįmanomu dalyku tampa normalus, neasocialus gyvenimas, šeimos
nebuvimas įstumia į vienatvę, prasčiausią jos prasme. Taigi, yra visiškai suprantama, kodėl jaunimas
suteikia vertybėms svarbią vietą gyvenime. Jaunuoliai supranta, kad be vertybių yra neįmanomas
pats gyvenimas. Suprantama, visų vertybės yra skirtingos, visų motyvai gali būti vis kitokie, tačiau
supratimas, kad tie motyvai yra reikalingi yra neatsiejama gyvenimo dalis.
Anketoje pateikti 4 ir 10 klausimai skirti 4 hipotezės dėl jaunimo vertybių orientacijų
pobūdţio patikrinimui. Atsakymai į šiuos klausimus parodo, kokios vertybinės orientacijos
produktyvios ir/arba neproduktyvios dominuoja jaunimo tarpe.
Tikrinama 4 hipotezė: Visų trijų aprašomų respondentų grupių vertybinės orientacijos yra
tiek produktyvaus, tiek neproduktyvaus pobūdžio – jaunimo tarpe dominuoja neproduktyvi, rinkos
(market) vertybinė orientacija bei produktyvi, kūrybines galias skatinanti vertybinė orientacija.
Jaunimo vertybinių orientacijų pobūdis, kurį atspindi atsakymai į 4 klausimą pateikti 20, 21 ir
22 pav. Ketvirtas klausimas suskaldytas į 3 dalis. Kiekvienoje dalyje vertybinių orientacijų
pobūdţiui nustatyti naudojami 3 atsakymų variantai, du iš kurių atspindi skirtingas neproduktyvias
orientacijas ir vienas – polinkį į produktyvią orientaciją.
Teiginys, jog taupumas yra viena didţiausių vertybių atspindi polinkį į kaupiamąją vertybinę
orientaciją (20 pav.). Nuostata, jog taupumas kartais yra prasmingas nurodo produktyviąją
orientaciją, o nuomonė, kad taupumas yra nereikalingas rodo, kad asmuo yra linkęs į ėmimo
vertybinę orientaciją. Respondentų atsakymai aiškiai parodo, kad daugiau nei pusė respondentų
(54,7 %) labiau linkę į produktyviąją orientaciją, lyginant ją su kaupimo ir ėmimo orientacijomis.
Akivaizdu, jog kaupiamąja vertybine orientacija rečiau vadovaujamasi nei ėmimo vertybine
orientacija, o ši savo ruoţtų yra maţiau būdinga jaunimui nei kūrybines galias skatinanti orientacija.
Nuostata, jog norimo dalyko reikia bandyti gauti kitų sąskaita rodo ėmimo vertybinės
orientacijos išaukštinimą, siekimas savo pastangomis – produktyviosios orientacijos svarbą, o
siekimas bet kokia kaina atspindi polinkį į atėmimo vertybinę orientaciją (21 pav.). Akivaizdu, jog
atėmimo vertybinė orientacija yra būdinga retam jaunuoliui, labiau dominuoja ėmimo vertybinė
orientacija ir labiausiai produktyvi. Reikia paţymėti, kad lyginant 20 ir 21 pav. duomenys galima
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matyti, kad atėmimo vertybine orientacija vadovaujamasi net maţiau nei kaupimo. Taigi a priori
galima teigti, jog atėmimo vertybinė orientaciją uţima ţemiausią poziciją jaunimo vertybinių
orientacijų skalėje, o po jos seka kaupimo vertybinė orientacija. Tačiau galutinai tai patvirtins ar
paneigs atsakymai į 3 ketvirtojo klausimo dalį.

20 pav. Kaupiamosios, produktyviosios ir

21 pav. Ėmimo, produktyviosios ir atėmimo

ėmimo vertybinių orientacijų vieta

vertybinių orientacijų vieta jaunimo vertybių

jaunimo vertybių hierarchijoje

hierarchijoje

Analizuojant 3 ketvirtojo klausimo dalį, reikia nepamiršti, jog kalbant apie energijos,
gabumų ir talentų eikvojimą tik kilniems tikslams, turima omeny, jog taip besielgiantis asmuo
vadovaujasi atėmimo vertybine orientacija (kuri išsamiau aprašyta teorinėje šio darbo dalyje).
Svarbu nepamiršti, jog atėmimo orientacijos asmuo stengiasi atimti bet kokias geroves iš kitų, o
savo energija eikvoja tik dėl sau svarbių tikslų ir tik išskirtiniais atvejais. Taigi atsakymai į šį
klausimą pasiskirstė taip:
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22 pav. Atėmimo, produktyviosios ir rinkos vertybinių orientacijų vieta jaunimo vertybių hierarchijoje

Nuostata, jog savo gabumus reikia naudoti savo ir kitų labui byloja apie produktyviąją,
kūrybines galias skatinančią orientaciją, o siekis juos kuo brangiau parduoti rodo polinkį į rinkos
vertybinę orientaciją (22 pav.). Taigi akivaizdţiai matome, jog atėmimo vertybinė orientacija yra
maţiausiai paplitusi, šiek tiek daugiau yra besivadovaujančių kaupimo vertybine orientacija,
nemenkai paplitusi ėmimo vertybinė orientacija, tačiau labiausiai paplitusios jaunimo tarpe yra
produktyvi, kūrybines galias skatinanti ir neproduktyvi rinkos (market) vertybinė orientacija. Tačiau
visiškai tai paneigti ar patvirtinti bus galima, išanalizavus atsakymus į 10 klausimą.
Dešimtajame klausime respondentai turėjo pasirinkti 10 savybių, kurios apibūdina jų
asmenybę. Reikia paţymėti, kad visos šios savybės mokslininko E. Fromo priskiriamos prie
neproduktyviomis orientacijomis besivadovaujančio asmens būdingų savybių. T.y. visos šios
savybės nurodo vienokią ar kitokią neproduktyvią vertybinę orientaciją. Svarbu nepamiršti, jog šios
savybės nėra vien neigiamos. Išvardytomis savybėmis pasiţymintis asmuo neapibūdinamas, kaip
„geras“ ar „blogas“. Jo pasirinkimas tiesiog atspindi jo vertybinės orientacijos pobūdį. Anketoje
savybės prie orientacijų priderinamos tokia tvarka: 1 – 8 savybės – būdingos ėmimo vertybinės
orientacijos ţmogui, 2 – 16 savybės – atėmimo orientacijos asmenybei, 17 – 24 – kaupimo
vertybinės orientacijos asmeniui, 25 – 32 savybės – būdingos rinkos vertybine orientacija
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besivadovaujančiam individui. Taigi aiškumo dėlei 23 pav. bus atvaizduotos ne pasirinktos savybės,
o neproduktyvios vertybinės orientacijos, kuriomis vadovaujasi jaunimas (tai išryškėja išanalizavus
jų savybių pasirinkimą).

23 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal jų neproduktyvias vertybines orientacijas
Akivaizdţiai matome, jog maţiausiai paplitusi jaunimo tarpe yra atėmimo vertybinė
orientacija, o labiausiai paplitusi rinkos vertybinė neproduktyvi orientacija. Taigi, išanalizavus
atsakymus į 4 ir 10 klausimus prieinama išvados, jog darbe keliama 4 hipotezė pasitvirtino, ir
jaunimas daţniausiai vadovaujasi neproduktyvia, rinkos (market) vertybine orientacija, ir
produktyvią, kūrybines galias skatinančia orientacija. Geriausiai, šio darbo autorės nuomone, tai
paaiškinama ekonominių ir asmeninių vertybių svarba. Negalima nepastebėti ryšio tarp materialinės
gerovės, pinigų ir rinkos vertybinės orientacijos. Yra visiškai akivaizdu, jog norint pasiekti aukštos
karjeros, gero atlyginimo ir materialinės gerovės apskritai, reikia pardavinėti savo ţinias, talentus,
gabumus, o juk tai ir yra rinkos orientacija. Net ir kalbant apie asmenines vertybes galima matyti
tam tikrų ryšių. Norint susirasti gerą vyrą/ţmoną reikia parodyti stipriausias savo puses, įrodyti, kad
esi geriausias, tai iš esmės pateikti save, kaip „prekę“, kurią verta įsigyti. O tai irgi yra rinkos
vertybinės orientacijos bruoţai. Tačiau, kadangi kiekvienas talentas ir gabumas turi būti lavinamas,
o prekė tobulinama, nes ji nebebus galiausiai perkama, individas privalo nuolat ţengti į priekį, ir
tobulinti savo ţinais, gebėjimus ir pan. O šiam procesui jau reikia pasitelkti kūrybines galias,
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galinčias tapti savęs tobulinimo pagrindu. O kūrybinės galios yra pagrindinė produktyviosios
vertybinės orientacijos dalis, tad tuo galima paaiškinti tiriamųjų nuostatas, ir jiems būdingas
vertybines orientacijas.
Taip pat anketoje buvo patekti du klausimai – 11 ir 12, skirti tam, kad šio magistro darbo
autorė išvadose galėtų pateikti konkrečias rekomendacijas dėl vertybių ugdymo, formavimo ir
plėtros. Moksleivių buvo klausiama, kas, jų nuomone, lemia laimingą gyvenimą. Atsakymai į šį
klausimą atspindės, kokias nuostatas vertybiniame kontekste reikėtų skatinti, o kokių stengtis vengti.

24 pav. Trys pagrindiniai dalykai, lemiantys laimingą, sėkmingą gyvenimą
Akivaizdţiai matome, jog viena labiausiai paplitusių jaunimo tarpe nuostatų yra tai, jog
sėkmingą gyvenimą lemia išsilavinimas, pinigai, paţintys, pasitikėjimas savimi ir sveikata. Reikia
paţymėti, jog nė vienas respondentas nėra paţymėjęs, kad jam nerūpi sėkmės „paslaptis“ ir nė
vienas 16 metų respondentas nemano, jog jautrumas, gerumas ir malonus elgesys gali lemti
gyvenimo sėkmę. Vyresni, 17 metų, respondentai nelaiko svarbiu rūpinimąsi savimi, jautrumą ir
gerumą, o 18 metų jaunuoliams reikšmingu neatrodo garbingumas ir rūpinimasis savimi. Visi šie
duomenys byloja apie tai, jog daţniausiai jaunimui skiepijamos vertybės, grįstos ekonominiai bei
asmeniniais aspektais. O kas labiausiai turi įtakos šių nuostatų formavimuisi matome iš 25 pav.
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25 pav. Veiksniai, turintys daugiausia įtakos jaunimo vertybių formavimuisi

Galima drąsiai teigti, jog tėvai vaidina lemiamą vaidmenį jaunimo vertybių formavime. Iš
tikrųjų tai nė kiek nestebina, kadangi yra visuotinai pripaţįstama, kad didţiausią įtaką kiekvienam
ţmogui turi jo tėvai, taip pat aplinka, kurioje individas nuolat funkcionuoja, tad draugų įtaka irgi yra
savaime suprantamas dalykas. Internetas kaip plačiai prieinamas ir daţniausiai atspindintis visos
visuomenės nuostatas šaltinis taip pat turi nemaţai įtakos jaunimo vertybėms. Matome, jog
maţiausiai įtakos jaunimui turi mokytojai, televizija (tai galima paaiškinti Interneto plitimu) ir
baţnyčia. Ir, kaip galima pastebėti iš 25 pav., 3,6 % respondentų nurodė kitą šaltinį, nepaminėtą
anketoje siūlomuose atsakymuose. Visi 12 respondentų (3,6 %) nurodė, jog dar vienu veiksniu,
turinčių įtakos jų vertybių formavimuisi laiko knygas. Tai iš tiesų stebina, nes atsakymai į 11
klausimą parodė, jog jaunimui skiepijamos nuostatos, jog sėkmingą gyvenimą didţiąja dalimi lemia
ekonominiai aspektai. Tai reiškia, jog visuomenei bendrai yra svarbiausios būtent ekonominės
vertybės, nes priešingu atveju jaunajai kartai būtų skiepijamos ir kitos vertybinės orientacijos.
Apibendrinant tiek kokybinio, tiek kiekybinio tyrimo duomenys, galima teigti, jog jaunoji
Lietuvos karta didţiausią dėmesį skiria ekonominėms ir asmeninėms vertybėms. Akivaizdu, kad šios
nuostatos šiek tiek varijuojasi dėl lyties ir amţiaus įtakos duomenims, tačiau vis dėlto pagrindinę
vietą jaunimo gyvenime uţima sveikata, meilė, artimieji, darbas ir pinigai, t.y. tos vertybės kurios
yra būdingos daugumai sociumo narių. Tai reiškia, kad norint keisti vertybines jaunimo nuostatas ir
prioritetus „suaugusioji“ visuomenė turi šiuo pokyčius pradėti nuo savosios vertybinės sistemos
tobulinimo.
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Išvados
1.

Kai visuomenėje vyksta kultūriniai, socialiniai, ekonominiai ir kitokio pobūdţio

pokyčiai, tai, savaime suprantama, turi įtakos sociumo vertybinėms orientacijoms, nuostatoms,
prioritetams. Kalbant apie dvasinių, estetinių vertybių svarbos sumaţėjimą Lietuvos jaunimui,
galima teigti, kad šis procesas sąlygotas viso sociumo kintančio poţiūrio į vertybes ir elgesio
pokyčių, nes visuomenės nariai daţniausiai rūpinasi savo ir artimųjų materialine gerove, skatina
vaikus įgyti išsilavinimą dėl ekonominių prieţasčių, siekia karjeros aukštumų dėl tų pačių
pragmatinių nuostatų. Bet ţmonija ne rečiau vadovaujasi ir asmeninėmis vertybėmis, planuojant
savo gyvenimo eigą, vertina savo šeimas, artimuosius, sutuoktinius, laisvalaikį, laiko sveikatą turtu
ir nori turėti draugų. O visuomeninės vertybės nukeliamos į antrąjį planą, jau nekalbant apie
dvasines, estetines vertybes. Pasireiškia dvasinių vertybių krizė, kuri yra pavojinga visuomenei, nes
gali tapti norma pasaulinis susvetimėjimas, abejingumas kitų rūpesčiams, ţmonijos likimui,
atsiranda egoistinės, oportunistinės, destruktyvios nuostatos. Ir labiausiai nukentėti nuo tokių
nuostatų gali jaunoji karta. Norint to išvengti reikia skatinti jaunimą mąstyti ir apie savo ir apie kitų
gerovę, ir ne tik materialinę. Ir visuomenei turėtų tapti prioritetine uţduotimi, visapusiškas įvairių
vertybių perdavimas ir skiepijimas jaunajai kartai.
2. Išanalizavus tiek pedagogų nuostatas jaunimo vertybių atţvilgiu, tiek anketinės mokinių
apklausos duomenis, paaiškėjo, jog jaunimas, nors ir priklauso skirtingoms tautoms, vadovaujasi
tomis pačiomis vertybėmis ir nuostatomis. Pedagogai paţymi, jog skirtumų nebuvimas sąlygotas
tuo, jog jaunimas nuolat bendrauja tarpusavyje, keičiasi informacija, palaiko draugystės ryšius. Tiek
kokybinio, tiek kiekybinio tyrimo duomenys parodė, kad ir lietuviai, ir lenkai, ir rusai jaunuoliai
labiausiai vertina asmenines ir ekonomines vertybes. Nors kasdien yra girdima, kad nuvertėjo
santuokos vaidmuo, ir apskritai šeimos institutas praranda savo pozicijas visuomenės vertybių
hierarchijoje, vis dėlto galima drąsiai teigti, kad jaunoji karta, nepriklausomai nuo tautybės, vis dėlto
vertina šiuos gyvenimo aspektus, ir nėra jokių skirtumų tarp trijų tautų atstovų nuostatų. Lygiai toks
pat skirtumų nebuvimas pasireiškia ir analizuojant ekonomines vertybes. Neginčytina, jog šios
vertybės yra vyraujančios šalia asmeninių vertybių, ir tai būdinga visiems jaunuoliams. Taigi galima
drąsiai teigti, jog pasitvirtino hipotezė, kad esminių skirtumų tarp skirtingų tautybių jaunimo
vertybinių orientacijų nėra: trijų tautinių grupių nariai labiausiai orientuoti į asmenines bei
ekonomines vertybes.
3. Ištyrus galimus skirtumus tarp vertybinių orientacijų pagal respondentų amţių, prieinama
išvados, jog iš tiesų egzistuoja tam tikri skirtumai tarp 16-17-18 metų moksleivių. Šią nuostatą
patvirtina ir duomenys, gauti iš apklaustų pedagogų, kurie kasdien stebi savo mokinius, mato jų
vertybių kaitos, plėtros ir perėmimo procesus, ir mokinių atsakymai į anketos klausimus. Jaunesni
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moksleiviai yra linkę labiau vertinti asmenines vertybes, tokias kaip sveikata, šeima, giminės,
draugai. Kalbant apie ekonomines vertybes, pastebima, jog tokiame amţiuje yra labai vertinamas
laisvalaikis, tačiau tokios ekonominės vertybės, kaip išsilavinimas, darbas, aukštos pareigos ir
materialinė gerovė apskritai taip pat uţima savo, gana reikšmingą vietą 16 metų jaunimo vertybių
hierarchijoje. Tą patį galima pastebėti ir analizuojant 17 metų jaunimo vertybines nuostatas. Tačiau
šios amţiaus grupės atstovai jau labiau nei 16 metų vertina tokius dalykus kaip darbas, materialinė
gerovė, pinigai. O 18 metų respondentai turi dar ryškesnį polinkį į pragmatines, ekonomines
vertybes. Tad akivaizdu, jog pasitvirtino antroji hipotezė, jog vertybinių orientacijų skirtumai šiek
tiek išryškėja skirtingose amţius grupėse: jaunesni tiriamieji labiau orientuoti į asmenines vertybes
ir maţiau į ekonomines, o vyresniojo amţiaus jaunuolių vertybės labiau yra ekonominio pobūdţio ir
jie maţiau orientuoti į asmenines vertybes.
4. Kaip pastebi kokybinio tyrimo metu apklaustos mokytojos, merginoms yra būdingas siekis
turėti ir asmenines, ir ekonomines gerybes, ir tai pasitvirtina, išanalizavus duomenis, gautus iš
respondentų atsakymų, leidţiančių nustatyti svarbiausių vertybių pasiskirstymą pagal lytį. Galima
matyti, jog merginos labiau nei vaikinai yra orientuotos į tokias vertybes kaip meilė, santuoka,
šeima, vaikai, t.y. jos labiau orientuotos į asmenines vertybes. Tačiau reikia paţymėti, kad
merginoms šalia šių vertybių tik šiek tiek maţiau svarbus yra išsilavinimas, darbas, pinigai. Tuo
tarpu vaikinai, atvirkščiai, labiau orientuoti į darbą, karjerą, laisvalaikį, dideles pajamas ir maţiau
vertina tokius dalykus kaip meilė, santuoka, artimieji ir pan. O tai reiškia, kad trečioji darbo
hipotezė, bylojanti apie tai, jog skirtumų tarp vaikinų ir merginų vertybinių orientacijų nėra
nepasitvirtino – merginos labiau orientuotos į asmenines, o vaikinai į ekonomines vertybes.
5. Šio tyrimo duomenys aiškiai parodė, kad jaunimui yra būdingos visos neproduktyvios
vertybinės orientacijos, tačiau daţniausiai pasitaikanti yra rinkos vertybinė orientacija. Šis faktas
byloja apie tai, jog visuomenėje yra įsitvirtinusi nuostata, jog savo talentus, tai, ką sugebi geriausia,
ką moki, reikia stengtis kuo greičiau ir brangiau „parduoti“. Iš tiesų, galima pastebėti, kad ši
nuostata yra būdinga daugumai ţmonių, tad visiškai nestebina tai, jog ir šiuolaikinis jaunimas laikosi
tų pačių įsitikinimų. Tačiau dţiugina faktas, paaiškėjęs tyrimo metu – jaunuoliai yra linkę
vadovautis ne tik neproduktyviomis vertybinėmis orientacijomis, bet ir produktyvia orientacija,
skatinančia kūrybines galias, kurios savo ruoţtu skatina visuomenės tobulėjimą ir plėtrą.
Suprantama, jog neproduktyvios vertybinės orientacijos, neapibūdina ţmogaus, kaip „gero“ ar
„blogo“, „naudingo“ ar „ţalingo“, „gabaus“ ar „netalentingo“, bet vis dėlto pastebima, jog
vadovavimasis produktyvia orientacija yra naudingiausias ir prasmingiausias tiek atskiram individui,
tiek visai visuomenei. Ir, kadangi ketvirtoji hipotezė, nurodanti, jog visų trijų aprašomų respondentų
grupių vertybinės orientacijos yra tiek produktyvaus, tiek neproduktyvaus pobūdţio, ir jaunimo
tarpe dominuoja neproduktyvi, rinkos (market) vertybinė orientacija bei produktyvi, kūrybines
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galias skatinanti vertybinė orientacija pasitvirtino, galima drąsiai teigti, kad visuomenėje yra vietos
ne tik pragmatiniams tikslams, bet ir kūrybinių galių plėtrai.
6.

Išanalizavus mokinių atsakymus į nepagrindinius klausimus, galima prieiti tam tikrų

išvadų dėl svarbiausių ţmonijai ir atskirai jaunimui vertybių. Sutapo visų respondentų poţiūris į
sveikatą. Respondentų manymu, tiek kiekvieno ţmogaus gyvenime, tiek jų pačių gyvenime sveikata
yra iš tiesų svarbiausias dalykas. Sveikata tam tikra prasme yra pagrindinė sėkmės sudedamoji dalis,
nepriklausomai nuo to, kokiomis vertybėmis vadovaujasi ţmogus. Tyrimas parodė, kad ir jaunimui,
ir visiems sociumo nariams bendrai, jaunuolių manymu, yra svarbi meilė, šeima, giminės, artimieji.
Galima prieiti išvados, jog nepriklausomai nuo to, kad ţmonija propaguoja laisvo, turtingo,
nepriklausomo, hedonistinio gyvenimo idėjas, vis dėlto artimieji visada bus svarbesni uţ
materialines gėrybes. Kurios savo ruoţtu bus svarbesnės nei visuomeniniai, estetiniai ir dvasiniai
idealai.
7.

Išanalizavus mokinių poţiūrį į vertybes, kaip į atskirą gyvenimo dalį, prieinama išvados,

jog jaunimas puikiai supranta vertybių svarbą ţmogaus gyvenime, vadovaujasi jomis ir perima jas iš
aplinkinių. Nes jaunimui vertybės tarsi orientyras, kaip veikti, kaip elgtis ir ko siekti. Nors jaunų
ţmonių vertybių sistema ir remiasi pragmatinėmis nuostatomis, vis dėlto dţiugina tas faktas, jog
vertybės, kokios jos bebūtų, uţima svarbią vietą jaunuolių gyvenime. Tai byloja apie tai, kad
vertybės iki šiol uţima vieną svarbiausių vietų tarp kasdienio gyvenimo aspektų. Taip pat tyrimas
atskleidė, jog kiekvienas jaunuolis turi galimybę atsirinkti sau priimtiniausius aspektus iš viso
plataus vertybių rato.
8.

Ištyrus mokinių nuostatas dėl veiksnių, formuojančių gyvenimo sėkmę, paaiškėjo, kad

sėkmingą gyvenimą mokinių akimis lemia išsilavinimas, pinigai, paţintys, pasitikėjimas savimi ir
sveikata. Ir norint tą laimingą gyvenimą susikurti, reikia visų pirma rūpintis išsimokslinimu, karjera,
geru atlyginimu ir tik paskui kurti šeimą. Tai leidţia pastebėti, jog pragmatinės visuomenės
nuotaikos persiduoda jaunajai kartai. Suprantama, negalima vienareikšmiškai teigti, jog
pragmatizmas yra vienintelė vyraujanti visuomenės nuostata, tačiau vis dėlto prieinama išvados, jog
jaunuoliai savo vertybių hierarchiją kuria ant pragmatinio pamato, nors ir perimto iš artimųjų.
9.

Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenys, apibendrinus juos, galima prieiti išvados, jog

uţ tai, kokiomis vertybėmis vadovaujasi jaunoji karta, daugiausia yra atsakingi tėvai, draugai ir
internetas. Tačiau vis dėlto pagrindine vertybių skiepytoja galima pavadinti šeimą, tėvus. Kadangi
draugai ir internetas turi maţiau įtakos, galima prieiti išvados, jog dauguma ţmonių savo nuostatas,
vertybių sistema ir hierarchiją formuoja atsiţvelgdami į artimiausių ţmonių patirtį. Ir kadangi
pastebima tendencija, jog mokytojų autoritetas yra sumaţėjęs, ir jie nebeturi beveik jokios įtakos
moksleiviams, šio magistro darbo autorė siūlytų ugdymo institucijoms persvarstyti mokytojo, kaip
ugdytojo ir lavintojo poziciją. Išanalizuoti prieţastis, dėl kurių mokytojai jaunimui nėra vertybių
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skiepytojai ir perdavėjai. Svarbu išsiaiškinti, kaip ugdymo institucijose yra vykdomas vertybių
interiorizavimo procesas, kokie veiksniai pakeltų mokytojų autoritetą ir paskatintų mokinius labiau
atsiţvelgti į mokytojų perduodamas nuostatas. Taip pat svarbu yra sujungti tėvų ir ugdymo
institucijų pastangas, siekiant išugdyti moralią, aukštus idealus išpaţįstančią bei besivadovaujančią
visomis bendraţmogiškomis vertybėmis jaunąją kartą. Taip pat pastebėtas maţas baţnyčios įtakos
laipsnis, tačiau šiuo atveju rekomendacijas reikėtų teikti ne baţnyčios institutui, o tėvams, kurie
turėtų, atsiţvelgiant į tai, kokiai konfesijai priklausoma skiepyti savo vaikams tam tikras nuostatas
baţnyčios ir jos perteikiamų vertybių atţvilgiu.
10. Išnagrinėjus kokybinio tyrimo metu gautus duomenis, prieinama išvados, jog pedagogai
gerai paţįsta savo mokinius, jaunąją kartą, supranta jų nuostatas ir vertybes. Mokytoju akimis,
jaunimo vertybės daugiausia yra asmeninio ir ekonominio pobūdţio, jaunuoliams yra svarbi
materialinė gerovė, karjera, pinigai, tačiau ir artimieji bei ateityje galima susikurta šeima, santuoka
yra svarbi. Tačiau egzistuoja tam tikri skirtumai dėl amţiaus ir lyties, kurie nėra susiję su tautybe.
Tai leidţia prieiti išvados, jog, visų pirma, kiekybinio tyrimo duomenys yra objektyvus. Nes jie iš
esmės sutampa su kokybinio tyrimo duomenimis. Taip pat paaiškėjo, jog suaugusiems nėra keistos
ar smerktinos jaunimo vertybės, o tai reiškia, kad ir patys suaugusieji greičiausiai vadovaujasi
šiomis vertybėmis. Tačiau pastebima, jog, mokytojų akimis, jaunimo vertybėmis labiausiai turi
rūpintis tėvai, o ne pedagogai, ugdymo institucijos. Tai reiškia, kad pedagogų siekiama jei ir ne
išvengti atsakomybės uţ jaunosios kartos auklėjimą, tai bent jau atsiriboti nuo vienareikšmės įtakos.
Suprantama, jog vertybių skiepijimas yra labai sudėtingas procesas, kuris vyksta ir per pamokas, ir
per uţklasinę veiklą ir šeimoje, ir reikia paţymėti, kad šio proceso sėkmę didţiąja dalimi nulemia
mokytojo kompetencija, tėvų kompetencija ir jų pačių propaguojamos vertybės. Kadangi pastebima
ryški tarpusavio priklausomybė tarp suaugusiųjų ir jaunimo vertybių, prieinama išvados, jog tiek
tėvai, tiek mokytojai privalo formuoti jaunimo vertybių hierarchiją, o kokia ji bus, priklausys nuo
suaugusiųjų vertybinių orientacijų.
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Santrauka
Darbo tema – Lietuvių, lenkų ir rusų tautybės moksleivių vertybinių orientacijų lyginamoji
analizė (Vilniaus m. atvejis).
Darbo problema, aktualumas ir naujumas. Lietuvos ir uţsienio mokslininkai paţymi, kad
šiuolaikiniam jaunimui būdinga dezorientacija, apatiškumas, blaškymasis tarp priimtinų ir kitų jiems
primestų vertybių. Vyksta ţmonių susvetimėjimas, nyksta atsakomybės jausmas, vyksta vertybių
devalvavimo procesas. Niekas nedrįstų teigti, kad vertybių visuomenėje iš viso nėra. Tačiau labai
svarbu išnagrinėti, kokios jos yra. Ir pradėti vertybių analizę reikia nuo jaunimo vertybinių
orientacijų analizės, nes tai leis suprasti, kokiais gyvenimo prioritetais vadovausis visuomenė
artimiausiu metu. Palyginti skirtumus tarp lietuvių, lenkų ir rusų jaunimo vertybių yra svarbu tam,
kad būtų galima skirti daugiau dėmesio vertybėms, maţiau išplėtotoms vienoje ar kitoje tautinėje
grupėje. Taip pat po šio tyrimo galima taps skirtingų vertybių susiformavimo prieţasčių analizė, bus
galima išsiaiškinti, kokie veiksniai turi įtakos skirtingų prioritetų atsiradimui.
Darbo tikslas - Ištirti lietuvių, lenkų ir rusų tautybės moksleivių vertybines orientacijas:
pasitelkus lyginamąją analizę išnagrinėti skirtingų tautybių jaunimo vertybinius prioritetus bei
nustatyti jų skirtumus ir panašumus.
Tyrimo uždaviniai – 1) Išanalizuoti vertybių sampratą, formavimąsi bei struktūrą. 2)
Atskleisti Lietuvos jaunimo vertybių hierarchiją pagal atliktų tyrimų duomenis. 3) Išnagrinėti
jaunimo vertybinių orientacijų nukrypimus ir vertybių „krizė“. 4) Atlikti kokybinį tyrimą ir ištirti, ką
pedagogai mano apie moksleivių vertybines orientacijas. 5) Remiantis kiekybinio tyrimo
duomenimis, išanalizuoti kiekvienos aprašomos tautinės grupės vertybines orientacijas; palyginti
lietuvių, lenkų ir rusų jaunimo vertybinių prioritetų skirtumus.
Tyrimo hipotezės – 1) Esminių skirtumų tarp skirtingų tautybių (lietuvių, lenkų ir rusų)
jaunimo vertybinių orientacijų nėra: trys respondentų grupės labiausiai orientuotos į asmenines bei
ekonomines vertybes. 2) Vertybinių orientacijų skirtumai šiek tiek išryškėja skirtingose amţius
grupėse: jaunesni tiriamieji labiau orientuoti į asmenines vertybes ir maţiau į ekonomines, o
vyresniojo amţiaus jaunuolių vertybės labiau yra ekonominio pobūdţio ir jie maţiau orientuoti į
asmenines vertybes. 3) Vertybinių orientacijų skirtumų pagal lyti nėra: merginų ir vaikinų
vertybinės orientacijos yra vienodos. 4) Visų trijų aprašomų respondentų grupių vertybinės
orientacijos yra tiek produktyvaus, tiek neproduktyvaus pobūdţio – jaunimo tarpe dominuoja
neproduktyvi, rinkos (market) vertybinė orientacija bei produktyvi, kūrybines galias skatinanti
vertybinė orientacija.
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Tyrimo metodologija. Tiriant jaunimo vertybes, remiamasi V. Pruskaus, G. Maniukaitės, A.
Aramavičiūtės, V. Ratkevičienės, A. Kavaliausko, A. Čiuţo, kitų tyrėjų teorinėmis įţvalgomis ir
koncepcijomis apie gyvenimo vertybes ir vertybines orientacijas.
Tyrimo aprašymas. Atlikti kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Kokybinio tyrimo metu apklausti
Vilniaus m. 9 mokytojai, kiekybinis tyrimas skirtas jaunimo anketinei apklausai. Apklausta 150
mokinių, iš jų 52 lietuviai, 49 lenkai ir 49 rusai.
Pagrindinės išvados. Atlikus tyrimą prieita tokių išvadų:
Nepriklausomai nuo tautybės 16 – 18 metų jaunuoliai labiausiai orientuoti į asmenines ir
ekonomines vertybes. Pagrindinės vertybė, būdingos visiems tiriamiesiems – tai sveikata ir
meilė, tačiau lyginant ir kitas vertybes, skirtumų pagal tautybę nepastebėta.
Vertybių pasiskirstymas iš dalies priklauso nuo amţiaus. Jaunesni ţmonės labiau linkę
vadovautis asmeninėmis vertybėmis, jiems labai svarbūs tėvai, draugai, laisvalaikis, o
vyresni daţniau vadovaujasi ekonominėmis vertybėmis, jiems aktualesnis yra darbas,
išsilavinimas, aukštos pajamos.
Merginos labiau yra orientuotos į asmenines vertybes, tačiau joms svarbūs yra ir darbas,
karjera, pinigai, o vaikinai labiau orientuoti į ekonomines vertybes, ir maţiau vertina tokius
dalykus, kaip meilė, santuoka, artimieji.
Didţioji jaunimo dalis vadovaujasi neproduktyvia, rinkos vertybine orientacija, bei
produktyvią, kūrybines galias skatinančia orientacija. Tai reiškia, kad visuomenėje yra vietos
ne tik pragmatiniams tikslams, bet ir kūrybinių galių plėtrai.
Respondentų manymu, tiek kiekvieno ţmogaus gyvenime, tiek jų pačių gyvenime sveikata
yra svarbiausias dalykas, tačiau taip pat svarbi yra meilė, šeima, giminės, artimieji,
materialinė gerovė ir kitos ekonominės vertybės. Jaunimas puikiai supranta vertybių svarbą
ţmogaus gyvenime, vadovaujasi jomis ir perima jas iš tėvų, draugų, interneto. Sėkmingą
gyvenimą, mokinių akimis, lemia išsilavinimas, pinigai, paţintys, pasitikėjimas savimi ir
sveikata. Ir visų pirma reikia siekti ekonominių gėrybių ir po jų asmeninių, kurti šeimą,
auginti vaikus.
Mokytojų akimis, jaunimo vertybės daugiausia yra asmeninio ir ekonominio pobūdţio,
jaunuoliams yra svarbi materialinė gerovė, karjera, pinigai, tačiau ir šeima bei santuoka yra
aktualios. Egzistuoja tam tikri skirtumai dėl amţiaus ir lyties, kurie nėra susiję su tautybe.
Mokytojų akimis, jaunimo vertybėmis labiausiai turi rūpintis tėvai.
Raktažodžiai: vertybė, vertybinės orientacijos, tautybė, moksleiviai
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Summary
The subject of work – The comparative analysis of value orientation of Lithuanian, Polish
and Russian students (Vilnius city case).
The problem of work, relevance and novelty. Lithuania‘s and foreign scientists allege that
disorientation, listlessness and toss between acceptable and other people intruded values is common
feature amongst mod. Alienation between people is in progress, responsibility sense vanishes,
process of values devaluation takes place. No one could dare to state there are no values in society.
However, it is essential to analyse, which of the values still exist. It is important to begin values
analysis from evaluation of mod values orientation, because it allows to understand which of the
priorities society would follow at an early date.
It is substantial to compare distinctions amongst Lithuanian, Polish and Russian mod values
because it enables to focus on those values which are less common in one or another national group.
Also after this research study there would be available analysis of different values development
reasons and exploration of factors that impact distinct priorities origin.
The purpose of work – to explore Lithuanian, Polish and Russian students values orientation:
with reference to comparative analysis to inspect different nationalities mod values priorities and
identify their differences and similarities.
The goals of research - 1) To analyse the conception, formation and structure of values. 2)
To exhibit the hierarchy of Lithuania‘s mod values according to data of research. 3) To explore the
deviation of mod values orientation and values ,,crisis‘‘. 4) To accomplish qualitative research and
analyse the opinion of educators about students values orientation. 5) With reference to data of
qualitative research to explore values orientation of each descriptive national group; to compare
Lithuanian, Polish and Russian mod differences of values priorities.
The hypothesis of work – 1) Fundamental distinctions between different nationalities
(Lithuanian, Polish and Russian) mod values orientation do not exist: three groups of respondents
are mostly focused on individual and economic values. 2) The differences between values
orientation occur different age groups: younger respondents are more likely to focus on individual
values and less likely to focus on economic values, while values of older respondents are more
economic order and less individual order. 3) According to sex there are no values orientation
distinctions: the values orientation of both female and male respondents is equal. 4) The values
orientations of all three descriptive groups are productive character as much as unproductive
character – amongst mod dominate unproductive - market values orientation and also productive creativity encouraging values orientation.
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Methodology of work. During mod values exploration there were used V. Pruskus, G.
Maniukaitė, A Kavaliauskas, A. Čiuţas and other researchers academic providence and conceptions
about life values and values orientation.
The structure of research. Qualitative and quantitative researches were accomplished.
During qualitative research there were surveyed 9 teachers in Vilnius city, while quantitative
research was designed to prosecute mod questionnaire survey. There were investigated 150 students,
52 of them are Lithuanian, 49 of them are Polish and 49 of them are Russian.
Main conclusions. After research the following conclusions were made:
16 – 18 years old mod is mostly oriented to individual and economic values independently
from nationality. The main value common for all of three groups is health and love, but
while comparing other values there were noticed no differences between nationalities.
The distribution of values depends on age partly. Younger individuals are more likely to
follow individual values, parents, friends, free-time are essential for them, while a bit older
individuals follow economic values, they are focused on job, education and high income.
Females are more oriented to individual values, but job, career, money are substantial for
them, while males are more oriented to economic values and they less appreciate love,
marriage and relatives.
The biggest part of mod follows unproductive, market values orientation and also
productive, creativity encouraging orientation. It represents that in society evaluates not only
pragmatic goals, but also creativity force.
According to respondents both in each person life and in themselves life health is a
fundamental thing, but love, family, relatives, familiars, material wealth and other economic
values remain also essential. Youth understands values significance in one person’s life
excellently, follows these values and intercepts them from parents, friends and internet.
According to students successful life is mostly impacted by education, money, connections,
self-confidence and health. First of all the economic wealth must be achieved and only then
follows individual wealth like family creation and growing children.
According to teachers, youth values are mostly individual and economic order, mod
especially appreciates material wealth, career, money, but family and marriage are also
relevant. Because of sex and age differences there exist particular distinctions, which are not
related to nationality. According to teachers, parents are most responsible for youth values.
Key words: value, values orientation, nationality, students
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Priedai
Priedas Nr. 1

Interviu klausimai pedagogams
Kaip manote, kokios vertybės yra svarbiausios 16-17-18 metų moksleiviams? Iš ko
sprendţiate?
Kaip vertinate dabartinių moksleivių propaguojamas vertybes?
Kaip, Jūsų manymu, kito moksleivių vertybės per pastaruosius 5-10 metų?
Kaip manote, ar pasireiškia skirtumai tarp vaikinų ir merginų vertybių? Kokie tie skirtumai?
Gal galima šiuos skirtumus įvardinti kaip skirtingas orientacijas: merginų į asmenines vertybes
(meilė, santuoka, šeima), o vaikinų į ekonomines (materialinė gerovė, darbas, pinigai)?
Ar galėtumėte pasakyti, jog vertybių skirtumai išryškėja lyginant skirtingo amţiaus
jaunuolius? Kokie tie skirtumai?
Ką galėtumėte pasakyti apie tokias vertybes, kaip laisvė, ištikimybė, lygybė, teisingumas,
atsakingumas, menas, gamta? Ar šios vertybės yra svarbios jaunuoliams?
Kaip, Jūsų manymu, skiriasi skirtingų tautybių ir lyčių moksleivių vertybės bei prioritetai?
Kaip manote, ar mūsų visuomenėje kyla konfliktai dėl vertybinių skirtingų tautybių atstovų
skirtumų? Kodėl?
Kaip moksleiviams skiepijamos vertybės Jūsų mokykloje?
Kaip manote, kas yra atsakingas uţ jaunimo vertybes? Kaip jūsų manymu tinkamai ugdyti
dabartinę kartą, kas turi tuo rūpintis?
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Priedas Nr. 2
ANKETA
Gerbiami moksleiviai!
Esu Vilniaus pedagoginio universiteto Politinės sociologijos II-o kurso magistrantė Lija Osipovienė. Rašau
baigiamąjį magistro darbą tema „Lietuvių, lenkų ir rusų tautybių jaunimo vertybinės orientacijos“. Darbo
tikslas – ištirti ir palyginti trijų tautų moksleivių poţiūrį į vertybes. Jūsų atsakymai padės išaiškinti
šiuolaikinio Lietuvos jaunimo vertybių skirtumus ir panašumus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl tikiuosi
Jūsų pagalbos ir bendradarbiavimo. Tą atsakymo variantą, kuris atitinka Jūsų nuomonę, apibraukite arba
parašykite savo atsakymo variantą. Apklausos rezultatai bus naudojami tik šiame darbe, jokie asmeninai
duomenys nebus skelbiami, tad anonimiškumas ir konfidencialumas yra garantuojami. Ačiū uţ pagalbą!
1. Kaip manote, kokie 3 dalykai yra reikšmingiausi kiekvieno žmogaus gyvenime?
1. Santuoka
11. Materialinė gerovė
2. Lygybė
12. Sveikata
3. Šeima, giminės, artimieji
13. Laisvė
4. Darbas
14. Ištikimybė
5. Teisingumas
15. Tikra draugystė
6. Pinigai
16. Aktyvi veikla visuomenėje
7. Gamta
17. Laisvalaikis, pramogos
8. Mokslas, išsilavinimas
18. Meilė
9. Menas
19. Saviraiška, gabumų realizavimas
10. Atsakingumas
20. Groţis
2. Kokie 3 dalykai yra svarbiausi Jūsų gyvenime?
1. Santuoka
2. Lygybė
3. Šeima, giminės, artimieji
4. Mokslas, darbas
5. Teisingumas
6. Pinigai
7. Gamta
8. Išsilavinimas
9. Menas
10. Atsakingumas

11. Materialinė gerovė
12. Sveikata
13. Laisvė
14. Ištikimybė
15. Tikra draugystė
16. Aktyvi veikla visuomenėje
17. Laisvalaikis, pramogos
18. Meilė
19. Saviraiška, gabumų realizavimas
20. Groţis

3. Pažymėkite variantus, labiausiai atitinkančius Jūsų nuomonę apie vienokį ar kitokį dalyką.
1) Materialinė gerovė man yra...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
4. Labai svarbi
2) Darnūs santykiai su šeima (tėvais, broliais, seneliais ir t.t.) man...
1. Visiškai nesvarbūs
2. Nesvarbūs
3. Svarbūs
4. Labai svarbūs
3) Geras išsilavinimas man...
1. Visiškai nesvarbus
2. Nesvarbus
3. Svarbus
4. Labai svarbus
4) Meilė man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
4. Labai svarbi
5) Pinigai man...
1. Visiškai nesvarbūs
2. Nesvarbūs
3. Svarbūs
4. Labai svarbūs
6) Santuoka man yra...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
4. Labai svarbi
7) Darbas mano gyvenime...
1. Visiškai nesvarbus
2. Nesvarbus
3. Svarbus
4. Labai svarbus
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8) Aukštos pareigos...
1. Visiškai nesvarbios 2. Nesvarbios
3. Svarbios
9) Gamta man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
10) Pažiūrų laisvė...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
11) Teisingumas man...
1. Visiškai nesvarbus
2. Nesvarbus
3. Svarbus
12) Grožis man...
1. Visiškai nesvarbus
2. Nesvarbus
3. Svarbus
13) Lygybė man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
14) Saviraiška man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
15) Teisė dalyvauti rinkimuose man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
16) Galimybė grožėtis meno kūriniais man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
17) Pareigingumas man...
1. Visiškai nesvarbus
2. Nesvarbus
3. Svarbus
18) Aktyvi veikla visuomenėje man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
19) Sveikata man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
20) Ištikimybė man...
1. Visiškai nesvarbi
2. Nesvarbi
3. Svarbi
21) Laisvalaikis, pramogos man...
1. Visiškai nesvarbios 2. Nesvarbios 3. Svarbios

4. Labai svarbios
4. Labai svarbi
4. Labai svarbi
4. Labai svarbus
4. Labai svarbus
4. Labai svarbi
4. Labai svarbi
4. Labai svarbi
4. Labai svarbi
4. Labai svarbus
4. Labai svarbi
4. Labai svarbi
4. Labai svarbi
4. Labai svarbios

4. Pažymėkite skaičių, kuris labiausiai atspindi Jūsų nuomonę apie vienokį ar kitokį dalyką.
1) Taupumas yra...
1. Viena didţiausių vertybių
2. Yra kartais prasmingas
3. Nereikalingas, reikia gyventi viena diena
2) Norimo daikto ar objekto...
1. Reikia bandyti gauti kitų sąskaita
2. Reikia siekti savo pastangomis
3. Reikia siekti bet kokia kaina, atimti iš kitų
3) Savo gabumus, talentus, žinias reikia stengtis...
1. Eikvoti tik kilniems tikslams
2. Pritaikyti savo ir kitų gerovei
3. Kuo „brangiau parduoti“
5. Ar pritariate teiginiui, kad iš pradžių reikia siekti išsilavinimo, karjeros, materialinės gerovės,
vėliau kurti šeima, auginti vaikus?
1.Visiškai pritariu 2. Pritariu 3. Sunku pasakyti/neţinau 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu
6. Ar pritariate teiginiui, kad vertybės žmogaus gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį?
1.Visiškai pritariu 2. Pritariu 3. Sunku pasakyti/neţinau 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu
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7.
1)
2)
3)
4)
5)

Ką Jūs labiausiai norėtumėte turėti ateityje? (Galimas tik vienas atsakymo variantas)
Laimingą šeimą, vaikus, mylintį vyrą (ţmoną)
Gerą materialinę padėtį, daug pinigų,
Draugų, linksmybių, įdomų laisvalaikį
Įdomų darbą, pripaţinimą
Kita (įrašykite).................................................

8. Kaip manote, kokios vertybės užima svarbiausią vietą Jūsų gyvenimo vertybių skalėje? (Pažymėkite
tik vieną atsakymą)
1. Asmeninės vertybės (meilė, santuoka, šeima, draugai, sveikata, saviraiška, gabumų realizavimas)
2. Visuomeninės/socialinės vertybės (laisvė, lygybė, teisingumas, aktyvi veikla visuomenėje)
3. Ekonominės vertybės (materialinė gerovė, darbas, pinigai, aukštos pareigos, laisvalaikis, pramogos)
4. Dvasinė vertybės (ištikimybė, atsakingumas, pareigingumas)
5. Estetinės vertybės (gamta, menas, groţis)
6. Kita (įrašykite)..........................................
9. Jei tvirtai žinotumėte, kad gyvenime galite turėti tik vieną svarbų dalyką, ką pasirinktumėte?
(Pažymėkite tik vieną atsakymą)
1. Tvirta santuoka
2. Geras išsilavinimas
3. Aukštos pareigos
4. Didelės pajamos
5. Paţiūrų laisvė
6. Darni šeima
7. Draugystės ryšiai
8. Galimybė gyventi gamtoje
9. Kita (įrašykite)......................................
10. Pasirinkite 10 Jus kaip asmenybę apibūdinančių savybių:
1. Pasyvi, be iniciatyvos
17. Be vaizduotės
2. Be nuomonės, be charakterio
18. Uţsispyrusi
3. Neprincipinga
19. Įtari
4. Sentimentali
20. Tingi
5. Atsakinga
11. Praktiška
6. Atsidavusi
12. Rūpestinga
7. Mandagi
13. Kantri
8. Optimistiška
14. Tvirta, atkakli
9. Išnaudojanti
15. Neturinti tikslo
10. Išpuikusi
16. Netaktiška
11. Neapdairi
17. Neišranki
12. Gundanti
18. Išlaidi
13. Aktyvi
19. Tikslinga
14. Sugebanti imtis iniciatyvos
20. Linkusi bendrauti
15. Impulsyvi
21. Smalsi
16. Pasitikinti savimi
22. Tolerantiška
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11. Jūsų nuomone, kokie trys pagrindiniai dalykai lemia laimingą, sėkmingą žmonių gyvenimą?
1. Gabumai, talentas
2. Darbštumas, sąţiningas darbas
3. Pinigai
4. Pasitikėjimas savimi
5. Išsilavinimas
6. Paţintys su „reikalingais“ ţmonėmis
7. Tikslo siekimas
8. Iniciatyva, išradingumas
9. Tėvų parama, įtakingi giminės

10. Atsitiktinumas
11. Sugebėjimas prisitaikyti
12. Jautrumas, gerumas
13. Garbingumas, principingumas
14. Malonus elgesys, išsiauklėjimas
15. Rūpinimasis pirmiausia savimi
16. Dievas, tikėjimas
17. Sveikata
18. Negalvoju apie tai, man nerūpi

12. Kaip manote, kas turi daugiausia įtakos Jūsų vertybių formavimuisi? (Pažymėkite visus Jums
tinkamus variantus.)
1. Šeima
2. Draugai
3. Mokytojai
4. Televizija
5. Internetas
6. Baţnyčia
7. Kita (įrašykite)............................
13. Jūsų lytis: 1. Vyras 2. Moteris
14. Jūsų tautybė: 1. Lietuvis (-ė) 2. Rusas (-ė)
15. Amžius: 1. 16 metų 2. 17 metų

3. Lenkas (-ė)

3. 18 metų

Dėkoju uţ Jūsų atsakymus!
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