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PRADINIØ KLASIØ MOKYTOJØ POÞIÛRIS Á PAGARBOS GYVYBEI
UGDYMÀ
Anotacija. Ávairiø kultûrø ir etiniø krypèiø atstovai,
skirtingai þvelgia á gyvybæ, jos vertæ. Vieni teigia, kad bet
kokia gyvybë yra verta pagarbos. Gyvenimas yra ðventas
savaime. Kiti mano, kad vienintelis uþuojautos objektas
yra þmogus. Gyvûnai  tai tik drauge su mumis egzistuojantys Dievo kûriniai. Dar kiti pasakys, kad gyvybë yra
vertinga tiek, kiek ji teikia naudos.
Vienas ið pagrindiniø pradinës bei bendrojo lavinimo
mokyklos programø tikslø  pagarbos gyvybei ugdymas.
Taèiau pasaulio paþinimo vadovëliuose nepakankamai dëmesio skiriama pagarbos gyvybës ugdymui. Kai kuriomis
temomis akcentuojama tik gyvûnø nauda (pragmatinis aspektas). Treèiosios ir ketvirtosios klasës pasaulio paþinimo
vadovëliuose pateikta daugiau paþintinë medþiaga. Juose
maþai akcentuojama pagarba gyvybei (vertybinis aspektas). Ðiuo poþiûriu mokytojø nuomonë yra itin svarbi.
Straipsnyje analizuojamas pradiniø klasiø mokytojø poþiûris á pagarbos gyvybei ugdymà. Pateikiami empirinio
tyrimo rezultatai. Tyrimas, kuriame dalyvavo 110 pradiniø klasiø mokytojø, atliktas 2003 m. sausiobalandþio
mën.
Raktaþodþiai: pagarba gyvybei, aplinkosauginis ugdymas, pradinë mokykla.
Tyrimo aktualumas. Gyvybë yra didþiausia vertybë.
Poþiûris á gyvybæ, gyvybës puoselëjimas ir apsauga  svarbiausias dorovës principas, fundamentali etikos problema.
Akcentuotina tik tai, kad pats þmogus yra gyva bûtybë ir jo
gyvybei istorijos tëkmëje kilo didþiausiø pavojø. Jam teko
brangiai sumokëti, kad apgintø savo neatimamà teisæ egzistuoti þemëje.
Ðiandien tø pavojø ne maþëja, o tik daugëja. Uþsimezgusiai nepageidaujamai gyvybei sunaikinti sukurti legalaus aborto ástatymai. Seniems, nevisaverèiams visuomenës nariams taikoma eutanazija, o nusikaltëliams  mirties
bausmë. Sàþinës balsui nuraminti skelbiama, kad visos ðios
silpnybiø programos yra nekenksmingos nei þmogaus kûnui, nei dvasiai, kad motinos ásèiose kà tik pradëtas dar
nëra þmogus, kad eutanazijos praðosi patys kenèiantys ar
nelaimingøjø artimieji, ir gailestingoji medicina tik padeda jiems numirti, o mirties bausmë yra ne visuomenës
kerðtas, bet teisingas atpildas. Anot A. Ðaulauskienës, mûsø visuomenë vis tolsta nuo tikrosios tiesos apie þmogø.
Suklastota tiesa skelbiama per modernias masinës informacijos priemones, kuriamos þmoniø silpnybiø ágyvendinimo programos [8].
Kita vertus, XXI a. paþenklintas globalinës, ekologinës
krizës, aktualizavo ne tik þmogaus, bet ir visokios gyvybës,
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visos gyvosios gamtos gynimo problemà.
Pateikta gyvosios gamtos mirimo statistika tiesiog stulbina: XX a. pradþioje kasmet iðnykdavo viena ið gyvøjø
organizmø rûðiø, o dabar  kasdien. Prognozës dar liûdnesnës: iðnykimo laikas sutrumpinamas iki valandos. Þinoma, rûðiø nykimo prieþastys yra ávairios, bet daugeliu
atvejø didþiausias kaltininkas  pats þmogus, skatinamas
ne bûtinybës, bet daugiausia gobðumo, madø, tuðèio didþiavimosi ar sportinio azarto. Þmogus naikino ir naikina
unikaliausius gyvosios gamtos kûrinius, kuriø pats sukonstruoti negali.
Pagarba yra teisingumo dorybë. Gerbk! Tai reiðkia 
pripaþink ir mylëk, nes pagarba yra nesavanaudiðka asmens
dovana kitam. Pagarba yra kartu ir meilë, o jos abi kartu 
nenuginèytinas gëris. Pagarba ir meilë vienija visus. Visos
þmoniø teisës yra neveiksmingos ir trapios, jeigu nesiremia
ásakymu Gerbk. Kiekviena gyvybë gerbtina vien dël to,
kad ji yra vienintelë ir nepakartojama.
Ávairiø kultûrø bei etiniø teorijø atstovø skirtingai þvelgiama á pagarbà gyvybei bei jos puoselëjimà. Rytø kultûrai
bûdingos uþuojautos, atjautos, pagarbos gyvybei ir kitos
idëjos. Gamta tarytum sudvasinama. Taèiau A. Ðveiceris
teigia, kad ðios uþuojautos ir pagarbos gyvybei kaip idealo
siûloma siekti visiðku neveiklumu ir nesuinteresuotu dvasiniu iðgyvenimu. Èia nuo intelektinës uþuojautos nenorima ir nebandoma pereiti prie atjautos, realizuojamos tiesiogine realia uþuojauta [9].
Vakarø kultûroje formavosi ávairios teorijos bei kryptys. Ðveiceris, pagarbos gyvybei etikos pradininkas, raðë:
Kaip namø ðeimininkë, kuri, iðplovusi grindis, pasirûpina uþdaryti duris, kad ábëgæs ðuo nepripëdintø aslos, taip ir
Europos màstytojai þiûri, kad jokie gyvûnai nebëgiotø po
etikà. < > Arba uþuojauta gyvuliams jiems ið viso neegzistuoja, arba jie pasistengia, kad ið ðito jausmo liktø vien
tuðèia frazë.
Susidaro áspûdis, kad Dekartas savo posakiu, jog gyvuliai esà tik maðinos, uþkerëjo visà Europà. Net toks þymus màstytojas kaip Vilhelmas Vuntas teigia: Vienintelis
uþuojautos objektas yra þmogus < >. Gyvuliai tik drauge
su mumis egzistuojantys Dievo kûriniai. Tai rodo, kad
mes gyvulius pripaþástame vien kaip tam tikrà ðaltiná, reiðkiná.
A. Ðveiceris suformulavo didþios pagarbos gyvybei principà. Jo etiniø svarstymø esminë atrama: bûties, gyvenimo
teigimas nuolat ir ávairiuose kontekstuose pabrëþiamas. Bûtis svyra gyvybës, esaties teigimo pusën. Nors lieka atviras,
paslaptingas bûties nykimo ir naikinimo faktas. Jis pagar-
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bos gyvybei sampratos poþiûriu kelia nerimà. A. Ðveiceris
ðià bûties dramà giliai iðgyvena: Pasaulis  tai þiauraus
noro gyventi susidvejinimo spektaklis. Vienas gyvenimas
ásitvirtina kito gyvenimo sàskaita, vienas þlugdo kità < >.
Neiðsprendþiama máslë man lieka gyvenimas pasaulyje, jauèiant didþià pagarbà viskam, kas gyva, pasaulyje, kuriame
kûrybinë valia vieðpatauja drauge kaip griovimo valia  o
griovimo kaip kûrybinë valia [9, p. 299].
Daugelis gamtonaudos technologijø ir ávairiø praktiniø rekomendacijø siûlo nugalëti, naikinti gamtà, kuo daugiau ið jos paimti, gauti naudà bet kuria kaina. Nepaisoma
ne tik artimui daromos skriaudos, bet ir ateities kartø interesø. H. D. Thoreau teigia, kad þmonës, uþuot grindæ savo
gyvenimus tuo, kas iðties vertinga ir svarbu, apsistatë daiktais ir apsikrovë netikromis vertybëmis bei problemomis.
Ðitaip atsiribojama nuo savo ðaknø  nuo gamtos. Prarandant ryðá su gamta, iðkyla grësmë paèiai þmogaus prigimèiai [10].
Ðiandieninis þmogus atprato sieti save su viskuo, kas
gyva, jam tapo svetimas vienybës su gamta (jos objektais)
bei aplinka jausmas. Gal todël vis daþniau retoriðkai klausiama, ar ne todël vis daþniau konstatuojame visuomenës
sumaterialëjimà, dvasiná nuosmuká ar dorovës krizæ? [4].
Ðiandien jau ir be dideliø tyrimø akivaizdu, kad iðgyvename bendrà dorovinës kultûros nuosmuká, kurá lydi
padidëjæs þmoniø amoralumas, pasireiðkiantis agresyvumu,
þiaurumu, prievartavimu, grubumu. Ypaè ðios þmogø þeminanèios nepagarbos formos bûdingos dabartinei jaunajai kartai, net paaugliams.
Psichologø teigimu, kaip tik jaunesniajame mokykliniame amþiuje reikia ypaè ugdyti meilës, jautrumo, pagalbos jausmus, nes ðiuo laikotarpiu ásisavinamos ir átvirtinamos tam tikros elgesio normos. Kaip ðiuo laikotarpiu vaikas ápras elgtis, taip daþniausiai jis elgsis ir vëliau. Tuo galima paaiðkinti vienoká ar kitoká paauglio elgesá gamtoje
(gamtos objektø atþvilgiu). Vadinasi, toks áprotis susiformavæs ið maþens. Jei paauglys ar jaunuolis niokoja gamtà,
tai reiðkia, kad tëvai, auklëtojai, mokytojai nekreipë pakankamai dëmesio á tà vaiko amþiaus tarpsná, kai áproèio
pagrindu formuojama tam tikra elgesio norma. Ðiame amþiuje labai svarbu sudaryti sàlygas bendrauti vaikui su gamta
ir tuo bûdu ugdyti moralinius ir estetinius jausmus. Niekas turbût negalëtø paneigti, kad pagarbos gyvybei ugdymas tampa visuotinas ir itin aktualus mûsø visuomenës
uþdavinys. Galima teigti, jog visuomenë ðiandien priversta
perþiûrëti savo santykiø su gamta principus. Pagarbos gyvybei ugdymas  vienas aktualiausiø aplinkosauginio ugdymo uþdaviniø pradinëje mokykloje [2].
1992 m. Rio de Þaneire Lietuva kartu su kitomis pasaulio valstybëmis pasiraðë Deklaracijà dël aplinkos ir plëtros bei Darbotvarkæ 21-ajam amþiui (AGENDA 21). Vienas svarbiausiø ðio dokumento principø  subalansuotos
plëtros principas  ápareigoja orientuoti ðaliø ekonominæ ir

socialinæ plëtrà taip, kad Þemë bûtø iðsaugota ateities kartoms [7]. Lietuvos Respublikos visuomenës aplinkosauginio ðvietimo strategija ir veiksmø programa iðkelia tikslà
bendrojo lavinimo mokyklai: perteikti ekologijos ir aplinkosaugos þiniø bei ágûdþiø sistemà, formuoti palankø aplinkai gyvenimo bûdà ir aplinkosaugos vertybiø nuostatas
demokratinëje, moksleiviø iniciatyvà skatinanèioje mokyklos aplinkoje. Vienas ið uþdaviniø  ugdyti nevartotojiðkà
poþiûrá á gamtà, atsakomybæ uþ savo ðalies bei visos Þemës
ateitá, formuoti aplinkosauginæ moralæ kaip neatsiejamà
asmenybës dalá [3]. 2002 m. rugsëjo 4 d. pasiraðyta Johanesburgo deklaracija dël subalansuotos plëtros  svarbus
þingsnis plëtojant aplinkosauginæ moralæ. Ðiuo dokumentu pasaulio tautø atstovai patvirtino savo ásipareigojimus
veikti kartu siekiant bendro tikslo  iðsaugoti mûsø planetà, skatinti þmonijos vystymàsi bei uþtikrinti visuotiná klestëjimà ir taikà [Johanesburgo deklaracija, 2002].
Tyrimo problema  mokyklose nepakankamai dëmesio yra skiriama pagarbos gyvybei ugdymui ir ið esmës
nëra atlikta reprezentatyviø tyrimø ðiuo klausimu.
Tyrimo objektas  pradiniø klasiø mokytojø poþiûris
á pagarbos gyvybei ugdymà.
Mokslinë prielaida  empiriniai stebëjimai leidþia teigti, kad pradinëse klasëse pagarbos gyvybei ugdymui skiriama per maþai dëmesio.
Tyrimo tikslas  atskleisti pagarbos gyvybei ugdymo
aktualumà dabartinëmis sàlygomis, preliminariai iðanalizuoti mokytojø poþiûrá á pagarbos gyvybei ugdymà.
Tyrimo uþdaviniai:
• atskleisti pagarbos gyvybei ugdymo svarbà;
• iðanalizuoti mokytojø poþiûrá á pagarbos gyvybei ugdymà pradinëje mokykloje;
• atskleisti pagarbos gyvybei ugdymo efektyvinimo galimybes.
Tyrimo metodika ir tiriamøjø charakteristika
Tyrimu siekta atskleisti mokytojø poþiûrá á pagarbos
gyvybei ugdymà pradinëje mokykloje. Tyrimas grindþiamas krikðèioniðkàja pasaulëþiûra, pagarbos gyvybei etika,
humanizmu, ekologine etika.
Tyrimo metodas  apklausa raðtu (anketavimas). Tyrimo pobûdis  þvalgomasis, projektinis. Atsiþvelgiant á tai
sudaryta atsitiktinë ribota imtis (110 respondentø), nes
nesiekiama iðvadø apibendrinti ir taikyti visai populiacijai
(tyrimo apribojimas). Tokiu bûdu tiriamàjà imtá sudarë
57 kaimo mokyklø ir 53 penkiø didþiøjø Lietuvos miestø
mokyklø mokytojai. Buvo apklausti 84 vyresnieji mokytojai, 18 mokytojø ir 8 mokytojai metodininkai. Respondentø darbo staþas labai ávairus  nuo vieneriø iki keturiasdeðimties ir daugiau metø. Statistiðkai reikðmingiems skirtumams tarp poþymiø nustatyti taikytas ?2 (chi) kvadratu
kriterijus, koreliaciniams ryðiams nustatyti tarp poþymiø 
Spearmeno ranginës koreliacijos koeficientas r (rho).
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Tyrimo rezultatai
Kad iðsiaiðkintume mokytojø poþiûrá á pagarbos gyvybei ugdymà, pateikëme klausimà, kaip jie mano, ar pagar-

bos gyvybei formavimas yra svarbus veiksnys mokymo procese. Rezultatai pateikiami 1 lentelëje.
1 lentelë

Pagarbos gyvybei formavimo svarbos vertinimas (N/%)
Vertinimas
Labai svarbu
Svarbu
Nelabai svarbu
Nesvarbu
Iš viso

Kaimo mokyklø mokytojai
39/35,5
13/11,8
4/3,6
1/0,9
57/51,8

Rezultatai rodo, jog dauguma respondentø (67,3
proc.) mano, kad pagarbos gyvybei ugdymas yra labai
svarbus dalykas mokymo procese. 4,5 proc. mokytojø
mano, kad ðis veiksnys mokymo procese yra nelabai
svarbus, o 1,8 proc. apklaustøjø teigia, kad pagarbos
gyvybei diegimas yra nesvarbus dalykas mokymo procese. Statistiðkai reikðmingø skirtumø lyginant kaimo
ir miesto mokyklø mokytojø poþiûrá nenustatyta (p >
0,05). Papraðius pagrásti savo nuomonæ mokytojai teigë, kad gyvybë yra didþiausias turtas ir nuo mûsø poþiûrio á jà priklauso visø mûsø ateitis. Vyr. mokytoja
raðo: Viskas þemëje prasideda gyvybe. Vaikai turi suprasti ir mokëti gerbti visa, kas þemëje gyva, nes didelis atotrûkis nuo gamtos uþtrauks þmonijai baisiais nelaimes. Mokytojai teigia, kad ypaè ðiais laikais, kai

Miesto mokyklø mokytojai
35/31,8
16/14,5
1/0,9
1/0,9
53/48,2

Iš viso
74/67,3
29/26,4
5/4,5
2/1,8
110/100,0

aplinkui tiek daug smurto ir abejingumo, pagarba gyvybei turëtø bûti ugdoma mokykloje nuo maþø dienø, nes daugelyje ðeimø pagarba gyvybei yra neugdoma. Nedidelë dalis mokytojø manë, kad pagarbos gyvybei ugdymas mokykloje yra nesvarbus, nes vaikai
ir namuose gali ugdytis pagarbà gyvybei, didelæ átakà
daro draugai ir aplinka, þmogus turi pats suprasti,
vaikai patys viskà þino. Taigi apibendrinus mokytojø atsakymus galima teigti, kad dauguma mokytojø
gyvybæ laiko didele vertybe, o pagarbos jai ugdymà
svarbiu dalyku mokymo procese. Mokytojø poþiûris á
pagarbos gyvybei ugdymà atsiskleidþia ir analizuojant
jø atsakymus á klausimà, ar pasaulio paþinimo pamokose jie akcentuoja pagarbos gyvybei svarbà. Atsakymai á klausimà pateikti 2 lentelëje.
2 lentelë

Pagarbos gyvybei akcentavimas pamokø metu (N/%)
Vertinimas
Danai
Kartais
Niekada
Iš viso

Kaimo mokyklø mokytojai
41/37,3
16/14,5
–
57/51,8

2 lentelëje pateikti rezultatai rodo, kad 60,9 proc.
mokytojø teigia, jog pasaulio paþinimo pamokose jie
daþnai akcentuoja pagarbos gyvybei svarbà. 39,1 proc.
apklaustøjø tik kartais akcentuoja pagarbà gyvybei pasaulio paþinimo mokymo procese. Ádomu palyginti mokytojø ir mokiniø atsakymus á ðá klausimà. Ið lentelës
matyti, jog didþioji dalis mokytojø teigia, kad mokymo
procese daþnai akcentuoja pagarbà gyvybei, o tuo tarpu
daugiau nei pusë mokiniø teigia, kad per pamokas tik
kartais kalba apie pagarbà gyvûnams, jø globà. Analizuojant gautus duomenis matyti, kad kaimo mokyklø
mokytojai daþniau kalba apie pagarbà gyvybei nei miesto
mokyklø mokytojai. Galima teigti, kad yra statistiðkai
reikðmingø skirtumø lyginant kaimo ir miesto mokyklø mokytojø atsakymus (?2 = 6,04; df = l; p = 0,014).
Kaimo mokyklas supa gamtinë aplinka, vaikai daþniau
susiduria su gyvûnais, daugelis gyvenimiðkø situacijø su-
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Miesto mokyklø mokytojai
26/23,6
27/24,5
–
53/48,2

Iš viso
67/60,9
43/39,1
–
110/100,0

sijusios su gyvàja ir negyvàja gamta. Galbût tai ir skatina kaimo mokyklos mokytojus daþniau akcentuoti pagarbà gyvybei nei miesto mokyklø mokytojus. Ádomu
paþvelgti ir á mokytojø nuomonæ apie pagarbos gyvybei
temø kieká pradinës mokyklos pasaulio paþinimo vadovëliuose. Mokytojø atsakymai pateikti 3 lentelëje.
Nustatyta, kad 57,3 proc. respondentø mano, jog
pasaulio paþinimo vadovëliuose temø pagarbos gyvybei
ugdymo aspektu ið dalies pakanka. 24,5 proc. apklaustøjø mano, kad ðiø temø yra pakankamai, o 18,2 proc.
mokytojø teigia, kad vadovëliuose temø pagarbos gyvybei ugdymo aspektu yra nepakankamai. Lyginant kaimo ir miesto mokyklø mokytojø atsakymus statistiðkai
reikðmingi skirtumai nenustatyti (p > 0,05). Mokytojams buvo pateiktas klausimas, ar jie integruoja pasaulio paþinimo ir kitø dalykø turiná ugdant vaikø pagarbà
gyvybei. Atsakymai á klausimà pateikti 4 lentelëje.

Mokytojas ugdymo procese
3 lentelë

Vadovëlio temos pagarbos gyvybei ugdymo aspektu (N/%)
Vertinimas
Pakankamai
Iš dalies pakankamai
Nepakankamai
Iš viso

Kaimo mokyklø mokytojai
16/14,5
33/30,0
8/7,3
57/51,8

Miesto mokyklø mokytojai
11/10,0
30/27,3
12/10,9
53/48,2

Iš viso
27/24,5
63/57,3
20/18,2
110/100,0

4 lentelë
Pasaulio paþinimo ir kitø dalykø turinio integravimas ugdant vaikø pagarbà gyvybei (N/%)

Vertinimas
Danai
Kartais
Niekada
Iš viso

Kaimo mokyklø mokytojai
25/22,7
31/28,2
1/0,9
57/51,8

Analizuojant gautus rezultatus, matyti, kad daugiau
nei pusë respondentø (57,3 proc.) teigia, kad tik kartais
integruoja pasaulio paþinimo ir kitø dalykø turiná ugdant vaikø pagarbà gyvybei. 1,8 proc. apklaustøjø paþymëjo, jog niekada neintegravo pasaulio paþinimo ir
kitø dalykø turinio ugdant vaikø pagarbà gyvybei. Ly-

Miesto mokyklø mokytojai
20/18,2
32/29,1
1/0,9
53/48,2

Iš viso
45/40,9
63/57,3
2/1,8
110/100,0

ginant kaimo ir miesto mokyklø mokytojø atsakymus
statistiðkai reikðmingi skirtumai nenustatyti (p > 0,05).
Poþiûris á pagarbà gyvybei bei jos ugdymà atsiskleidþia
ir analizuojant respondentø atsakymus á klausimà, ar
pagarbos gyvybei ugdymà jie sieja su konkreèia, praktine moksleiviø veikla. Duomenys pateikti 5 lentelëje.

5 lentelë

Pagarbos gyvybei siejimas su praktine veikla (N/%)

Vertinimas
Danai
Kartais
Niekada
Iš viso

Kaimo mokyklø mokytojai
18/16,4
37/33,6
2/1,8
57/51,8

Gauti rezultatai rodo, jog didþiausia dalis respondentø (58,2 proc.) teigia, kad pagarbos gyvybei ugdymà tik kartais sieja su praktine veikla. 3,6 proc. mokytojø pagarbos gyvybei ugdymo niekada nesiejo su praktine veikla. Galima teigti, kad skirtumo tarp kaimo ir
miesto mokyklø mokytojø atsakymø nëra (statistiðkai
nereikðmingi skirtumai p > 0,05). Mokytojø praðëme
pateikti ir praktinës veiklos pavyzdþiø. Tiek kaimo, tiek
miesto mokyklø mokytojai pateikë panaðius praktinës
veiklos pavyzdþius. Daugiausia mokytojø teigë, kad jie
kartu su vaikais globoja gyvàjà gamtà, rûpinasi miðko
gyventojais þiemos metu, kelia inkilëlius, lesyklëles
paukðèiams. Taip pat mokytojai teigë, jog daþnai atlieka ávairius tyrinëjimus, stebi aplinkà. Vyr. mokytoja raðo: Mes su vaikais registruojame valkataujanèius ðunis

Miesto mokyklø mokytojai
24/21,8
27/24,5
2/1,8
53/48,2

Iš viso
42/38,2
64/58,2
4/3,6
110/100,0

ir kates. Vedame savo augintiniø dienoraðèius. Atliekame tyrimà kiek ir kokiø gyvûnø turi mûsø mokyklos
pradiniø klasiø mokiniai, kiek kainuoja gyvûnø iðlaikymas. Kai kuriø mokyklø mokytojai klasëje augina gyvûnëlius ir kartu su vaikais juos priþiûri (klasëje augina
smiltpeles, triuðius), organizuoja ávairius renginius, þaidimai, aplinkos tvarkymas, pamokos zoologijos sode ir
kita. Kai kurie mokytojai apsiriboja vien pokalbiais su
vaikais pagarbos gyvybei ugdymo tema. Taigi, apibendrinus gautus rezultatus, galima teigti, jog dalis mokytojø pagarbos gyvybei ugdymà sieja su ádomia, konkreèia praktine mokiniø veikla.
Domëjomës, ar mokytojai pastebi nepagarbos gyvybei apraiðkø vaikø elgesyje. Atsakymai á klausimus
pateikti 6 lentelëje.
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6 lentelë

Nepagarbos gyvybei apraiðkos vaikø elgesyje (N/%)
Vertinimas
Danai
Kartais
Niekada
Iš viso

Kaimo mokyklø mokytojai
10/9,1
42/38,2
5/4,5
57/51,8

Gauti rezultatai rodo, jog didþioji dalis respondentø
(76,4 proc.) kartais pastebi vaikø elgesyje nepagarbos
gyvybei apraiðkø. 15,5 proc. apklaustøjø daþnai pastebi netinkamà vaikø elgesá, o 8,2 proc. mokytojø teigia, jog niekada nepastebëjo, kad vaikai nepagarbiai
elgtøsi su þmonëmis ar gyvûnais. Analizuojant rezultatus galima teigti, kad skirtumø tarp kaimo ir miesto
mokyklø mokytojø atsakymø nëra (p > 0,05).
Ádomûs ir mokytojø atsakymai, kokiomis formomis pasireiðkia vaikø nepagarba gyvybei. Mokytojai
teigia, kad labai daþnai mokiniai tiesiog linksminasi

Miesto mokyklø mokytojai
7/6,4
42/38,2
4/3,6
53/48,2

Iš viso
17/15,5
84/76,4
9/8,2
110/100,0

skriausdami, kankindami silpnesnius gyvûnëlius, o kartais ir jaunesná vaikà. Vaikai gaudo vabalëlius, varles
ir juos kankina, naikina skruzdëlynus. Mokytojai teigia, kad daþniausiai nepagarbos gyvybei apraiðkas pastebi iðvykø metu, stebint vaikø tarpusavio elgesá, pokalbiuose apie gyvûnø prieþiûrà ir globà. Kartais vaikø agresyvumas pasireiðkia þaidþiant ávairius þaidimus.
Pabandëme iðsiaiðkinti, kokios galëtø bûti vaikø þiauraus, agresyvaus elgesio su gyvàja gamta prieþastys. Mokytojø atsakymai pateikti 7 lentelëje.

Vaikø þiauraus elgesio su gamta prieþastys (proc.)
Prieastys
Netinkamas suaugusiø, kitø vaikø pavyzdys
iniasklaidos propaguojamas smurtas
Netinkamas auklëjimas ðeimoje
Þiniø apie gamtà stoka
Nepakankamas mokyklos vaidmuo
Asmeniniai charakterio bruoai
Kita

Analizuodami 7 lentelës duomenis matome, kad
didþioji dalis respondentø (32,3 proc.) mano, jog pagrindinë vaikø agresyvumo ir þiaurumo prieþastis yra
netinkamas suaugusiøjø ir kitø vaikø pavyzdys. Nemaþa dalis mokytojø (28,8 proc.) mano, kad þiniasklaidoje propaguojamas smurtas didina vaikø agresijà.
20,9 proc. apklaustøjø teigia, kad didelæ reikðmæ vaiko elgesiui turi auklëjimas ðeimoje, o 12,0 proc. mano, kad viskà nulemia asmeniniai charakterio bruoþai. Nedidelë dalis mokytojø teigia, kad þiauraus ir agresyvaus vaikø elgesio su gyvàja gamta prieþastys gali
bûti þiniø apie gamtà stoka (4,5 proc.) bei nepakankamas mokyklos vaidmuo ugdant mokiniø vertybes
(1,0 proc.). Analizuodami kaimo ir miesto mokyklø
mokytojø atsakymus, galime teigti, jog esminio nuomoniø skirtumo nëra.
Ádomûs ir mokytojø atsakymai á klausimà, kas, jø
nuomone, turi didþiausià átakà formuojant vaikø supratimà apie pagarbà gyvybei. Atsakymai á klausimus
pateikti 8 lentelëje.
Ið gautø rezultatø matyti, jog dauguma respondentø (73,6 proc.) mano, kad didþiausià átakà formuo-
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Kaimo mokyklø
mokytojai
17,9
13,9
9,5
1,5
–
5,5
0,5

Miesto mokyklø
mokytojai
14,4
14,9
11,4
3,0
1,0
6,5
–

7 lentelë
Iš viso
32,3
28,8
20,9
4,5
1,0
12,0
0,5

jant vaikø supratimà apie gyvybæ turi ðeima. 20,9 proc.
mokytojø teigia, jog reikðmingà átakà vaiko nuostatoms turi socialinë aplinka, ir tik 4,5 proc. apklaustøjø mano, kad èia lemiamà vaidmená turi mokykla. Iðanalizavus gautus duomenis galima teigti, jog statistiðkai svarbiø skirtumø tarp miesto ir kaimo mokyklos mokytojø atsakymø nëra (p > 0,05). Buvo domëtasi ir mokytojø pedagogine kvalifikacija bei jø darbo
staþu mokykloje. Taèiau dël netolygaus respondentø
pasiskirstymo pagal ðiuos poþymius (nebuvo nei vieno
mokytojo eksperto, tik 8 mokytojai buvo metodininkai) skirtumai atsiþvelgiant á darbo staþà ir pedagoginæ kvalifikacijà neanalizuojami. Buvo ádomu paþvelgti ir á kai kuriø poþymiø koreliacinius ryðius. Analizuojant 9 lentelæ matyti, kad stipriais koreliaciniais ryðiais tarpusavyje susijusi mokytojø nuomonë apie pagarbos gyvybei formavimà mokymo procese, pagarbos gyvybei akcentavimas mokymo procese, pasaulio
paþinimo ir kitø dalykø integravimas ugdant pagarbà
gyvybei ir pagarbos gyvybei siejimas su praktine moksleiviø veikla. Atlikus tyrimà paaiðkëjo, kad tie mokytojai, kurie mano, kad pagarbos gyvybei formavimas

Mokytojas ugdymo procese
8 lentelë

Pagarbos gyvybei sampratos formavimo veiksniai (N/%)
Veiksniai
Šeima
Socialinë aplinka
Mokykla
iniasklaida
Iš viso

Kaimo mokyklø
mokytojai
38/34,5
14/12,7
4/3,6
1/0,9
57/51,8

yra svarbus mokymo procese, daþniau akcentuoja pagarbà gyvybei pasaulio paþinimo pamokose. Egzistuoja
esminis ryðys tarp ðiø poþymiø (H = 0,444). Esminiais
ryðiais susijæ ir pagarbos gyvybei akcentavimas mokymo procese bei pasaulio paþinimo ir kitø dalykø turinio integravimas (H = 0,526). Iðanalizavus duomenis
nustatyta, kad mokytojai, kurie pagarbos gyvybei ugdymà sieja su praktine moksleiviø veikla, mano, kad
pagarbos gyvybei formavimas yra svarbus veiksnys mokymo procese (H = 0,487), taip pat jie integruoja pasaulio paþinimo ir kitø dalykø turiná ugdant pagarbà
gyvybei (esminis ryðys H = 0,439). Neþymûs statistiniai skirtumai nustatyti mokytojams pagarbà gyvybei
siejant su praktine moksleiviø veikla ir jà akcentuojant mokymo procese (H = 0,323), taip pat integruojant pasaulio paþinimo ir kitø dalykø turiná (H = 0,345)
(koreliacijos koeficientas interpretuojamas remiantis
B. Bitino Ugdymo tyrimø metodologijoje pateikta
koreliacijos koeficiento interpretacija). Ádomu pastebëti ir tai, jog nepagarbos gyvybei apraiðkos vaikø elgesyje nesusijæ statistiðkai svarbiais ryðiais su pagarbos
gyvybei ugdymo veiksniais. Vadinasi, nepagarbus vaikø elgesys su þmonëmis ir gyvûnais nepriklauso vien
nuo mokytojo poþiûrio á gyvybæ bei pagarbos gyvybei
ugdymo. Galima teigti, kad vaiko santykis su gyvàja
gamta priklauso ir nuo kitø veiksniø: ðeimos, socialinës aplinkos, þiniasklaidos ir kitø.
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad
mokytojai per maþai dëmesio skiria ugdydami pagarbà gyvybei. 67,3 proc. mokytojø mano, kad pagarbos
gyvybei formavimas yra labai svarbus mokymo procese, taèiau tik 40,9 proc. respondentø teigia, kad ugdydami pagarbà gyvybei integruoja pasaulio paþinimo ir
kitø dalykø turiná, tik 38,2 proc. mokytojø pagarbos
gyvybei ugdymà sieja su konkreèia, praktine (gamtotyrine) moksleiviø veikla. 76,4 proc. pradiniø klasiø
mokytojø teigia, kad kartais pastebi vaikø elgesyje nepagarbos gyvybei apraiðkø ir mano, kad jø prieþastis
yra netinkamas suaugusiø ir kitø vaikø pavyzdys bei
þiniasklaidoje propaguojamas smurtas. Net 73,6 proc.
respondentø mano, kad vaikams formuojant supratimà apie pagarbà gyvybei didþiausià átakà turi ðeima.

Miesto mokyklø
mokytojai
43/39,1
9/8,2
1/0,9
53/48,2

Iš viso
81/73,6
23/20,9
5/4,5
1/0,9
110/100,0

Iðvados
• Vakarø kultûroje, skirtingai nei Rytø ir Pietryèiø

•

•

kultûrose, gamta ilgà laikà buvo traktuojama vien
kaip materialinës gerovës pamatas (ypaè tai ryðku
XIXXX a.). Vis didëjanti nepagarba gyvybei,
nykstanèios gyvûnø rûðys, gamtiniø resursø iðsekimas sukëlë nepageidaujamà ekologinæ situacijà
daugelyje ðaliø. XX a. vël gráþtama prie gamtos,
imta diskutuoti bioetikos ir gamtos iðsaugojimo
klausimais.
Dauguma mokytojø mano, kad mokymo procese
labai svarbu ugdyti mokiniø pagarbà gyvybei, taèiau jie retai integruoja pasaulio paþinimo ir kitø
dalykø turiná, tik kartais organizuoja praktinæ (pvz.,
gamtotyrinæ) veiklà. Kaimo mokyklø mokytojai pamokø metu daþniau nei miesto mokyklø mokytojai akcentuoja pagarbà gyvybei.
Ugdant vaikø pagarbà gyvybei didelá vaidmená vaidina ne tik mokykla, bet ir ðeima, socialinë, gamtinë aplinka, þiniasklaida ir kt. Atlikus tyrimà paaiðkëjo, kad nëra statistiðkai reikðmingo ryðio tarp
pagarbos gyvybei akcentavimo pamokø metu ir
(ne) pagarbaus vaikø santykio su þmonëmis bei gyvûnais. Mokytojai teigë, kad vaikø elgesá átakoja
netinkamas pavyzdys, þiniasklaidoje propaguojamas smurtas, informacijos stoka.

Diskusija
Kadangi mokiniø supratimas apie pagarbà gyvybei yra nepakankamas, mokytojai apie tai turëtø daþniau kalbëti pamokø metu, integruoti pasaulio paþinimo ir kitø dalykø mokymo turiná, kûrybiðkiau taikyti ávairias uþduotis, organizuoti praktinæ veiklà, pateikti gyvenimiðkø, vaikams artimø situacijø. Bûtø itin
gerai, kad mokykloje bûtø galima kuo daugiau pasaulio paþinimo pamokø vesti gamtoje, organizuoti ekskursijas á miðkà, parkà, globoti þvërelius þiemos metu
ir kita. Jei yra sàlygø, klasëje galima auginti ir koká
nors gyvûnëlá (pvz., þiurkënus, þuvytes ir pan.). Tai
ugdytø vaikø atsakomybës jausmà, pagarbà gyvybei.
Kadangi pradinës mokyklos Pasaulio paþinimo va-
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Tyrimo Pradiniø klasiø mokytojø poþiûris á pagarbos gyvybei ugdymà koreliaciniai ryðiai tarp poþymiø

9 lentelë

Mokytojas ugdymo procese

Mokytojas ugdymo procese
dovëliuose yra nepakankamai temø pagarbos gyvybei
ugdymo aspektu, mokytojai kalbëdami bet kokia tema galëtø atskleisti ir moraliná nagrinëjamo klausimo
aspektà, maþiau akcentuoti vien gyvûnø naudà, daugiau pabrëþti jø groþá, kiekvienos gyvybës reikalingumà ir svarbà biosferoje. Mokytojai ugdydami vaikø pagarbà gyvybei galëtø daugiau bendradarbiauti tarpusavyje arba su kitø dalykø mokytojais (etikos, tikybos,
biologijos). Reikëtø stengtis stiprinti kognityviná, estetiná ir etiná vaikø santyká su gamta.
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Summary
Vincentas Lamanauskas, Jolanta Lukoðiûtë
VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON EDUCATION
(FORMATION) OF THE RESPECT TOWARDS LIFE
It is obvious today, even without deep investigations,
that we are suffering a total decline in moral culture, accompanied by amorality, disrespect towards human life,
expressed through aggression, brutality, coercion and rudeness. Such humiliating forms of disrespect are characteristic to the todays young generation, even the teenagers. Psychologists consider such feelings like love, sensitiveness, assistance should be nurtured starting with the
primary forms, since this is the period for some forms of
behaviour to be learnt and consolidated. Behavioural patterns, acquired in this period, often are maintained throughout ones life. Therefore, nurturing of respect towards
life is especially important in the primary school.
Main tasks of the investigation:
• To analyse the teachers attitude of respect towards
life in the primary school.
• To disclose possibilities to make respect towards
life more efficient.
110 primary form teachers participated in the investigation. To summarize the results descriptive statistical method was employed. Statistically significant differences between the responses were established using
?² (square chi) criterion; correlative relationships were

established using Spearman rank correlation factor rho.
Following conclusions may be drawn after the investigation:
• Most of the teachers think that forming of the respect towards life is an important factor in the education process, but they fail to integrate contents
of the world cognition and another subjects or to
arrange practical performance, seeking to induce
respect towards life well enough.
• During education of respect towards life the important role plays not only school, but also family,
the social environment, a nature, mass media.
• Teachers have noted, that negative value has a bad
example of adults, violence on TV, lack of the information.
• Teachers should give more attention to formation
of respect towards life. In textbooks of primary
school there are not enough themes intended for
formation of respect towards life.
Key words: respect towards life, natural science
education, primary school.
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