
1 

 

 

P R O J E K T A S  VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 

„MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS 

MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS 

ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“  

 

Dorinio ugdymo modulių programų 11−12 kl. (III−IV gimnazijos) 

klasėms įgyvendinimo metodinė medžiaga 
 

 

Parengė:  Mindaugas Broga   

prof. (hp) dr. Andrius Narbekovas 

prof. dr. Birutė Obelenienė 

Virgina Šakėnienė 

Gintautas Vaitoška, MD 

Vilija Zeliankienė 

 

 

 

Pamokų planų pavyzdžius teikė: Diana Anskinienė 

Lina Braukylienė 

Laura Inčerauskaitė 

Agnė Lastakauskienė 

Ieva Vedeikytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



2 

 

 

TURINYS 

 

1. Dorinio ugdymo taikomųjų modulių aktualumas ........................................................................... 4 

1.1. Etiketo aktualumas .................................................................................................................... 4 

1.2. Ekologinės ir bioetikos etikos aktualumas ............................................................................... 6 

1.3. Meilės ir šeimos sampratos aktualumas .................................................................................... 10 

      1.3.1. Žmogus – kūniškas lytiškas asmuo .................................................................................. 10 

      1.3.2. Skaistumo dorybė – gebėjimo mylėti pagrindas .............................................................. 17 

      1.3.3. Lytinio susivaldymo svarba paauglio emocinei brandai .................................................. 18 

      1.3.4. Santuokinis skaistumas ..................................................................................................... 25 

      1.3.5. Reprodukcinių technologijų naudojimo prokreacinei funkcijai realizuoti etinis vertinimas 

........................................................................................................................................................... 39 

 

2. Dorinio ugdymo modulių ilgalaikių planų pavyzdžiai ................................................................. 46  

2.1. Etiketo modulio semestro ciklo ilgalaikis planas....................................................................... 46 

2.2. Bioetikos ir ekologinės etikos modulio ilgalaikis metų planas .................................................. 50 

2.3. Modulio Meilė ir šeima ilgalaikis metų planas ....................................................................... 53 

 

3. Etikos ir katalikų tikybos pamokų planų pavyzdžiai ................................................................. 58 

 

Modulio Etiketas ir kultūrų įvairovė pamokų planai 

3.1. Aprangos kodai ....................................................................................................................... 58 

3.2. Aprangos etiketas .................................................................................................................... 63 

3.3. Gėlės ir dovanos ..................................................................................................................... 70 

3.4. Kaip sveikinasi įvairūs žmonės?.............................................................................................. 74 

3.5. Elgesys prie stalo .................................................................................................................... 79 

3.6. Veido kalba ir mimika ............................................................................................................. 88 

3.7. Kūno kalba ir gestai ................................................................................................................ 93 

3.8. Etiketas ir protokolas ............................................................................................................. 108 

3.9. Požiūris į darbą – kultūriniai savirealizacijos skirtumai ...................................................... 114 

3.10. kartojimas apie etiketą ir kultūrų įvairovę .......................................................................... 115 

 

Modulio Bioetika ir ekologija pamokų planai 

3.11. Pagrindiniai moksliniai faktai, verčiantys susimąstyti apie žmogaus vietą gamtoje: ar  

tikrai išmestas plastikinis maišelis gali pakenkti Žemei?............................................................... 121 



3 

 

3.12. Antropocentrizmas ir klasinikinės etikos teorijos žmogaus ir aplinkosnatžvilgiu: kodėl  

(tik) žmogus turi vidinę vertę?........................................................................................................ 125 

3.13. Pagrindinės ekologinės krizės priežastys: mūsų septynis kartus daugiau nei prieš 50  

metų – kelių Žemių reikia žmonėms išlaikyti?................................................................................. 128 

3.14. Utilitaristinės ir deontologinės gyvūnų teisių teorijos pagrindai: kodėl tuščias narvas yra 

geresnė edukacinė priemonė nei zoologijos sodas, medžioklė ar žvejyba?.................................... 130 

3.15. „Pasaulis nėra bandymų laboratorija“ (Tarptautionė Žaliųjų organizacija) ................... 133 

3.16. Kas yra bioetika .................................................................................................................... 138 

3.17. Gyvenimas yra vertybė .......................................................................................................... 146 

3.18. Lyčių lygybės paradoksas ..................................................................................................... 153 

 

Modulio Meilė ir šeima pamokų planai 

3.19. Meilės prasmė. Meilės ir įsimylėjimo skirtumai..................................................................... 155 

3.20. Kuo meilės samprata, pateikta Šv. Rašte (1 Kor 13, 1−8), skiriasi nuo šiandieninės 

populiariosios? ............................................................................................................................... 162 

3.21. Lytiškumas – dovana, skirta bendrystei. Pornografijos žala................................................ 163 

3.22. Santuoka Dievo plane. Gyvenimas „susidėjus“, partnerystė ar santuoka?.......................... 166 

3.23. Skaistumas – gebėjimo mylėti prielaida. Kodėl skaistumas vadinamas dorybe?.................. 171 

3.24. Skaistumas – gebėjimo mylėti prielaida. Kodėl verta laukti?............................................... 176 

3.25. Kodėl šeima – gyvybės lopšys, tautos, bažnyčios ir Valstybės kelias? ................................. 186 

3.26. Susilaukti vaikų pagal Dievo valią ....................................................................................... 187 

 

4. Mokinių kūrybinės veiklos, kritinio mąstymo ir vertinimo užduočių pavyzdžiai 

4.1. Modulio Etiketas ir kultūrų įvairovė diagnostinės ir kūrybinės užduotys, testas..................... 188 

4.2. Modulio Bioetika ir ekologija kritinio mąstymo ir kūrybinės užduotys, testas...................... 204 

4.3. Modulio Meilė ir šeima kritinio mąstymo ir kūrybinės užduotys, testas ................................ 218 

 

5. Rekomenduojamos literatūros ir interneto šaltiniai 

5.1. Modulis Etiketas ir kultūrų įvairovė........................................................................................ 232 

5.2. Modulis Bioetika ir ekologija................................................................................................. 234 

5.3. Modulis Meilė ir šeima.......................................................................................................... 237 

5.4. Audiovizualinės medžiagos naudojimo etikos pamokose praktiniai patarimai ....................... 240 

 

 

 



4 

 

1. DORINIO UGDYMO TAIKOMŲJŲ MODULIŲ AKTUALUMAS 

 

1.1. ETIKETO AKTUALUMAS 

 

Modulio „Etiketas ir kultūrų įvairovė“ aktualumą lemia dėmesio etiketui ir Lietuvoje 

būtinybė. Sėkmingas, efektyvus bendravimas dažnai analizuojama tema populiariuose žurnaluose, 

televizijos laidose ir t. t. Su kokiu bendravimu susiduriame kasdienybėje? Liberalizmas ir 

eklektika, vulgarumas, nereikalingi konfliktai, nenoras susitarti, išgirsti vienas kitą, − iš vienos 

pusės, iš kitos - civilizuotas bendravimas, pagarba, padorumas. Tinkamam bendravimui reikalingos 

tam tikros taisyklės – etiketas. Etiketu (pranc. etiquette) vadinamos papročiais virtusios žmonių 

elgesio taisyklės, kurios apima išorinius tarpusavio bendravimo pasireiškimus (Kučinskaitė A. 

Lietuvių kalbos etiketas. V., 1990). Ar etiketo pagrindų žinojimas ir jų taikymas palengvintų 

susikalbėjimą? Ko gero taip, jei kiekvienas iš mūsų norėtume keistis, tobulinti savo bendravimą 

taip, kad mūsų elgesio modelis būtų priimtinas ir kitiems. Etiketas yra instrumentas, kuriuo 

parodome palankumą, pagarbą. Taigi, etiketas disciplinuoja mūsų elgesį, motyvuoja elgtis su 

kiekvienu nepriklausomai nuo adresanto nuotaikos, nusistatymo, situacijos, nes etiketas – ne tik 

išorinio elgesio dalykas, bet ir dvasinės kultūros išraiška. Etiketo taisyklės reglamentuoja, kaip 

turėtume pasisveikinti, supažindinti ir susipažinti, priimti svečius, organizuoti viešą, dalykinį 

susitikimą, teikti dovanas ir t.t., todėl svarbu etiketo mokyti mokykloje. Kadangi šiandien jaunimas 

yra gana pragmatinis, todėl vienas iš svarbių uždavinių − sudominti mokinį etiketu, ugdyti jo 

suvokimą, kad tinkamas bendravimas yra naudingas pačiam kultūringai besielgiančiam. 

Lavindamas bendravimo įgūdžius, mokinys išmoksta dalyvauti dalykiniuose pokalbiuose, 

siekdamas karjeros geba tinkamai pristatyti save kaip asmenį, nes išmanantys etiketo taisykles 

laisvai ir lengvai bendrauja bet kurioje situacijoje. Priešingai, jų nežinantys neretai elgiasi kitaip, 

negu įprasta tam tikroje aplinkoje, todėl gali likti nesuprasti arba suprasti blogai. Nemažiau svarbu 

supažindinti mokinius ir su protokolo normomis – tarptautinio etiketo taisyklėmis, nes kultūringas 

asmuo turėtų mokėti kreiptis į aukštas pareigas užimančius asmenis, žinoti, kaip, ką ir kokiu tonu 

kalbėti.  

Etiketo pagrindų, normų žinojimas palengvina bendravimą, nes etiketo normos ir 

reikalavimai taikomi visose bendravimo srityse, tačiau skirtingose situacijose laikomasi skirtingų 

etiketo normų. Vienokių – oficialiuose priėmimuose, kitokių – verslo susitikimuose, dar kitokių – 

bendraujant su asmeniniais svečiais ir t.t. Turime išmanyti ne tik bendravimo etiketo taisykles, bet 

ir griežtai reglamentuotas aprangos taisykles nekasdieniškose situacijose − priimant svečius, 

lankantis oficialiuose renginiuose. Galime manyti, jog kai kuriose situacijose niekada 

neatsidursime – neisime į kviestinius pietus, furšetą ar verslo partnerių susitikimą, tačiau kuo 
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daugiau žinosime, tuo drąsiau jausimės bendraudami su aukštesnio statuso (rango) žmonėmis 

įvairiose situacijose. Yra daugybė sričių, su kuriomis žmonės tiesiogiai dažnai nėra susiję, tačiau 

vis dėlto apie jas žino ir išmano. 

Pirmąsias (ir svarbiausias) kultūringo elgesio pamokas išmokstame šeimoje. Etiketo 

pajautimas ugdomas, todėl jeigu tėvai nuo mažens savo vaikams skiepija gero elgesio taisykles, jie 

įgyja deramo elgesio pradžiamokslį. Tačiau neretai tėvai nepakankamai skiria dėmesio ir laiko 

bendravimui su vaikais (pastaraisiais metais psichologų pateikiamais duomenimis nemažai tėvų su 

vaikais vidutiniškai per dieną bendrauja apie 14 min.), todėl mokytojas galėtų mokinį paskatinti 

sąmoningai gero elgesio saviugdai, studijuojant oficialiąją literatūrą. 

Ar turime pakankamai literatūros etiketo klausimais? XX a. paskutinio dešimtmečio viduryje 

išverstos į lietuvių kalbą užsienio autorių knygos: R. V, Grischkat „Manieros ir karjera“, I. Volf 

„Šiuolaikinis etiketas“, A. Vanderbilt „Viskas apie etiketą“. Visos šios knygos pasirodė Lietuvoje 

1996 m. Tuomet tai buvo vieni iš pirmųjų verstinių gero elgesio vadovėlių, tačiau šiuo metu jos 

pasenusios ir moraliai, ir savo turiniu, todėl mažai vertingos. Nemažai darbų apie etiketą 

spausdinta žurnaluose „Vadovo pasaulis“, „Personalo vadyba“, „Verslo klasė“. Vėliau pasirodė 

lietuvių autorių − etiketo specialistų knygos − A. Lydekos „Etiketas kiekvienam“, „Protokolas: 

elgesio taisyklės“, Ž. Sederavičiūtės „Etiketas kiekvienai dienai“, G. Drukteinio „Kaklaraištis yra 

politika“, A. Bylaitės−Žakaitienės „Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje“ bei 

užsienio autorių knygos − E. Bonneau „Šiuolaikinis etiketas“, D. Foster „Europos šalių etiketas“ ir 

kt. Naudingos informacijos apie etiketą galime rasti ir internete.  

 Literatūros apie mokyklinį etiketą: bendravimo, rengimosi, valgymo kultūrą mokykloje 

beveik nėra. Ko gero, kiekviena mokykla formuoja savitą kultūrą, deramo elgesio taisykles. 

Mokyklos mikroklimatas priklauso nuo santykių tarp mokytojų ir mokinių, mokytojų ir mokinių 

tėvų, tėvų ir mokinių. Bendravimo procese svarbu parodyti kito žmogaus reikšmingumą, gerbti 

kitą. Pagarba, kaip teigia K. Stoškus knygoje „Etiketas ir žmonių bendravimas“, laisvai 

pasirenkama distancija, tam tikras asmens išskyrimas, iškėlimas, paaukštinimas, kuris kiekvienam 

suteikia tam tikrą reikšmingumą. Laikantis etiketo nesunku reguliuoti tarpusavio santykius, 

konfliktinėse situacijose ar diskusijų metu, etiketo įgūdžių turėjimas padeda sukurti pagarbią 

atmosferą, ir pasiekti, kad nuomonių skirtumai neperaugtų į tarpusavio įžeidinėjimą. Etiketas 

pasižymi universaliu bruožu − pagarbos ir palankumo reiškimu. Tinkamas atstovavimas savo 

institucijai, gebėjimas kultūringai pradėti pokalbį, deramai elgtis stiprina savigarbą ir pasitikėjimą 

savimi. Etiketas yra ir estetinė vertybė, nes gražus elgesys vertas pasigėrėjimo. Etiketo laikymasis 

− tai pagarba pašnekovui, aplinkiniams, geranoriškumas ir tolerancija. Formuodami etiketo 

įgūdžius mokykloje skatiname mokinius domėtis etiketo naujovėmis, nes etiketo taisyklės yra 

kintančios įvairiose kultūrose. 
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1.2. EKOLOGINĖS IR BIOETIKOS AKTUALUMAS 

 

Ekologija yra žmogaus ir aplinkos santykis. Mokant ekologinės etikos galima pradėti nuo kai 

kurių svarių faktų aptarimo. 

Faktai... 

 

 Koks yra visatos amžius? 

 Visatos amžius – 15 mlrd. metų. 

 Koks yra Žemės amžius? 

 Žemės amžius – 4,5 mlrd. metų. 

 Koks gyvybės amžius Žemėje? 

 Gyvybės amžius – 3 mlrd. (vandenyne), apie 450 mln. „išlipo“ iš vandenyno į sausumą. 

 Koks yra Žmonijos amžius Žemėje? 

 Žmonijos amžius – 100 tūkst. metų. 

 Kada žmonės prisijaukino pirmuosius gyvūnus ir pradėjo užsiimti žemdirbyste? 

 Prieš 10 tūkst. metų. 

 Kada prasidėjo industrinė revoliucija? 

 Prieš 250 metų. 

Per labai trumpą laikotarpį, nuo industrinės revoliucijos pradžios (prieš 250 metų), per 

menkus 000002 % Žemės egzistavimo, mes pasidarėme pajėgūs neigiamai paveikti visą Žemės 

biosferą. Dar 1993, Harvardo biologas E.O. Wilsonas apskaičiavo – netenkame apie 30,000 rūšių 

per metus (apie 3 rūšių/val.). Akivaizdus bioįvairovės nykimas… 

 Žmonių Žemės paltenote sparčiai daugėja. Kiek šią minutę Žemėje yra žmonių? Jau kitais 

metais Žemės gyventojų skaičius pasieks 7 mlrd., rodo tyrimo organizacijos Population Reference 

Bureau duomenys.  

 

             

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ac1UV30jt_U
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ac1UV30jt_U
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.npr.org/2011/10/31/141816460/visualizing-how-a-population-grows-to-7-billion
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          Jos specialistai prognozuoja, kad gyventojų skaičius kitąmet pirmiausia augs dėl 

gimstamumo didėjimo besivystančiose ir neturtingiausiose pasaulio šalyse. Be to, kaip teigia 

demografai, per artimiausius 40 metų mūsų planetos gyventojų skaičius pasipildys Azijoje, Lotynų 

Amerikoje, Afrikoje ir Karibų baseino šalyse. Kaip tik šiems regionams teks 97 proc. Žemės 

gyventojų prieaugio. Anot specialistų, jau dabar apie 90 proc. jaunuolių - 1,2 mlrd. − tenka 

besivystančioms šalims. Pagal prognozes, iki 2050 m. lydere pagal gyventojų skaičių taps Indija, 

kur gyvens 1,7 mlrd. žmonių. Ji pralenks dabar pirmaujančią Kiniją. Prognozė šiai šaliai - 1,4 mlrd. 

žmonių. Trečiojoje vietoje, mokslininkų duomenimis, turėtų būti JAV, kur gyventojų skaičius 

padidės iki 439 mln.  

      Ekologinės krizės priežastys: 

 Judaizmo bei krikščionybės religijų pagrįstas ir skatinamas žmogaus dominavimo 

Žemėje (antropocentrizmo) požiūris. 

 Kapitalizmas, technologijų plėtra, demokratizacija, urbanizacija ir individualizmas. 

 Didysis šeštasis išnykimas. 

 Skatinama gamyba, perdėtas vartojimas, adekvačių politikos priemonių stoka.  

     Mokantis ekologinės etikos svarbu įveikti ir šiuos mąstymo ribotumus: 1) antropocentrinį 

požiūrį į gamtą; 2) vienos kultūros dominavimo pasekmes; 3) modernybės mitus ir 4) atomistinį 

mąstymą. 

Šiuolaikiniai teoretikai atkreipė dėmesį į moderniosios ekologinės etikos aktualumą, o 

tradicinės teorijos (utilitarizmas, deontologija, vertybių etika) – negali padėti mokant šio modulio, 

ekstencionalizmas (gyvūnų etika, biocentrizmas) – taip pat. 

Moderniosios ekologinės etikos ištakos: 

 Antropocentrizmo kritika 1973: Routley, Richard.  

 Dominuojančio vakarietiško požiūrio kritika (vartotojiškumo, materializmo ir posūkis 

savirealizacijos link su atvirumu visiems objektams.) 1973: Naess, Arne.  

 Ekologinė etika įtraukta į filosofinius dialogus. 1975: Rolston, III, H. 

    Utilitaristinė teorija - P. Singeris: jautrumas 

Nuo juodaodžių, moterų ir homoseksualų link gyvūnų teisių (lygybės sąvokos interpretacija). 

Jautrumas (sentience), t.y. individo gebėjimas jausti malonumą ir patirti skausmą. 

Į moralinius svarstymus įtraukė paukščius, žinduolius ir kt. stuburinius gyvūnus (jie patiria 

skausmą) 

Visais kitais atvejais, reikia įvertinti visų susijusių individų interesus.. 

Rūšizmas, rangavimas… 

Deontologinė teorija – T. Reganas: gebėjimai 

Tam tikri gyvūnai yra gyvybės subjektai (turi įsitikinimus, norus, išgyvena gerovę) ir  
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todėl turi būti gerbiami. 

Lygi vidinė vertė tam tikriems gyviems organizmams (žinduoliams). 

Siūlė uždrausti gyvūnų naudojimą moksliniuose tyrimuose, komercinį gyvūnų auginimą  

maistui bei komercinę ir sportinę medžioklę.  

Pamatinės moralinės teisės: teisę į gyvybę, laisvę, laivę nebūti kankinamam. 

Pagarbos gyvybei etika – A. Šveiceris, P. Tayloras: centre gyvybė, individas, lygiavertė 

vidinė vertė. Šiai krypčiai būdinga: gyvūnų teisių teorijų kritika dėl „moralės klubo“; nuostatos: 

pagarba gyvybei; pagarba sau-atvirumas (suvokimas); nuoseklumas (racionalizacija); pagarba 

kitiems individams. Visos gyvybės formos suprantamos kaip moraliai svarbios (kiekviena rūšis 

turi savo rūšies gerovę). Tai reiškia: neskriausti kitų gyvybės formų, nesikišti į kitų gyvybės formų 

gyvenimą. 

H. Rolston III išdėto evoliucinius argumentus, kurie pagrindžia vidinę vertę. 

Ekocentrizmas (holizmas): 

 Žemės etika – A. Leopoldas, J. Bairdas Calicottas:  

holizmas, ekosistemos Žemė, tarpusavyje susietumas, priklausomybė, moralinė 

bendruomenė.  

Ekosistema turi moralinę vertę. 

Žmogus yra ne užkariautojas, o Žemės moralinės bendruomenės narys.  

Grožis – subjektyvu, žmogiška. Stabilumas – sugrįžtanti į pirminę būklę, susitvarkanti. 

Vientisumas – Žemė kaip sistema, kaip visuma. 

 Ekosofija arba gilioji ekologija – A. Nesas, Dž. Sesonas.  

o Kelia fundamentinius klausimus, o ne instrumentinius pasekmių sprendimus. 

o Identifikacija su gamta (gamta kaip mano dalis, gamtos interesai kaip mano dalis). 

o Tai nėra altruizmas (tai „plačiojo aš“ manifestacija). 

Gali kilti klausimas: kaip gyventi kartu žmonėms ir kitoms gyvybės formoms gamtoje?  

            P. Tayloras išskyrė savigynos proporcingumo, minimalios žalos, paskirstomojo teisingumo 

ir restitucinio teisingumo principus. Artimos arba labiau gerbiamos bendruomenės. Didesnis 

poreikis generuoja stipresnes moralines pareigas nei silpnesnis poreikis. 

         Palyginę dominuojančią ir ekologinę pasaulėžiūrą pastebimi ryškūs pokyčiai: 
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Dominuojanti pasaulėžiūra Gilioji (išsamioji) ekologija 

Dominavimas Gamtoje. Harmonija su Gamta. 

Aplinka yra žmogaus resursai. Visa Gamta turi vidinę vertę, biorūšių lygybė. 

Materialistinis/ekonominis augimas augančiai 

žmonių populiacijai. 

Subtiliai paprasti materialiniai poreikiai.  

Tikėjimas gausiais resursų rezervais. Žemės „tiekimas“ yra ribotas. 

Greitas technologinis progresas ir sprendimas. Tinkama technologija, nedominuojantis mokslas. 

Konsiumerizmas (vartotojiškumas). Veikimas tiek, kiek „užtenka“, perdirbimas.  

Nacionalinė, centralizuota visuomenė. Mažumos tradicija, bioregionai. 

            

 Ekolginės etikos praktinė reikšmė yra nukreipta į žmogaus veiksmus. Siūlome 

apsvarstyti šiuos klausimus: 

           Kaip mes galime: 

 veikti verslą?.. 

 veikti politikus?.. 

Ar keičiame, kokios įtakos darome gamtai: 

 klimato pokyčiai; 

 vartojimas; 

 pagarba ateities kartoms; 

 gamtos saugojimas (rezervatai, draustiniai, regioniniai parkai); 

 gamta kaip turtas. 

Ar keičiamės patys? 

 tvari energija; 

 darni plėtra; 

 vegetarizmas, veganizmas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0
http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0
http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0
http://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0
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1.3. MEILĖS IR ŠEIMOS SAMPRATOS AKTUALUMAS 

           

1.3.1. Žmogus – kūniškas lytiškas asmuo 

 

Ugdymo ir ugdymosi procese lytiškumas visuomet turėtų būti traktuojamas kaip visą 

asmenį apimantis dalykas, t.y. grindžiamas visuminiu požiūriu į žmogų kaip į kūno ir 

dvasinės sielos nedalomą vienovę. Žmoguje „sielos ir kūno vienybė yra tokia glaudi, kad sielą 

galima laikyti kūno „forma“
1
. Žmoguje medžiaginis (kūnas) ir dvasinis (siela) pradai „nėra 

dvi sujungtos prigimtys, bet, būdamos suvienytos sudaro vieną prigimtį“
2
.  Vadinasi, iš 

medžiagos sudarytas, dvasinės sielos veikiamas, kūnas tampa žmogišku ir gyvu kūnu.  

Žmogus tiesiog yra kūniškas asmuo
3
. Tiesa apie žmogų kaip nedalomą kūno ir sielos vienovę 

tampa lytiškumo ugdymo, kuris turėtų padėti tvirtus jaunimo rengimo šeimai pamatus, 

paradigma. Kalbant apie bet kurį lytiškumo pažinimo komponentą, ši vienovė niekada negali 

būti prarandama.   

 

Lytiškumo prasmė  

Žinoma tiesa: žmogus dauginasi lytiniu keliu. Tačiau ir visi kiti gyvūnai, netgi dalis 

augmenijos taip pat dauginasi lytiniu būdu. Tai kas tada žmogų skiria nuo visų kitų gyvių? 

Tik tai kas jį ir padaro žmogumi – žmogui vieninteliam tam, kad taptų žmogumi reikia kitų 

žmonių. Žmogus sukurtas bendrystei ir toji bendrystė iš esmės skirtinga nei gyvūnų 

reprodukcija: žmogus vienintelis gali užmegzti meilės santykį su kitu asmeniu. Dažniausiai 

mokinių auditorijoje uždavus klausimą: „Kokia žmogaus egzistavimo dviejose lytyse 

prasmė“, dažniausiai pasigirsta atsakymas – „dauginimasis“ ir labai retai – „bendrystė“. Iš 

tiesų, žmonių lytys yra tam, „kad dvasiniame susijungime papildytų poliariniais skirtingumais 

jose konkretizuotą tą pačią Dieviškąją žmogaus idėją“, kuriai „svarbu ne josios egzempliorių 

skaičius, bet tobula josios išraiška“ (Maceina, 2006) 
4
. Gyvūnų lyčių skirtingumas prasideda ir 

baigiasi biologiniu prasmingumu: gyvuliai yra dvilyčiai tik todėl, kad gausintų savo rūšį. 

Kadangi žmogus nėra vien kūniška būtybė, kaip visi kiti gyviai, bet „kūno ir sielos vienovė“, 

galima teigti, jog lytiškumas yra tiek dvasinė, tiek kūniška žmogaus savybė. Žmogaus 

lytiškumas skirtas pirmiausia bendrystei, kurios tobuliausia išraiška yra meilė. Žmogus 

pašauktas mylėti ir dovanoti save kūnu ir dvasia. Moteriškumas ir vyriškumas yra viena kitą 

papildančios dovanos. Lytiškumas būdingas vyrui ir moteriai ne tik biologiniu, bet ir 

psichologiniu bei dvasiniu lygmeniu. Lytiškumas yra savybė kuri du asmenis – moterį ir vyrą 

                                                 
1
 KBK, 365. 

2
 Ten pat. 

3
 Narbekovas A., Obelenienė B., Pukelis K. Lytiškumo ugdymo etika. Kaunas: VDU. 2008. P.14  

4
 Ten pat. 
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padaro iš esmės skirtingais. Mūsų lytiškumas yra svarbus tam kuo mes esame ir paveikia 

mūsų mintis, jausmus ir mūsų veiksmus
5
. Pasak A. Maceinos, lytiškumas yra viena dieviškoji 

žmogaus idėja poliarizuota dviejose asmenyse, pasireiškianti viename duodančioju o kitame 

priimančiuoju poliumi. Žmogaus siela nėra tiktai „žmogiška, bet ji yra vyriška arba moteriška. 

Tai yra pagrindinė žmogaus filosofijos tiesa, be kurios žmogaus ir jo gyvenimo paslapties 

niekados nebūtų galima suvokti“
6
. Dėl to žmogaus lytiškumas yra konkretaus gebėjimo 

mylėti, kuriuo Dievas apdovanojo vyrą ir moterį, neatsiejama dalis. Lytiškumas yra būdas 

užmegzti ryšį su kitu ir jam atsiverti; dėl to jo tikrasis tikslas yra meilė, tiksliau sakant, meilė 

kaip dovanojimas ir priėmimas, kaip davimas ir gavimas. Santykis tarp vyro ir moters yra iš 

pagrindų meilės santykis
7
. Krikščioniškoji etika tradiciškai žmogaus lytiškumą supranta 

meilės ir gyvybės perdavimo prasme.
8
 Visada yra pabrėžiamas nenutraukiamas egzistencinis ir 

psichologinis ryšys tarp gyvybę perduodančios arba prokreacinės žmogaus lytiškumo 

dimensijos ir meilę perduodančios arba asmenis jungiančios dimensijos
9
. Asmuo kūno 

pagalba išreiškia meilę, kuri suprantama kaip dvasinis žmogaus išgyvenimas ir jo pašaukimas, 

tačiau kūniškasis regimas meilės ženklas yra kūdikis.  Iš tokio žmogaus, kaip kūniško – 

lytinio asmens  suvokimo išryškėja, kad žmogus savavališkai negali priešpriešinti šių dviejų 

lytiškumo dimensijų – meilės išreiškimo ir prokreacijos
10

.  

 

      Meilė nėra tik jausmas 

Žmogus yra pašauktas meilei. Dar negimus, tai tampa mūsų savastimi. Patyrėm ją 

palaimintą laukimo metą su kiekvienu savo motinos širdies tvinksniu, gimdami įkvėpėm su 

pirmu gurkšniu oro, o augdami apsaldavome kaskart jai prisilietus. Motina – pirmasis 

įsikūnijusios meilės asmuo, leidžiantis pajusti nenugalimą jos  trauką ir padarantis mūsų 

buvimą tikrai žmogišku. Tačiau meilės versmė netrykšta jokioje geografinėje erdvėje, bet 

atsiveria iš dviejų skirtingų žmogiškų esybių – moters ir vyro – nesumeluotos jungties. Todėl 

motinystė pirmiausiai atspindi ne gimdymą ar mažųjų auginimą, bet vyro ir moters meilę, 

kurios rūšį Didysis Sodininkas pažintų pagal jos vaisius – vaikus.  

Meilė dažniausiai tapatinama su jausmais. Šiandien paplitusi, taip vadinama, romantinės 

meilės samprata, kurioje seksualiniai pojūčiai yra nepamainoma meilės raiška. Sociologai 

                                                 
5
 Plg. Coleman D. G. Human sexuality: An All- Embracing Gift. New York: Alba House. 1992. P. xv. 

6
 Maceina A. Moterystės filosofija//Raštai T 13. Vilnius: Mintis. 2006. P.  23. 

7
 Popiežiškoji šeimos taryba. (2000) Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė. Auklėjimo šeimoje gairės. Kaunas: Už 

gyvybę.11. 
8
 Plg. Curran E. Ch. Themes in Fundamental Moral Theology. London: Notre Dame. 1997. P. 178. 

9
 Plg. May E. W. Sex, Marriage and Chastity: Reflections of a Catholic Layman, Spouse and Parent. Chicago: 

Franciscan Herald Press. 1981. P. 3. 
10

 Narbekovas A., Meilius K. (2002). Biotechnologijos: pagalba ar iššūkis santuokai kaip institucijai?//Sveikatos 

mokslai Nr. 2, p. 84-92.  
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teigia, jog didžioji dalis respondentų turi romantinės meilės supratimą
11

. Tiriant sužadėtinių, 

kurie rengiasi Santuokos sakramento šventimui, požiūrį į meilę visose Lietuvos vyskupijose, 

nustatyta, jog didžioji dalis respondentų meilę taip pat tapatina su jausmais ir aistra.
12

. Nieko 

nuostabaus, kad žmogus dvasinė realybė išgyvenama psichinėje plotmėje, nes, kaip buvo 

minėta, žmogus yra nedaloma kūno ir dvasinės sielos vienovė. Tačiau susitelkdamas tik tiek 

psichiniais reiškiniais ir suvokdamas meilę tik šioje plotmėje, žmogus nuskurdina meilės 

esmę, vadinasi, ir pats save suvokia primityviai. Romantinė meilė, arba įsimylėjimas gali būti 

meilės pradžia, vienas stipriausių potyrių bei emocinių žmogaus išgyvenimų, tačiau, savaime 

suprantama, jog jis, kaip ir visos emocijos ir jausmai negali tęstis ilgai. Tačiau meilė – ne vien 

jausmas ar emocinis išgyvenimas, ji nėra kažkas mistiško, kas staiga iš niekur atsiranda ir 

dingsta nepaisant žmogaus valios. Meilė tai – santykis, lemiantis visuminį žmogaus sąryšį su 

pasauliu ir mylimu asmeniu
13

. Tai asmenų susivienijimas visada besiremiantis kokiu nors 

santykiu su gėriu
14

.  

 

Ar gebėjimą mylėti reikia ugdyti?  

 Dažnai atrodo, kad meilė yra kažkas gatava žmonių tarpusavio santykiuose. Manoma, 

jog gebėjimo mylėti nereikia ugdyti, kad meilė duota žmogui kaip tam tikros rūšies širdies 

nuotykis
15

. Tačiau meilė visada yra ne tai, kas duota, bet tai kas užduota. Meilė tam tikra 

prasme niekada nesti „yra“, bet nuolat „įvyksta“.  Ir tai kas „įvyksta“ priklauso nuo abiejų 

asmenų indėlio
16

 ir jų sugebėjimo perkelti kito asmens pergyvenimą nuo jo lytinių verčių į 

asmens vertę. Patirtis, kuri yra „duota“ remiasi natūraliu juslumu ir jausmingumu
17

. Ji tik 

teikia meilei „žaliavą“ Tai kas „įvyksta“ tik remiasi tuo kas „duota“, t.y.  juslumu ir natūraliu 

moters ir vyro jausmingumu, t.y. meilės „žaliava” duota pačios prigimties. „Užduotis“ – 

susikurti meilę iš to kas duota, svarbiausia, „išsilaisvinti iš vartojimo“, nes meilė yra 

vartojimo priešybė
18

. 

Žmogus kaip sudėtinė daugiasluoksnė būtis išreiškia save daugelyje skirtingus tikslus 

turinčių dinamizmų. Meilėje dalyvauja kūniškas, psichinis ir dvasinis/asmeninis sluoksnis
19

, 

kurių raiška yra skirtinga žr. 1 schemą: 

 

                                                 
11

 Aušra Maslauskaitė. Lytis, globa ir kultūriniai gerovės kapitalizmo barjerai Lietuvoje//Sociologija. Mintis ir 

veiksmas. 2004, Nr. 3, p. 39–51. 
12

 Žydrūnas Kulpys. Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė. Daktaro disertacija. – Kaunas: VDU, 

2009. 
13

 Fromas E. (1999). Menas mylėti//Meilės menas. Vilnius: Asveja. P. 153. 
14

 Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. Vilnius: Alka,1994. P. 87. 
15

 Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. P. 174. 
16

 Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. P 
17

 Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. P. 174 
18

  Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. P. 26 
19

 Ten pat. P. 180 
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Lygmuo Komponentas Raiška  

Kūniškas lytinis potraukis juslumas (seksualumas  

Psichnis emocijos, jausmai jausmingumas (jausmų ir emocijų raiška) 

Asmeninins asmens pažinimas kito asmens vertės teigimas 

 

Visų šių trijų lygmenų integracija – tai žmogaus savęs realizavimo programa, ji – 

sugebėjimo  mylėti sąlyga „Meilės integracijai reikia, kad žmogus sąmoningai savo valia 

formuotų visą tai, ką teikia pojūčiai juslumo ir jausminėmis reakcijomis, idant nuosekliai 

teigdamas asmens vertę visa tai keltų į asmens sąsajos su asmeniu lygmenį ir pasiektų tikrąjį 

asmenų susivienijimą“
20

. Tikroji meilė gali būti tik asmenų kūrinys, asmenų susivienijimas, 

kuriame jie vienas kitam besąlygiškai dovanoja. Tačiau, tam, kad save dovanotum, 

pirmiausiai reikia save turėti. Tik žmogus galintis save valdyti, pirmiausiai, lytinius poreikius, 

pats save turi.  

Dezintegracijos atveju – reiškia asmens nesugebėjimą nei save patį valdyti, nei save 

turėti, t.y. nesugebėjimą mylėti 
21

. Jei asmenys nesugeba integruoti tai kas duota iš prigimties 

meilei sukurti, jie naudoja meilės „žaliavą“ (juslumą ir jausmingumą), kuri greitai išsenka. 

Tada tokie asmenys konstatuoja – meilė baigėsi. Dar daugiau, meilės baigtimi pateisinamos ir 

skyrybos, ir kito asmens paieškos, nes sutikus jį „meilės žaliavos“ šaltinis tarsi atsiveria iš 

naujo.  

Atsakymas į klausimą „Kas yra meilė“? tam tikra prasme, parodo kokia meilės samprata 

žmogus vadovaujasi. Atsakymas, kad meilė yra jausmas ar aistra, parodo, jog žmogus meilę 

supranta ne kaip asmenų santykį, kurį reikia susikurti, ne kaip būtinybę investuoti, bet kaip 

duotą iš prigimties. „Manyti, kad meilė kažkas gatava – vadovautis klaidinga tendencija, 

kurioje slypi vartojimo nuostata“
22

. Atsakymas jog „meilė yra jausmas“ parodo žmoguje 

slypinčią dar labai gają  egoizmo, savimanos substanciją, kuri neleis megzti santykio su kitu 

asmeniu kaip su tikslu. Jis juos kurs tikėdamasis naudos sau, t.y. su kitu asmeniu elgsis kaip 

su priemone. Asmenybė auga tik bendravimo su kitu dėka, užsidarymas savimeilėje, ryšio su 

kitu praradimas yra giluminio savojo „aš“ netekimas, nes žmogus egzistuoja tiek, kiek 

egzistuoja kitam
23

. Kitaip sakant, šis klausimas, (kas yra meilė?) yra tarsi indikatorius, galintis 

parodyti ar žmogus myli tikrąja meile, „kuri niekada nesibaigia“
24

 ir ar jis subrendęs  

santuokai.  

                                                 
20

 Ten pat. P.  191. 
21

 Ten pat. 
22

 Ten pat. P. 174. 
23

 Munjė. Personalizmas. Vilnius: Mintis, 1996. 
24

 1 Kor 12, 31 – 13, 13). 
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Kadangi meilė yra tobuliausias santykis, vadinasi, į jį reikia investuoti daugiausiai. 

Pasak E. Fromo, meilės charakteris pačia bendriausia prasme gali būti apibūdinamas vienu 

žodžiu – davimas. Tai nereiškia kažko netekti, ar pasiaukoti, kaip kad yra būdinga 

neproduktyvios orientacijos žmogui. Davimas yra aukščiausia pajėgumo išraiška, savo 

gyvybingumo, jėgos ir sveikatos išgyvenimas
25

. Be davimo visų rūšių meilėms būdingi dar 4 

požymiai: 1) rūpestis, 2) atsakomybė, 3) pažinimas, 4) pagarba
26

. Žmogus yra atsakingas už tą 

žmogiškąjį veiksmą, kurį atliko, nes jis, pasak K. Wojtylos, skirtingai nei visi kiti gyvi 

kūriniai, vienintelis yra moralinė būtybė, nes tik jis yra protingas – suvokia savo veiksmų 

tikslą ir supranta, ką daro – ir tik jis yra laisvas – nėra verčiamas instinktų būtinybės.. Tam 

kad atsakomybė nepavirstų savininkiškumu būtina pagarba
27

. Žmogaus orumas įpareigoja, jog 

santykyje su savimi, ar kitu, asmuo visuomet būtu tik tikslu, o ne priemone. Pagarba 

asmeniui, kaip buvo minėta, grindžiama pažinimu, nes pagarba reiškia gebėjimą vertinti 

asmenį tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks jis man yra reikalingas.
28

 Todėl meilė niekada 

nebūna akla. Akla yra aistra. Prisimti atsakomybę, įsipareigoti bei rūpintis, pažinti ir gerbti 

gali tik brandus žmogus, kuris naudojasi savo prigimtinėmis žmogiškosiomis galiomis: laisva 

valia (nepavaldus instinktams) ir protu (geba pažinti) įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę gali 

tik laisvi asmenys. Paprastai, ką žmonės vadina meile, tėra tik emocijos, kurios vengia tiesos. 

Jausmai keičia tiesos pažinimo kryptį
29

. Meilė neparemta pažinimu ir tiesa nėra nei reali, nei 

konstruktyvi, bet labiau griaunanti ir sentimentali. Galbūt, tuo galima paaiškinti dabartinę 

santuokų netvarumo priežastį tuo, jog dauguma tuokiasi ne meilės, bet emocinių ir kūniškų 

poreikių vedini. Meilė yra valingas apsisprendimas. Ir jei meilė baigėsi, vadinasi jos nė 

nebuvo, tai tebuvo aistra, meilės svajonė, meilės atvaizdas, bet ne pati meilė.  

Primityvios meilės sampratai įtakos turi ir aplinka. Mokslininkai teigia, jog romantinės 

meilės įvaizdis demonstruojamas netgi romantinėse komedijose kenkia asmenų meilės 

sampratai
30

. 

 

Lytinis potraukis – egzistencinė gimties galia  

Lytinio potraukio ir lytinio instinkto skirtumas 

Biologine prasme lytinis instinktas yra rūšies išlikimo sąlyga. Šia prasme, žmogaus 

lytinis potraukis taip pat yra žmonijos, kaip gyvybės rūšies egzistencijos sąlyga. Homo 

sapiens rūšies buvimas yra „pirminis ir pagrindinis gėris“ visi kiti žmogaus gėriai: kūryba, 

                                                 
25

 Erikas Fromas. Menas mylėti // Meilės menas. – Vilnius: Asveja, 1999. P. 132. 
26

 Erikas Fromas. Menas mylėti // Meilės menas. – Vilnius: Asveja, 1999. P. 107−236. 
27

 Erikas Fromas. Menas mylėti // Meilės menas. – Vilnius: Asveja, 1999. P. 136. 
28

 Fromas E. Menas mylėti // Meilės menas. Vilnius: Asveja. 1999. P. 136−137. 
29

 Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. P.191 
30

 Kimberly R. Johnson,  Bjarne M. Holmes. Contradictory Messages: A Content Analysis of Hollywood-

Produced Romantic Comedy Feature Films//Communication Quarterly , 2009, Vol. 57, No. 3. P. 352–373. 
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tobulėjimas, meilė ir t. t. priklauso nuo šio pirminio gėrio
31

. Žmogus gali veikti ir kurti tik todėl, 

kad jis yra. Vadinasi, žmogaus lytinis potraukis yra ne tik gamtinė jėga, bet ir vienintelė 

sąlyga, laiduojanti žmogaus buvimą, todėl jis turi kitą, svarbesnę nei gamtinė, – egzistencinę 

prasmę. Žmogaus egzistencija yra ne gamtos mokslų, bet filosofijos tyrimo objektas. Todėl tik 

filosofiškai žvelgiant į lytinį potraukį, kaip į pačią žmogaus egzistencijos priežastį, galima 

rasti jo tikrą reikšmę
32

. Tikrai žmogiškas ir teisingas požiūris į lytinį potraukį turi remtis ne 

biologijos, bet filosofijos principais, kurie privalomi asmens atžvilgiu, pirmiausia – 

personalizmo principu, jog asmuo niekada negali būti vartojamas.  

Lytinis potraukis kaip žmonijos egzistencijos sąlyga yra neabejotinas gėris. Tačiau šią 

gamtinę, generacinę jėgą tikrai žmogiška ir asmeniška patirtimi padaro gebėjimas ją suvaldyti. 

Lytinis potraukis tuo ir skiriasi nuo lytinio instinkto, jog potraukio esmė yra sugebėjimo 

valdyti ir apsisprendimo komponentas. Gyvūnas yra valdomas instinktų: esant kokiam nors 

poreikiui (alkanas), vienodi išoriniai stimulai (grobio kvapas, vaizdas) neišvengiamai skatina 

vienodus veiksmus (pulti, griebti).  Potraukis yra tam tikra visos žmogaus būties orientacija 

(kryptingumas) susijusi su pačia tos būties prigimtimi. Tačiau žmogus sugeba apmąstyti 

priemonių santykį su tikslu ir priemones renkasi pagal siekiamą tikslą. Potraukio prigimtį, 

kitaip nei instinkto, veikia žmogaus protas ir valia, t.y. dvasinės dimencijos, ne vien tik 

biologinės.  

 

Dvi lytinio potraukio dimensijos: asmeninė ir visuomeninė 

Tai, kad lytinis potraukis yra žmonijos egzistencijos sąlyga, ir tai, kad lytinį potraukis 

yra būdinga savybė visiems žmonėms, padaro jį, tam tikra prasme, dviprasmišku: jis yra labai 

asmeniškas bei imtymus ir tuo pačiu visuomeniškas bei visiškai viešas. Visa viešoji erdvė 

užpildyta reginių žadinančių lytinį potraukį, pramoginė kultūra prisodrinta informacijos apie 

lytinio potraukio žadinimo būdus ir jo sukeliamus psichofizinius išgyvenimus moterims ir 

vyrams. Pastarieji, dažniausiai, sudaro didžiają dalį jumoristinio žanro rašytinių ir vaizdinių 

kūrinių. Tačiau žmonės nėra linkę reikšti išgyvenimus, kuriuos jiems sukelia lytinis potraukis. 

Lytinis potraukis dėl savo egzistencinės paskirties prilygsta pačiam stiprausiam žmogaus 

poreikiui – išlikimui, saugumui. Todėl šia savybe, labiau nei bet kuria kita, yra spekuliuojama 

viešoje erdvėje, siekiant sustiprinti lytinio potraukio vartotojišką pusę. Dažniausiai 

populiaroje sampratoje vartotojiškais tikslais siekiama sutapatinti ir dvi skirtingas sampratas: 

lytiškumo ir seksualumo. Lytiškumas, kaip buvo minėta, yra žmogaus būties orientacija, jos 

išgyvenimas ir raiška moterišku ar vyrišku būdu. Jis apima visas žmogaus būties plotmės − 
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fizinė, psichinę ir dvasinę. Seksualumas yra lytinio potraukio raiška
33

. Žodžio seksualumas 

šaknyje yra anglų kalbos žodis sex (liet.k. lytis). Lietuvių kalboje žodžio seksualumas 

atitikmuo yra geismingumas. Žmogaus seksualumas, ypač moters, tapo ir preke, ir būtina 

asmens savybe. Visuomeninė lytinio potraukio dimensija šiandien, labiau nei bet kada yra 

įgavusi vartotojišką, netgi gruobuonišką išraišką, kurią siekiama pristatyti kaip pozityvią 

savybę, neva galinčia išlaisvinti žmogų. Idealizuojamas seksas yra ne kas kita, kaip lytiniai 

santykiai atsieti ir nuo meilės, ir nuo prokreacijos. Vadinasi, nuo atsakomybės ir 

įsipareigojimų. Seksas – yra labiausiai spekuliatyvinis, idealiausias seksualumo elementas, 

kurį verslo struktūros ir „valdžia ima reguliuoti, užgrobusi kūną, jo materialumą, jo jėgą, 

pojūčius, malonumus“
34

. Gimstamumo reguliavimas dirbtinėmis priemonėmis yra taip pat 

žmogaus kontrolės sistemos dalis, realizuojama seksą paverčiant preke, todėl moters kaip 

sekso objekto vaizdavimas ir gimstamumo kontrolė yra neatsiejami, o lytinis švietimas šiuo 

atveju tarnauja kaip vienas iš gimstamumo kontrolės realizavimo ir realaus moters 

sudaiktinimo bei pavergimo priemonių
35

  

Kaip buvo minėta, tik sugebėjimas lytinį potraukį, tikrai gamtinę, gimties galią 

„meilės žaliavą“ nukreipti į kitos lyties asmenį (ne tik į kūną) ir panaudoti pačios meilės 

sukūrimui, įasmenina ir išlaisvina patį žmogų, padaro jį savęs šeimininku. Priešingu atveju, 

žmogus leidžiasi visuomeninės lytinio potraukio dimensijos užvaldomas. 

 

Lytinio potraukio realizavimas nėra asmeniui gyvybiškai būtinas 

 Lytinis potraukis skiriasi nuo kitų fiziologinių žmogaus poreikių, tokių kaip valgymas 

ir gėrimas: maistas ir gėrimas yra būtini asmens gyvybei palaikyti, o lytinis poreikis – Homo 

sapiens rūšies išlikimui. Tačiau neretai mėginama įrodinėti, jog lytinių poreikių patenkinimas 

asmeniui yra taip pat gyvybiškai būtinas kaip ir valgymas bei gėrimas. Tai niekuo nepagrįstas 

mitas, skatinantis pateisinti asmenų palaidumą, t.y. nevaldomą lytinį potraukį. Prilyginti alkį 

(kūno signalą, kad organizmui būtinas maistas) ir lytinį potraukį (signalą, kad būtina 

seksualinė iškrova) reiškia sudaryti prielaidas atsirasti neatsakingai lytinei elgsenai, kurios 

pagrindinė charakteristika – kito asmens vartojimas. Antroji dažnai daroma klaida pasitaiko ir 

lytiniame švietime – tai, kad lytiniam potraukiui priskiriama ne ta paskirtis: lytinis potraukis 

yra atskiriamas nuo generacijos, o lytiniai santykiai suprantami kaip greičiausias ir bene 

vienintelis būdas suvokti save kaip lytinę būtybę. Šiuo atveju žmogaus lytinis potraukis nėra 

tinkamai suvokiamas nei egzistencine, nei gamtine prasme. Lytinis potraukis kaip žmogaus 

                                                 
33
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egzistencijos sąlyga, meilės žaliava yra didžiulė potencija (gėris pats savyje). Tačiau 

moraliniu gėriu tampa tik perkeistas ir įasmenintas žmogaus vidinėmis, psichinėmis ir 

dvasinėmis galiomis. Nors meilė išauga ir formuojasi lytinės traukos pagrindu, tačiau, pasak 

K. Wojtylos, ją kuria „pats asmuo savo valia“ t.y. aktyviomis valios pastangomis integruoja 

lytinį potraukį su meile
36

.  

 

1.3.2. Skaistumo dorybė – gebėjimo mylėti pagrindas 

 

Lytinis potraukis yra neutralus fizinis gėris. Asmeniniu gėriu tampa priklausomai nuo 

to, kaip kiekvienas žmogus išsprendžia savo lytinio susivaldymo problemą. Paauglystei labiau 

nei bet kuriam kitam žmogaus amžiui yra būdingas jaunatviškas entuziazmas ir idealizmas. 

Priešingai nei ankstyva lytinė patirtis, lytinis susivaldymas ir ištikimybės idealo siekimas 

paauglystės laikotarpiui tinkamesni, kadangi paauglio mąstymas, pasak E. Eriksono, linkęs 

siekti idealų – net jei jų kokybė ir prasmė atrodo nežymi. Žmogus „turėtų gebėti išlaikyti tam 

tikrą įtampą šioje srityje ir nepasiduoti lytiniam potraukiui, jei emocionaliai viršesni dalykai 

ar pareigos ir ištikimybės sumetimai to reikalauja“
37

. Skaistumas nepriklauso nei nuo 

instinktų, nei nuo hormonų, t.y. jis nepriklauso nuo fiziologinės organizmo būklės, bet 

priklauso nuo žmogaus valios atsispirti potraukių dirgikliams
38

, todėl galėjimas susilaikyti yra 

psichologinės normos požymis. Skaistumas nėra tik lytinių santykių neturėjimas, bet yra 

tikras žmogiškumo realizavimas gyvenant tiesoje apie žmogaus kūną, kaip dvasinės sielos 

regimą ženklą ir prasmenį, tiesoje apie lytiškumą ir meilę. Skaistumo paskirtis yra išvaduoti 

meilę nuo vartojimo nuostatos ir tuo pačius asmenis apsaugoti nuo panaudojimo. Be 

skaistumo meilė nėra meilė, nes tol, kol noras „vartoti“ nėra pajungiamas pasirengimui 

„mylėti“ be jokių sąlygų ir išlygų
39

.  

Geidimo priežastis – juslinė lytinio potraukio sukelta įtampa, kuri lemia tam tikrą 

pusiausvyros praradimą. Jei asmuo nesugeba susivaldyti, jis griebiasi pusiausvyros praradimą 

galinčio pašalinti veiksmo. Tada vienas asmuo tampa geidimo tenkinimo priemonė kitam. 

Moteris ir vyras gali teikti vienas kitam seksualinį malonumą, gali būti vienas kitam šios 

naudos šaltiniu, tačiau „malonumas ir juslinis mėgavimasis nėra gėris, žmones jungiantis ir 

suvienijantis ilgalaikiam tikslui
40

. Iš kūno geidulingumo asmenį gali išvaduoti tik skaistumo 

dorybės įgyvendinimas
41

. Todėl, gebėjimo mylėti ugdymo siekis ir rezultatas yra skaistumo 
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dorybė. Skaistumo idealas jaunimui reikalingas ne kaip gamtinio prado juose neigimas, bet 

kaip lavinimas susivaldyti, kaip įkvepiantis žmogaus pavyzdys to, ką gali pasiekti žmogaus 

valia, kaip brandinimas juos žmogiškajam pašaukimui – meilei.  

Skaistumas suprantamas kaip dorybė, kuri atskleidžia asmens lytinio potraukio 

integravimą pagal dorinius įsitikinimus į asmeninį gyvenimą. Jis suponuoja ir savikontrolę, ir 

atvirumą gyvybei, ir meilę, kuri yra anapus fizinio lytinio potraukio spaudimo. Skaistus 

žmogus išsaugo visas jame esančias gyvybės ir meilės jėgas. Toks vientisumas užtikrina 

asmens vienybę ir priešinasi bet kokiam jos pažeidimui, todėl skaistumas moko susitvardyti. 

Susitvardymas savo ruožtu ugdo žmogaus laisvę
42

 Todėl skaistumas yra pavaldus augimo 

dėsniams. Skaistumas kviečia patvirtinti ir gerbti asmens vertę kiekvienoje situacijoje. 

Skaistumo neįmanoma suprasti atskirai nuo meilės, jeigu pastaroji suprantama kaip vienijanti 

asmens santykio su asmeniu funkcija. Ši dorybė įgalina valią ir pirmiausia geidimo galią 

valdyti juslinius jaudinimus. Skaistumo uždavinys – išvaduoti meile grindžiamus asmenų 

santykius nuo vartojimo, savanaudiškumo ir agresyvumo. Jis yra nepakankamas, jei 

nesistengiama teigti asmens vertės, o linkstama į sexus vertę, kuri, užvaldžiusi valią, 

netinkamai formuoja visą santykį su kitos lyties asmeniu“
43

. Skaistumas yra dorybė ir 

pastovus charakterio bruožas. Dorybės nėra jausmai ar veiksmai, pasižymintys kintamumu. 

Dorybės yra ilgalaikės ir nekintančios. Dorybės yra tokie charakterio bruožai, kurie sudaro 

prielaidas žmogui pažinti ir pasirinkti tai, kas yra gera. Doro žmogaus požymis yra ne tik tai, 

kad jis deramai elgiasi, bet kad tai daro laisvai, ne iš baimės ar svetimos valios įsikišimo
44

  

Meilei būtina subręsti. Paaugliai prisiimti atsakomybę ir rūpestį už kitą asmenį dar 

nepajėgūs, nes neturi tam būtinos moralinės galios, todėl skaistumas yra pagrindinė vaiko ir 

jaunuolio brandinimo meilei sąlyga. 

 

1.3.3. Lytinio susivaldymo svarba paauglio emocinei brandai (G. Vaitoška) 

 

Asmens tapatybės jausmas – gebėjimo mylėti prielaida  

Pasak E. Eriksono
45

, pagrindusio aštuonias amžiaus teorijos stadijas, kiekvienu 

gyvenimo periodu individas susiduria su dilema priešpastatančia vienos iš aštuonių gyvenimo 

fazės sėkmingą užbaigimą nepasisekimui. Paaugliui tai tapatybės jausmas priešpastatytas 

painiavai. Išgyvenant „fiziologinę revoliuciją“ brendimo laikotarpiu, jaunuolis ar jaunuolė turi 

„surinkti“ save į vieną visumą, susiformuoti rišlų vaizdą iš daugybės atskirų, o dažnai ir viena 
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kitai prieštaraujančių dalelių. Vaikystėje jis ar ji turėjo identitetą, kurio vieną dalį, 

priklausomai nuo psichologinių šeimos sąlygų, dabar atmeta, o kitą priima. Jis/ji „įgyja naują 

kūną“ su naujomis emocijomis, jausmais ir mintimis, iš kurių patys stipriausi ir labiausiai 

viliojantys yra susiję su svajonėmis apie meilę ir priešingos lyties asmenis. Jaunuolis mėgina 

atsekti, kurie vaikystės polinkiai gali būti vystomi tolimesniame suaugusiojo gyvenime: 

pomėgiai ir, svarbiausia, asmeniniai gabumai, galintys pasitarnauti pagrindu jo vėlesniame 

profesiniame gyvenime. Kartais jam gali tekti susigrumti ir su lytinės tapatybės klausimu, 

kada jis jaučia tokios tapatybės trūkumą; tokios abejonės, kaip pastebi E. Eriksonas, jauno 

žmogaus širdyje gali sukelti tikrą paniką. Bendrai kalbant, šios naujos, jau suaugusio asmens 

tapatybės įgijimas gali būti palygintas su gero vyno brandinimu: reikia laiko ir kantrybės, kol 

sužinai, kas esi, o dar ir ramybės širdyje, kuri vadovautų džiaugsmingam jaunystės veržlumui, 

kad jos galingi akordai susilietų į harmoningą atsiveriančios asmenybės simfonijos forte, o ne 

degeneruotų į psichologinės painiavos ir nusivylimo chaosą. E. Eriksonas labai realistiškai 

akcentuoja, kad pati pirmoji šios naujai gimstančios asmenybės melodija grojama profesinio 

gyvenimo perspektyvoje: kas aš būsiu kai tapsiu vyras ar moteris, galintis funkcionuoti 

visuomenėje? Kuo aš užsiimsiu? Ar būsiu geras savo profesijos atstovas, ar būsiu naudingas 

žmonėms? Kiti identiteto klausimai yra su tuo glaudžiai susiję: ar aš gyvensiu sėkmingą vyro 

ar moters gyvenimą? Ar būsiu patrauklus? Vertas meilės? Kaip tokiu tapti? E. Eriksonas rašo, 

kad dėl šios priežasties paaugliška meilė ir santykiai bendrai pasižymi „savęs ieškojimo“ 

savybėmis, o jų metu labai daug kalbama apie save. Žinios apie save ateina pamažu. 

 

Susivaldymas – gebėjimo integruoti lytinę trauką į meilę ir mylėti sąlyga 

Lytinės abstinencijos vertė jaunam žmogui pirmiausia glūdi galimybėje padėti jam/ai 

išsiugdyti gebėjimą mylėti. Tai be galo vertinga galimybė ne vien dėl etinių, bet ir dėl 

medicininių priežasčių: klinikinės psichologijos įkūrėjai, tokie kaip Z. Freudas, A. Adleris, K. 

G. Jungas, E. Fromas K. Hornis ir kt., vienokiu ar kitokiu būdu pabrėžė, kad gebėjimas mylėti 

yra tiek individo psichologinės sveikatos sąlyga, tiek jos ženklas. Z. Freudo
46

, paklausus, koks 

yra psichologinės normos ženklas, šis atsakė: „Lieben und arbeiten“ („Mylėti ir dirbti“). Z. 

Freudas teigė, jog paauglys pasiekia seksualinę brandą kai dvi srovės – seksualinė ir 

mylinčioji – susilieja; garsusis psichoanalitikas palygina šį procesą su „tunelio užbaigimu, 

kuris buvo kasamas kalvoje vienu metu iš abiejų pusių“
47

 Jei, pasak Z. Freudo, infantiliškas 

seksualumas yra „autoerotinis“, tai subrendusio asmens lytinis potraukis yra „subordinuotas 
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reprodukcinei funkcijai; jis tampa, kitaip tariant, altruistinis.“
48

. Verta atkreipti dėmesį į 

primygtinį Z. Freudo reikalavimą, kad brandus seksualumas turėtų būti koncentruotas į kitą, o 

ne į save. Kad būtų brandus, jis privalo funkcionuoti ne atskirai ir autonomiškai nuo likusios 

asmenybės dalies, bet turi būti integruotas į vieno žmogaus meilę kitam.  

Pasak V. Franklio
49

, visai integruota monogamija priklauso idealų kategorijai: jų galbūt 

nepasieksim, bet jų egzistavimas yra labai prasmingas. Jo teigimu, psichoseksualinio 

vystymosi procese jaunas žmogus pereina iš „išsklaidyto susijaudinimo“ fazės ankstyvoje 

paauglystėje į išsklaidyto seksualinio geismo daugelio moterų atžvilgiu fazę vėliau, kol 

pasiekia seksualumo ir „erotinio polinkio“ integralumą – pastarąjį terminą V. Franklis 

naudojo asmeninei meilei apibūdinti. Tai siejasi, iš vienos pusės, ką Z. Freudas sakė apie 

poreikį integruoti juslingumą ir emocionalumą, ir, iš kitos pusės, ką E. Eriksonas sakė apie 

meilę ir tikrą intymumą. Tačiau V. Franklis
50

 dar išsamiau aprašo atvejus, kurių metu stebėjo 

jaunus žmones, negalinčius pasiekti šios trečios sėkmingos fizinio seksualumo ir „sveiko bei 

prasmingo erotiškumo“ sintezės fazės. Jaunas žmogus gali sustoti išsklaidyto seksualumo 

fazėje, kur niekada nepasieks suasmenintų seksualinių ryšių lygio. V. Franklio patirtis rodo, 

kad taip gali nutikti, kai žmogus arba per anksti įvedamas į seksualinį gyvenimą, arba 

masturbacijos atveju. Pastaroji tema reikalauja atskiros analizės, o čia tik galime pastebėti, 

kad masturbacija yra tam tikro psichologinio nebrandumo ženklas. Kalbant apie jaunų vyrų 

per ankstyvą įsitraukimą į seksualinius santykius, remiantis tokiais psichologijos klasikais 

kaip E. Eriksonas ar V. Franklis, o tam tikra prasme net ir Z. Freudas, reikia pasakyti, kad 

dabar „saugaus sekso“ propagandoje ir menkavertėse „seksualinio švietimo“ pamokose 

girdimas entuziastingas jų skatinimas gyventi lytinį gyvenimą, yra psichologiškai 

neraštingas: psichinės traumos prevencijos prasme saugus seksas yra galimas tik santuokoje.   

 

Ankstyvo lytinio aktyvumo žala asmens savigarbai 

Savęs ieškojimo santykių modeliui, kaip jį apibūdina E. Eriksonas, būdinga tas pats, 

kuo pasižymi ir visi kiti santykiai, kuriuose bendraujantys partneriai negali pakilti aukščiau 

savo egocentriškumo. Egocentriškumas skiriasi nuo egoizmo, kuris yra sąmoningas 

sprendimas elgtis savanaudiškai; egocentriškumas tai pasąmoninis neurotiško ar 

nesubrendusio asmens bruožas. Abiem atvejais asmuo yra labai konfliktiškas, nes jam/ai 

nuolatos atrodo, kad kitas žmogus duoda nepakankamai, ar duoda ne tai, ko reikia, ar duoda 

netinkamu laiku ir t. t. Paaugliams būdingas didelis reiklumas, kuris taip gerai pažįstamas 

visiems jų tėvams. Taip pat plačiai žinoma, kad paauglys ar paauglė kur kas civilizuočiau 
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elgiasi bendraudamas su žmonėmis, kurie nėra jo/s tėvai. Artimuose santykiuose atsiskleidžia 

daugiau pasąmoninės asmenybės dalies – ir todėl, iš vienos pusės, sunkiau su šia asmenybės 

dalimi bendrauti, bet, iš kitos pusės, ji daugiau žada tikros psichologinės brandos prasme. Bet 

kuriuo atveju aišku, jog artimi santykiai pasižymi „regresyvine“ galia – ir tik, kalbant E. 

Eriksono
51

 žodžiais, nuo „etinės galios“ priklauso, ar mes pakilsime iš šios regresijos labiau 

subrendę ir sustiprėję dvasiškai, ar pasilaidosim po pasąmoninių egocentriškų vidinių impulsų 

lavina.  

E. Eriksono analizė vaizdžiai parodo, kad paauglys yra egocentriškame vystymosi etape 

ir neturi etinės galios išspręsti intymiuose santykiuose kylančių problemų, nes jis ar ji šiuo 

asmeninės tapatybės ieškojimo periode tebėra problema sau pačiam ar pačiai.  

Gerai žinoma, kas nutinka tarp dviejų egocentriškame vystymosi etape esančių, ar, tuo 

pačiu, ir neurotiškai egocentriškų žmonių. Vienas jaučiasi kaip auka „egoisto“ rankose, 

pyksta, tačiau tuo pat metu yra ir vaikiškai prisirišęs prie kito. Tai gerai žinomi „meilės-

neapykantos“ santykiai, kuriuose, kaip parodo ikivedybinių draugysčių statistika, neapykanta 

nugali ir santykiai nutrūksta. Be to, šis konfliktas pasižymi gan skausminga savybe, kurią E. 

Eriksonas aprašo sausais, tačiau visa apimančiais terminais: „didelė seksualinio gyvenimo 

dalis iki įsipareigojimų pasižymi savęs ieškojimu, arba yra dominuojama falinių ar 

vaginalinių siekių, kurie seksualinį gyvenimą padaro panašų į lyčių mūšį.“
52

. Kad šis „mūšis“ 

gali būti labai skausmingas, nesunku suprasti prisimenant, kad ir suaugęs žmogus lengvai 

įsižeidžia, kada užgaunamas jo arba jos įvaizdis; tačiau lytinės tapatybės įžeidimas – t.y. 

suabejojimas ar žmogus yra pakankamai „vykęs“ kaip vyras ar moteris – yra ypatingai 

traumuojantis. Jei du jauni žmonės stoja į „lyčių mūšį“, vienas jų bus „nugalėtojas“, o kitam 

bus priklijuota „pralaimėjusiojo“ etiketė seksualinės „viršenybės“ ar „menkumo“ prasme. 

Amerikiečių psichoterapeutė M. Pipher
53

 aiškiai parodo, kokia tragiškai skausminga yra ši 

„pralaimėjusiojo“ padėtis – to, kuris įsitraukė į intymius santykius, bet buvo paliktas 

dažniausiai dėl trečio asmens. Merginos, iširus intymiems santykiams, dažnai išgyvena rimtą 

depresiją, lydimą minčių apie savižudybę, valgymo sutrikimų, piktnaudžiavimo alkoholiu ar 

pavojaus įnikti į narkotikus. Nutrūkę santykiai veda į savo paties įvaizdžio praradimą, o 

depresijos pagrindu tampa pažeista savigarba – klasikinis psichinis fenomenas. M. Pipher 

aprašomos mergaičių istorijos, patvirtina aukščiau pateiktą išvadą, jog lytiniai paauglių 

santykiai jiems nepasiekus psichoseksualinės brandos niekada nėra saugūs, – o daugeliu 

atvejų kelia rimtą pavojų psichinei sveikatai ir sėkmingai jaunos asmenybės raidai. 
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Be neišvengiamos traumos savo paties įvaizdžiui, kuri atsiranda lytiškai intymiems 

santykiams neišvengiamai iširus, žymus egzistencinės psichiatrijos atstovas R. May
54

 dar 

pačiame seksualinės revoliucijos įkarštyje atkreipė dėmesį į tam tikrą paradoksą: nors 

seksualinė laisvės funkcija buvo sumažinti kaltės jausmą ir įtampą dėl nesugebėjimo laikytis 

griežtų moralės normų, nors „išorinis nerimas ir socialinė kaltė sumažėjo, vidinis nerimas ir 

kaltė padidėjo. Ir tam tikra prasme, pastaroji įtampa yra labiau sargdinanti“. Tokią vidinę 

įtampą, pasak R. May, liudijo dažnėjanti impotencijos problema, atspindinti į lytinius 

santykius įsitraukusių berniukų sumažėjusį pasitikėjimą savimi.  

 

Susilaikymas padeda išvengti emocinių traumų ir intelektualinių interesų susiaurėjimo 

Atsisakius ankstyvos lytinės patirties paauglystėje, ne tik atsiranda laiko ir erdvės 

asmeninio identiteto formavimuisi bet ir apsisaugoma nuo emocinių traumų, susijusių su 

neišvengiamu santykių iširimu. Asmens tapatybės formavimuisi, kurio metu, pasak E. 

Eriksono, esminį vaidmenį atlieka gebėjimas tapti produktyviu ir kūrybingu visuomenės 

nariu, reikia ir laiko, kad būtų pasiekti įvairūs ugdymo tikslai, iš vienos pusės, ir tam tikro 

lygio laisvės nuo emocinių išgyvenimų iš kitos pusės. Z. Freudas 
55

 pateikia savo gyvenimo 

laikotarpio mokytojų pastebėjimą, jog „seksualinis aktyvumas daro vaikus nemokintinus“. Ši 

pastaba taip pat tinka ir paaugliams, turint omenyje emocinį „meilės ir neapykantos“ santykių 

dramos intensyvumą, vykstant nebrandžių seksualinių santykių „genitalinam mūšiui“.  PSO 

duomenimis, medicinos mokslo yra įrodyta, kad jau pati lytinė branda yra veiksnys, didinantis 

depresijos riziką. Melburne, Australijoje, Sietle ir JAV atliktos tarptautines studijos rezultatai 

rodo, kad mergaitės, kurioms lytinis brendimas prasidėjo anksti, buvo du kartus labiau 

linkusios į depresiją negu mergaites, kurios dar nebuvo pradėjusios lytiškai bręsti ar 

berniukai
56

. Lytinis aktyvumas depresijos tikimybę dar labiau sustiprina sustiprina JAV 2003 

m. atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 6500 paauglių reprezentuojančių visas Jungtines 

Valstijas parodė, jog 25,3 proc. seksualiai aktyvių paauglių mergaičių jaučiasi prislėgtos visą 

ar beveik visą laiką nuolat prislėgti, kai tokio pat amžiaus merginų tarp seksualiai neaktyvių 

jaučiasi tik 7,7 proc. Atitinkamai, 8,3 proc. lytiškai aktyvių berniukų jaučiasi nuolat prislėgti 

ir tik 3,4 proc. tokios būsenos yra seksuliai neaktyvūs paaugliai. Tyrimo autoriai daro išvadą, 

jog ankstyva lytinė patirtis dar labiau pablogina paauglių emocinę būseną, ir priartina prie 

depresijos ar net savižudybės
57

. 
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Lytinė abstinencija kaip laisvės pasirinkti sutuoktinį be prievartos prielaida 

Emocionaliai nestabiliam paaugliui, emocinio saugumo teikiamų privalumų sąrašas 

nesibaigia palankesnėmis gero išsilavinimo įgijimo galimybėmis. Santuoką galima palyginti 

su dvejopa motyvacija įlipti į medį: vieną gali vesti troškimas pasigėrėti iš viršaus gražiu 

kraštovaizdžiu, o kitas tai padarys iš baimės bėgdamas nuo vilko. Įsitraukusiems į intymius 

santykius paaugliams, „vilkas“ yra išsiskyrimo pavojus: traumos likti vienam baimė, baimė 

būti „nugalėtu“ seksualinėse rungtynėse, baimė likti nereikalingu ir nuvertintu. Visos šios 

baimės sukuria emocinio nesaugumo būseną, kuri priverčia paauglius atsisakyti pasirinkimo 

laisvės. Tik tuomet, kai asmeninė vertė nėra pastatyta ant kortos, žmogus gali mąstyti, 

svarstyti ir laisvai pasirinkti partnerį santuokai. Galingos seksualinės emocijos priverčia 

jaustis psichologiškai nesaugiai ir tai sudaro sąlygas vidinės prievartos galimybei atsirasti, 

kuri būna pagrindinis motyvas vesti ar tekėti. Būsimo sutuoktinio įvertinimas baigiasi, vos 

tik prasideda kova dėl saugumo. Tik susilaikymas nuo lytinių santykių suteikia jaunam 

žmogui laisvę nuo poreikio „nusijausminti“, t.y. mėginti sau įteigti, jog lytiniai santykiai 

„nieko nereiškia“ ir yra tik laisvai pasirinktas „nuotykis“.  Tačiau savo kūno nuvertinimas 

neišvengiamai reiškia ir paties savęs nuvertėjimą; tik nejausdamas baimės dėl išsiskyrimo 

grėsmės asmuo turi laisvę iš tikrųjų pasirinkti. 

 

Lytinė abstinencija – psichinės sveikatos požymis 

V. Franklis
58

, panašiai kaip ir E. Eriksonas, taip pat pastebėjo, jog psichoanalizė buvo 

klaidingai suprantama ir aiškiai suvulgarinama, kai „jauniems žmonėms buvo aiškinama apie 

seksualinės abstinencijos „žalą“; tokie aiškinimai labai pakenkė, pavyzdžiui, paskatino 

neurotiško perdėto rūpinimosi seksualumu atsiradimą“. Pagal pirminę Z. Freudo
59

 

mąstyseną, seksualumo represija – kai lytinis potraukis suvokiamas kaip blogas ir 

pavojingas – sukelia nerimą ir psichologinę disharmoniją. Jei seksualumo galia yra 

pripažįstama ir sąmoningai suvokiama, tada, pasak Z. Freudo
60

, ką žmogus su ja daro „neturi 

reikšmės“: ją galima priimti ar atmesti be jokių neigiamų pasekmių asmenybei. Jos 

išsižadėjimas, savaime suprantama, reikalauja pastangų, tačiau šios pastangos nekelia žalos 

psichikai ir, kaip manė Z. Freudas, net atspindi neišvengiamą civilizuoto gyvenimo dalį ir 

sąlygą. Nenuostabu, kad ir E. Eriksonas
61

 panašiai apibrėžė seksualinę sveikatą: „Žmogus 
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turėtų potencialiai sugebėti pasiekti lytinio orgazmo abipusiškumą, tačiau jis taip pat turėtų 

gebėti išlaikyti tam tikrą įtampą šioje srityje ir nepasiduoti lytiniam potraukiui, jei 

emocionaliai viršesni dalykai ar pareigos ir ištikimybės sumetimai to reikalauja“. Kitaip 

tariant, galėjimas susilaikyti yra psichologinės normos ženklas. 

Z. Freudas, kalbėdamas apie seksualinės energijos sublimaciją kaip svarbų civilizuotų 

pasiekimų žmonių kultūroje šaltinį, mini susilaikymo vertę. Nors nebrandus seksualumo 

supratimas šiuolaikinėje kultūroje buvo didele dalimi dėl įtaigios Z. Freudo pateiktos 

seksualumo sampratos, kita šio psichologijos klasiko – kuri, tikriausiai yra gilesnė ir ne tokia 

prieštaringa jo požiūrio dimensija, atrodo yra visiškai pamiršta
62

. Bet kuriuo atveju, net jei Z. 

Froidas ir kaltas dėl tradicinių etikos normų sunaikinimo, jo įžvalgos, kaip tos pačios normos 

gali būti integruotos į autentišką asmenybės vystimąsi, turi teisę būti branginamos dėl savo 

tikrosios vertės ir panaudojamos kovojant su vulgarizuotu seksualumo supratimu, kuris mūsų 

dienomis jau atrodo pasiekė tokį lygį, kad tikrai nustebintų patį seksualinės revoliucijos 

„tėvą“. 

Pasak V Franklio
63

, negalime pamiršti, jog egzistuoja tam tikra įtampos ir streso forma, 

kuri yra gera, o ne bloga, tai – kūrybinis stresas. Tai tam tikra įtampos forma, kuri 

mobilizuoja asmenybę ir paskatina ją siekti rezultatų kur kas aukštesnių nei tie, kurių 

įmanoma pasiekti dirbant atsipalaidavimo būsenoje – ir mes džiaugiamės patirdami šią 

kūrybingą įtampą, nes ji yra prisotinta prasmės. Stresas, kurį jaunam žmogui sukelia poreikis 

susilaikyti nuo seksualinių santykių, priklauso taip pat šiai įtampos kategorijai. Jis labiau 

sustiprina vidines galias, o ne jas sunaikina, panašiais kaip, pasak Franklo, pastato statybų 

metu ant arkos uždėtas svoris jos nesusilpnina, bet ją sutvirtina. Žmogui reikia lavinti savo 

gebėjimą pakilti virš „pirminių instinktų“ – ir net Z. Freudas gyrė savo pacientus už šį 

sugebėjimą. 

                                                 
62

 Gali kilti klausimas, kokios yra šio psichoanalizės „klaidingo supratimo“, „klaidingos interpretacijos“ ir 

„vulgarizacijos“ priežastys, kuriuos akcentuoja E. Eriksonas ir V. Frankls. Norint atsakyti, reikėtų giliai 

išanalizuoti Z. Freudo mąstysenos prieštaravimus – ypač pesimistinį jo požiūrį į žmogaus prigimtį, jo netikėjimą, 

kad „eilinis žmogus“ gali laikytis tokių aukštų moralės standartų, kurių jis pats galėjo laikytis (sic!), kaip 

atsiskleidžia jo laiškuose šveicarų pastoriui ir psichoanalitikui O. Fisteriui (Oscar Pfister), jo troškimą tapti 

žymiu, įsijungiant į skandalingą pokalbį apie vaikų seksualinius „iškrypimus“ bei bendrą teorinį žmogaus 

asmenybės prilyginimą geidulingam apetitui. Visa tai, drauge su jo priešiškumu krikščioniškai moralei, kuri, 

pagal jo supratimą, vykdė represinę seksualinės etikos discipliną (t.y. jis neprieštaravo pačiai disciplinai; galima 

ginčytis kiek teisingas buvo jo požiūris, kad visa katalikiška dvasinė disciplina buvo iš tiesų represinė), „turėjo 

paklausą“ dekadentinėje ir pesimistinėje Europos kultūroje tiek prieš, tiek ir po Pirmojo pasaulinio karo bei 

pasitarnavo „normalizuojant“ ne vien tik seksualumą iš esmės, bet ir bet kokią seksualumo formą, kaip 

atskleidžia Alfredo Kinsio (Alfred Kinsey) „seksualinių išraiškų“ (ir jų „lygybės“) ar „homoseksualumo skalės“ 

teorijos. Tačiau čia jau akivaizdžiai buvo nepaisoma kilnesnės, blaivesnės ir, žinoma, išmintingesnės Z. Freudo 

mąstysenos dalies: jo entuziazmo ir didžiavimosi civilizacijos pasiekimais, jo pagarbos „gebėjimui pakilti 

aukščiau pirminių instinktų lygio“ ir jo paties aukštų moralės normų (tam tikro Z. Freudo charakteryje pastebimo 

asketizmo vėlesnėse psichoterapeutų kartose ilgėjosi gerai žinomas medicinos istorikas Henris Elinbergeris 

(Henri Ellinberger). 
63

 Frankl V. E. Psychotherapy and Existentialism. New York: Touchstone, 1967. 



25 

 

Priešingai nei seksualinis aktyvumas, abstinencija ir ištikimybės idealo siekimas yra 

paauglystės laikotarpiui tinkamesni, kadangi paauglys mąstymas, pasak E. Eriksono
64

, linkęs 

siekti idealų – net jei jų kokybė ir prasmė atrodo nežymi. V. Franklis (1986) taip pat pabrėžia 

paaugliams būdingą jaunatvišką idealizmą ir entuziazmą. 

 

1.3.4. Santuokinis skaistumas 

 

Iš žmogaus kaip nedalomos kūno ir sielos vienovės seka, jog „kūniškoji meilė“ yra 

integrali meilės dalis. Asmenų bendravimas skirtingas nuo visų kitų gyvūnų bendravimo, nes 

asmenų bendravime dalyvauja ir kūnas, ir dvasinė siela: „kūniški dalykai komunikuoja 

dvasiškai, o dvasiniai dalykai – kūno kalba“. Žodis yra tiesai apie sukurtąjį pasaulį, skausmui 

ar džiaugsmui išsakyti, o gestas, kaip kūno raiška (žvilgsnis, šypsena, palytėjimas) – 

palankumui, supratimui, meilei išreikšti“
65

 Nors, kaip ir žodžiu, taip ir kūno kalba galima 

meluoti, tačiau kūno kalba meluoti visada yra sunkiau, nes kūnas atskleidžia žmogų, išreiškia 

asmenį
66

. Todėl lytinis aktas pagal savo prigimtį turėtų išreikšti meilę kūno kalba, atbaigti ją 

ir užtvirtinti regimu būdu. Dėl to, kad žmonės yra sukurti iš Meilės, kad apdovanoti 

vyriškumu bei moteriškumu, jie yra atviri savęs dovanai. Ši laisvė tapti dovana įrašyta 

vedybinėje kūno prasmėje. Žmogaus kūnas su savo lytiškumu, vyriškumu bei moteriškumu 

nėra tik šaltinis vaisingumo ir prokreacijos, bet turi vedybinį charakterį, t.y. gebėjimą išreikšti 

meilę, per kurią asmuo tampa dovana ir per šią dovaną įprasmina savo egzistenciją.
67

. Kai 

kūno kalba sakoma tiesa, lytinis aktas tampa nesąlygišku savęs dovanojimusi, kuris apima:  

 atvirumą gyvybei (kurį įmanoma realizuoti tik pažįstant vaisingumą); 

 pagarbą kitą asmeniui (asmuo gali būti  tik tikslu);  

 pabrėžia jausmų suvaldymą ir laisvą asmenų dalyvavimą
68

. 

Asmens dovana pagal savo prigimtį turi būti tvari ir neatšaukiama. Autentiškas 

dovanojimas yra įmanomas tik tada, kai yra visi šie elementai: dovanotojas, dovana ir 

dovanos priėmėjas
 69

. Vyras ir moteris gali būti pasidovanoti vienas kitam, jei jie save turi, t.y. 

yra patys savęs šeimininkai, kai jų nevaldo geismas, kuris kaip buvo minėta, yra prievarta 

žmogui. Geismo apimtas žmogus yra aklas ir nepajėgus nei pažinti, nei mylėti, nei deramai 

elgtis su kito žmogaus laisve. Kas yra priversta aistros, tas negali būti laisva dovana 
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Šiandienėje seksualizuotoje kultūroje, būtina atsikovoti kūno bei santuokinės meilės 

šventumą, todėl tam pravartu vieną iš Šv. Rašto knygų – „Giesmių giesmę“– perkaityti iš 

naujo
70

. Tradiciškai „Giesmių giesmė“ suprantama kaip Dievo meilė Izraelio tautai, tačiau 

„sutuoktinių meilės tema šioje ypatingoje biblinėje „poemoje“ yra už šios didžios analogijos 

ribų. Sužadėtinės ir sužadėtinio meilė jau savaime yra „Giesmių giesmės“ tema ir tai yra šios 

knygos originalumas bei savitumas“
71

 jos tema, yra „esminis šventumo ženklas
72

.  Mylimoji, 

anot Jono Pauliaus II, „atskleidžiama vyrui kaip savo paslapties šeimininkė“
73

 Tai atsispindi 

šios biblinės poemos žodžiuose: „Mano sesuo sužadėtinė – uždaras sodas. Uždaras sodas, 

užantspauduotas šaltinis“ (Gg 4, 12). Jaunikis negali turėti ar valdyti savo nuotakos: ji pati yra 

savo „slėpinio“ šeimininkė. Tikroji meilė leidžia „įeiti“ į kito žmogaus slėpinį niekada 

nesužeisdama asmens 
74

 Jei žmogaus „meilė“ sužeidžia tą, kurį myli, tai nėra meilė ir negali 

būti vadinama meile. Tai yra meilės klastotė – geismas. Jeigu mylimasis gerbia savo mylimają 

kaip „savos paslapties šeimininke“, jis tegali „belstis į duris“ ir pagarbiai laukti jos 

atsiliepimo. Nuotaka „atveria“ savo sodą „prieš sužadėtinio sielos ir kūno akis“
75

 į kurį jis 

pagarbiai įžengia, ir jų meilė yra pagaliau atbaigiama. Taip „vyras ir moteris kartu... sukuria 

abipusio saves dovanojimo ženklą, kuris uždeda antspaudą visam jų gyvenimui“ 
76

. Lytinis 

aktas yra nepakartojamas vienas kito palietimas, kurio metu tiek moteriai, tiek vyrui įmanoma 

išgyventi savąsias generatyvinias galias, dovanoti gyvenimą naujam asmeniui, akivaizdžiai 

patirti skirtumus tarp vyro ir moters bei jų papildomumą. Kitaip tariant, palietimas, slypintis 

lytiniame akte, yra absoliučiai unikalus palietimas, nes per jį, kaip skirtingų lyčių asmenų 

sąjungą, meilės perteikimą, gyvybės davimą ir asmeninę prokreacinę lytinę galią, vyras ir 

moteris išgyvena kartu.
77

. Sutuoktinių tarpusavio santykių turinys neabejotinai suponuoja 

santykio su vaiku, kuris atsiranda iš to santykio, turinį. Jeigu sutuoktiniai priima vienas kitą 

kaip dovaną, santuokinis aktas – besąlygiškas dovanojimasis ir meilės atbaigimas kūno kalba, 

vaikas besąlygiškai bus priimamas kaip dovana.  Jeigu lytinis aktas atskirtas nuo prokreacijos, 

o lytinis malonumas – atskirtas nuo meilės, visuomet bus iškreipiama lytiškumo ir meilės 

prasmė, o asmenys – vienas kito naudotojai, vienas kitam – priemonė, santykis su vaiku taip 

pat gali būti kaip su priemonė.  Iš tokio ryšio pradėtas vaikas bus priimamas kaip netikėta, 

nelaukta, nemaloni staigmena. Jei kalbama apie asmenų lytinius santykius nepageidaujamo 
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nėštumo ar neplanuoto nėštumo kontekste – tai kalbama apie vartojimą, kuris, kaip buvo 

minėta yra meilės priešybė.  

  Todėl besąlygiškas dovanojimasis yra įmanomas tik santuokoje. Sutuoktinių lytinis 

aktas turi du neatsiejamus tikslus: sujungti ir sukurti: sujungiant abu sutuoktinius kuriasi 

meilės bendruomenė, kuri natūraliai gausėja vaikais.  Kūdikis yra sutuoktinių meilės regima 

išraiška. Santuokinis aktas, orientuotas „į gyvybės perdavimą, yra fiziniu lygmeniu didžiausia 

sutuoktinių meilės bendrystės išraiška. Ištrauktas iš abipusio savęs dovanojimo – tikrovės, 

kuria krikščionis gyvena palaikomas bei praturtintas ypatingos Dievo malonės, – jis praranda 

savo reikšmę, atidengia individo egoizmą ir yra moralinė netvarka“
78

. Vadinasi, lytiniai 

santykiai yra integrali meilės dalis ir jos atbaigimas kūno kalba jeigu:  

 asmenys yra vienas kitam tikslu;  

 jei tai pilnutinis dovanojimasis;  

 jei meilės išreiškimas neatsiejama nuo prokreacijos (atvirumas gyvybei);  

 jei vyksta tarp sutuoktinių.  

 

Vaisingumo pažinimas – atvirumo gyvybei ir santuokinio skaistumo pagrindas 

Žmogaus lytiškumas skleidžiasi visose žmogiškosios veiklos srityse. Tačiau tik 

prokreacijoje lytiškumo skirtumai yra akivaizdžiausi. Skirtingas lyčių vaisingumas ne tik 

sąlygoja išorinius (fizinius) lyčių skirtumus, bet ir apsprendžia skirtingą prokreacinį bei 

socialinį vaidmenį. Vaisingumas – prigimtinis asmens gėris, kurio dėka moteris ir vyras, 

veikdami kartu dovanoja trečiam asmeniui gyvybę ir gyvenimą, ir tuo pačiu realizuoja save 

tėvystėje ir motinystėje. Duoti gyvybę kitam žmogui, pažadinti jį gyvenimui ypatingos 

atsakomybės reikalaujantis veiksmas. Vaisingumas nėra išimtinai asmeninė biologinė 

organizmo funkcija, kaip pavyzdžiui virškinimo sistema, nes jo realizavimui reikalinga kitos 

lyties asmuo. Žmogaus vaisingumas tiesiogiai susijęs su trimis asmenimis: kūdikis išvysta 

dienos šviesą tik todėl, kad jo abu  tėvai yra vaisingi.  

Žmogus išsiskiria iš visos gyvosios gamtos, nes yra laisvas ir protingas. Jo protingumą 

sąlygoja gebėjimas mąstyti, pažinti save. Gali atrodyti, jog pažinti nuodugniai savo 

vaisingumą nėra būtina, kad tai išimtinai sveikatos priežiūros specialistų pažinimo ir tyrimo 

objektas ir vaikams nėra būtinybės apie jį aiškinti. pažinti. Tačiau vaisingumas yra kito 

asmens, kuris gali ateiti per juos ateiti, galimybė gimti ir gyventi. Atsakingos lytinė elgsena 

neįsivaizduojama atskirai nuo sąmoningo savo lytinio elgesio kontrolės. Norint valdyti savo 

lytinius impulsus – būtina pažinti, kokie fiziologiniai bręstančio kūno pokyčiai juos sąlygoja. 

Lytinė elgsena, kaip ir bet kokia kita yra auklėjimo dalykas. Jos išmokstama. Tačiau 
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vaisingumas yra savybė su kuria gimstama ir kuri žmogų įgalina turėti palikuonių. Vadinasi 

vaisingumo pažinimas yra neatsiejama sugebėjimo kontroliuoti lytinius impulsus ugdymo 

dalis. Be atsakingos elgsenos formavimo prielaidos, vaisingumo pažinimas turi dar vieną 

teigiamą bruožą – kaip rodo praktika, mergaičių, išmokusių pažinti savo vaisingumą savivertė 

ir požiūris į moteriškąją lytį pasikeičia – ji pradeda labiau save gerbti.  

Vaisingumo pažinimas (VP) – sutuoktinių gebėjimas nuolat stebėti bei pažinti natūralius 

kūno pokyčius ir juos interpretuojant nustatyti moters mėnesinių ciklo vaisingas fazės ribas –

pradžią ir pabaigą.  

Natūralus šeimos planavimas (NŠP) – sutuoktinių lytinė elgsena naudojantis žiniomis ir 

įgūdžiais apie moters vaisingumo kitimus nėštumui planuoti (tiek siekiant, tiek vengiant 

pastoti).  

Ši metodinė priemonė nesiekia išmokyti šeimos planavimo, o tik supažindinti su 

vaisingumo pažinimo principais. Todėl natūralaus šeimos planavimo taisyklės nepateikiamos. 

Paauglių mergaičių nereikia mokyti natūralaus šeimos planavimo. Mokymas paaugles pažinti 

savo vaisingumą turi visai kitą tikslą nei sutuoktinių. Moterys siekia išmokti pažinti savo 

vaisingumą, kad galėtų šias žinais ir įgūdžius panaudoti lytinio elgesio kontrolei pagal šeimos 

poreikius t.y. susilaukti kūdikio arba atidėti nėštumą. Tačiau paauglės tikslas pažinti 

vaisingumą turi būti visai kitas – ji turėtų išmokti pažinti savo vaisingumą tam, kad: 

 atpažintų fiziologinius pokyčius vykstančius joje; ir sugebėtų prognozuoti būsimų 

menstruacijų laiką; 

 išmoktų gerbti savo kūną ir tai paskatins pozityviai priimti savo lytį;  

 formuotųsi atsakingos lytinės elgsenos nuostatas; 

 formuotųsi teigiamo požiūrį į savo lytinę sveikatą – mes saugome tik tai, ką 

vertiname; 

 formuotųsi teigiamą nuostatą kitos lyties atžvilgiu. 

Mokant moteris vaisingumo pažinimo kreipiama daugiau dėmesio į pagrindinius 

vaisingumo požymius, tačiau mokant mergaites būtina išryškinti visus papildomus požymius, 

ypač tuos kurie veikai jos išvaizdą, pvz., plaukų riebaluotumas, veido spuoguotumas ir pan. 

Mergaitė turėtų atkreipti dėmesį į savo nuotaikos, apetito svyravimus, kurie priklauso nuo 

mėnesinių ciklo fazės. Tokių požymių stebėjimas ir jų fiksavimas padės jai tiek labiau 

suprasti save, tiek paskatins atsirasti suvokimui, kad ji pati galinti valdyti savo elgseną.  

Savaime suprantama, kad vaisingumo pažinimo, išskyrus įvadinę pamoką, mergaitės ir 

berniukai turėtų mokytis atskirai.   
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Mokant mergaites nereikia akcentuoti, kaip tiksliai nustatyti vaisingos fazės pabaigą ir 

pradžią. Vaisingumo pažinimas turi būti sutelktas į sugebėjimą nustatyti ovuliacijos laiką ir 

pagal jį išmokti prognozuoti kitų menstruacijų pradžią.  

          Pradėti pamokas apie vaisingumą ir lytinės sistemos fiziologiją reikėtų nuo apvaisinimo 

išsamaus paaiškinimo. Tai būtina dėl kelių svarbių priežasčių: 

1) apvaisinimas ir gyvybės pradėjimas atspindi tiek vyro, tiek moters vaisingumo 

tikslingumą, t.y. vaisingumas duotas kaip dovana ir jo tikslas – naujos gyvybės 

pradžia; 

2) apvaisinimas, gyvybės vystymasis motinos įsčiose yra kiekvieno žmogaus, 

nepriklausomai nuo lyties, biologinė pradžia. Todėl vaisingumo pažinimo įvadas, t.y. 

apvaisinimas ir  gyvybės pradžia, galimas bendroje merginų ir vaikinų auditorijoje.  

3) Vaisingumo pažinime didžioji dalis tenka moters lytinės sistemos fiziologijai, todėl 

gali susidaryti įspūdis, jog vyriškoji lytis mažiau svarbi.. Todėl yra gera galimybė 

pakalbėti apie skirtingus, tačiau vienodai vertingus vyro ir moters vaidmenis 

prokreacijoje, nes gyvybės pradėjime būtinos abi lytis.  

 

Apvaisinimo schema 

Tam, kad galėtų prasidėti nauja gyvybė būtini šeši elementai:  

 sveika ir gyvybinga kiaušialąstė; 

 sveiki ir gyvybingi spermatozoidai; 

 sveiki kiaušintakiai, nes juose įvyksta apvaisinimas; 

 sveikas vidinis gimdos sluoksnis, jame prisitvirtina (implantuojasi) pradėta gyvybė; 

 vaisingosios gleivės, nes tik jų dėka spermatozoidai išlieka gyvybingi ir gali apvaisinti 

kiaušialąstę; 

 harmoningi santykiai tarp sutuoktinių. 

 

   Vaisingumą sąlygojanti lytinė sistema ir jos veikla 

Lytinės liaukos svarbios ne tik vaisingumui, bet ir atskiroms lytims būdingų išorinių 

bruožų susiformavimui. 

Vyro lytinės ląstelės spermatozoidai bręsta sėklidėse, o moters kiaušialąstės– kiaušidėse. 

Vyro lytiniuose organuose bręstant lytinėms ląstelėms sėklidėse gaminasi vyriški 

hormonai – androgenai, o moters kiaušidėse –estrogenai ir progesteronas. Lytinių ląstelių ir 

lytinių hormonų gamybą reguliuoja „aukštesnės” struktūros: smegenų žievė, pagumburis, 

posmegeninė liauka (hipofizė). Iš pastarosios sklindantis hormoninis signalas (FSH, LH)* 

skatina abiejų lyčių lytinių ląstelių susidarymą. Dar vienas hipofizės priekinės dalies 

hormonas − prolaktinas − atsakingas už pieno gamybą žindančioms moterims. 
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          * FSH – folikulus stimuliuojantis hormonas, LH – liuteinizuojantis hormonas. 

Tiek vaikino, tiek merginos lytinė branda prasideda tada, kai jų lytinėse liaukose 

pradeda bręsti lytinės ląstelės. Moters ir vyro vaisingumą sąlygojančių lytinių liaukų veikla 

yra skirtinga. Tačiau galima išskirti tam tikrus panašumus.  

          

Lyčių vaisingumo panašumai.  

Abiejų lyčių vaisingumas: 

 priklauso nuo CNS, pagumburio, hipofizės bei lytinių liaukų hormonų 

veiklos,smegenų lytiniai hormonai vaidinasi taip pat;  

 hormonai įtakoja lytinių ląstelių brendimą; 

 moters ir vyro lytinės ląstelės turi po 23 chromosomas; 

 naujos gyvybės pradėjimui būtinos tik po vieną moteriškąją ir vyriškąją lytinę ląstelę. 

          Lyčių vaisingumo skirtumai 

 Lentelėje pateikti vyro ir moters lytinės sistemos fiziologinės požymių palyginimas 

akivaizdžiai leidža įsitinkinti esminiais moters ir vyro vaisingumo skirtumais. 

 

Moters ir vyro vaisingumo skirtumai 

Požymiai Moters Vyro 

Lytiniai organai: viduje; išorėje; 

Vaisinga/s per gyvenimą: nuo 13-50 (±5) metų; nuo 13m iki gilios senatvės; 

Vaisinga/s per mėnesį: 8–10 dienų; 30–31 dieną; 

Lytinė ląstelė: dydis pati didžiausia žmogaus kūno 

ląstelė, matoma plika akimi; 

viena mažiausių ląstelių, 2000 

kartų mažesnis už kiaušialąstę; 

gyvybingumas po ovuliacijos išgyvena 

kiaušintakyje iki 12−24 val.; 

patekę į moters lytinius takus 

vaisingoje ciklo fazėje, išgyvena 

iki 6 dienų;  

nevaisingoje – tik kelias 

valandas; 

skaičius subręsta viena kiaušialąstė per 

mėnesį ir apie 400 per visą 

moters gyvenimą. Mergaitė 

skirtingai nei berniukas gimsta su 

fiksuotu lytinių ląstelių 

skaičiumi. 

apie 300−500 milijonų vieno 

lytinio akto metu.  
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         Vyras ir moteris skirtingai dalyvauja prokreaciniame (gyvybės perdavimo) akte: vyro 

prokreacinis aktas pasibaigia lytiniu aktu,o moters prasideda.  

Vyro vaisingumas yra pastovus. Vyras yra nuolat vaisingas: jo lytinių ląstelių gaminasi 

nuolat, daug ir mažų.  

Moters vaisingumas yra kintantis. Moteris yra vaisinga tik penktadalį savo gyvenimo ir 

tik kelias dienas per mėnesį.. Vadinasi, bendras sutuoktinių vaisingumas suprantamas taip: 

sutuoktiniai vaisingi tomis dienomis, kai vaisinga yra moteris 

 

Vyro sėklidėse išskiriamas hormonai androgenai, tiksliau pagrindinis iš jų 

testosteronas – nulemia pirminių (lyties organai) ir antrinių (plaukuotumas, raumenų masė, 

žemas balso tembras ir kt.) vyriškų požymių išsivystymą.  Vaikystėje iki 10−12 metų 

sėklidės gamina mažus testosterono kiekius. Jo gamyba staigiai padidėja lytinio brendimo 

laikotarpiu ir laikosi aukščiausiame lygyje iki 40 metų. Šiuo laikotarpiu sveiko vyro 

sėklidėse gaminama sunkiai įsivaizduojami spermatozoidų kiekiai – 50 000 per minutę ir 

72 mln. per dieną. Šiaip spermatozoido subrendimui reikalingos 60–72 dienos. 

Senstant testosterono kiekis laipsniškai mažėja, nors spermatogenezė vyksta iki 

gyvenimo pabaigos. Tad vyrams yra būdinga nenutrūkstanti lytinių lątelių gamyba ir 

nuolatinis vaisingumas. 

Moters vaisingumas skiriasi nuo vyro tuo, kad turi lytinių ląstelių gamybos ciklą, 

vadinamą menstruaciniu ciklu. Norint pažinti vaisingumą, būtina suprasti fiziologinius 

pokyčius vykstančius moters organizme menstruacinio ciklo metu. Šiuos pokyčius įtakoja 

ankščiau minėti pagumburio, hipofizės ir kiaušidžių hormonai.  

Kiaušidės cikliškai išskiria dviejų rūšių hormonus: estrogenus ir progesteroną. Dėl 

hipofizės išskiriamo FSH kiaušidėse menstruacinio ciklo pradžioje pradeda vystytis apie 20 

folikulų (pūslyčių) iš kurių per tą ciklą visiškai subręs tik vienas. Bręsdamas folikulas į kraują 

vis gausiau išsiskiria estrogenus kurie pasiekia didžiausią lygį kraujyje subrendus folikului. 

Subrendęs folikulas priartėja prie kiaušidės paviršiaus ir pradeda jį tempti. Tempiami folikulo 

sienelė ir kiaušidės paviršius plyšta. Iš folikulo išsilaisvinusi kiaušialąstė patenka į pilvo 

ertmę, t.y. įvyksta ovuliacija (tiesiogiai sukelta hipofizės hormono LH). 

Išsilaisvinusią iš kiaušidės kiaušialąstę kiaušintakio gale esantys gaureliai švelniai 

pagauna ir įtraukia į kiaušintakį, kur ir gali įvykti apvaisinimas. 

Po ovuliacijos plyšęs folikulas susitraukia, suformuodamas taip vadinamą geltonkūnį, 

kuris pradeda išskirti progesteroną. Po ovuliacijos iš karto kraujyje padidėja progesterono 

kiekis ir, jeigu kiaušialąstė neapvaisinama, toks padidėjimas išlieka nuo 10 iki 16 dienų, o 

jeigu ji apvaisinama, padidėjęs progesterono kiekis kraujyje išlieka 3 mėnesius.  
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Taigi, menstruacinio ciklo metu moters vidiniuose lytiniuose organuose vyksta natūrali 

lytinių hormonų sintezė. Tiek estrogenai, sintezuojamas prieš ovuliaciją, tiek progesteronas 

sintezuojamas po ovuliacijos, yra būtini ne tik moters lytinės sistemos darniai veiklai 

užtikrinti. Estrogenas teigiamai veikia moters kraujagyslės sieneles, skystina visus organizmo 

išskiriamus skysčius; kraują, seiles, ašaras ir pan. Estrogenas yra moters grožio hormonas.  

Kai kuriuos kiaušidžių hormonų sukeliamus efektus galima stebėti išoriškai. Tai gimdos 

kaklelio gleivių pakitimai ir BKT pakilimas. Šių efektų stebėjimas ir sudaro vaisingumo 

pažinimo pagrindą.  

 

Menstruacinis ciklas  

Menstruacinis ciklas (ciklas) prasideda pirmąją menstruacijų diena ir trunka iki 

paskutinės dienos prieš kitas menstruacijas. Ciklo vykstantys fiziologiniai pokyčiai moters 

organizme yra veikiami pagumburio, hipofizio ir kiaušidžių hormonų. Kiaušidžių hormonų 

veikiama gimdos gleivinė, gimdos kaklelis ir gimdos kaklelio gleivės nuolat keičiasi. Ciklo 

trukmę gali daryti įtaką įvairūs veiksniai. Todėl kiekvienos moters ciklas yra individualus. 

Netgi tos pačios moters kiekvienas ciklas gali būti skirtingas.  

Tačiau, kai kas yra bendra: kiekvienos moters menstruaciniame cikle galima išskirti 3 

fazes: 

I – ankstyvoji nevaisinga fazė (ANF) dar vadinama ikiovuliacine. Ji prasideda 

pirmąją menstruacijų dieną ir pasibaigia paskutinę dieną kai nebuvo pastebėtos vaisingosios 

gleivės. Šioje fazėje: 

 prasideda ir pasibaigia menstruacijos, kurių metu pasišalina atsidalijęs vidinis 

gimdos gleivinės sluoksnis. Tikromis laikomos tik tokios mėnesinėmis, prieš 

kurias buvusiame cikle įvyko ovuliacija;  

 po menstruacijų gimdos kaklelis nusileidžia, užsidaro ir sukietėja; 

 gimdos kaklelyje gaminasi tirštos apsauginės gleivės, kurios užklijuoja gimdos 

kaklelį ir nepraleidžia spermatozoidų; 

 kiaušidėje pradeda bręsti folikulas, o jame kiaušinėlis. 

Jei kiaušinėlio brendimas prasidėjo labai anksti, moteris/šeima gali pastoti mėnesinėms 

dar nepasibaigus. Tai įvyksta tik labai trumpų ciklų atvejais. ANF nevienodai trunka ne tik 

skirtingų moterų cikluose, bet ir tos pačios moters skirtinguose cikluose. 

II – vaisinga fazė (ovuliacinė). Prasideda pirmąją vaisingų gleivių pasirodymo dieną ir 

pasibaigia praėjus kelioms dienoms po ovuliacijos. Vaisinga fazė yra labai dinamiška. 

Vykstančius joje fiziologinius pokyčius sąlyginai galimai suskirstyti į pokyčius iki ovuliacijos 

ir po jos. 
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Iki ovuliacijos: 

 bręstantis kiaušidėje folikulas išskiria vis didėjančius estrogenų kiekius, kurių 

maksimalus kiekis kraujyje būna, kai folikule subręsta kiaušinėlis;  

 pradeda storėti vidinis gimdos gleivinės sluoksnis; 

 gimdos kaklelis pakyla, suminkštėja atsiveria. Suintensyvėja jo liaukų veikla; 

 gausėja vaisingųjų gleivių, kuriose spermatozoidai gali išlikti gyvybingi iki 6 dienų; 

 subrendęs kiaušinėlis išsilaisvina iš folikulo – įvyksta ovuliacija. Po ovuliacijos 

kiaušinėlis išgyvena tik iki 24 val. 

Po ovuliacijos: 

 folikulo vietoje pradeda formuotis geltonkūnis, kuris gamina progesteroną; 

 pakyla bazinė kūno temperatūra; 

 gimdos kaklelis vėl nusileidžia, sukietėja ir užsidaro. Jame vėl pasigamina tirštos 

apsauginės gleivės, užklijuojančios gimdos kaklelo kanalą. 

     Vaisinga fazė kaip ir ANF trunka taip pat nevienodai. Jos trukmė priklauso nuo: 

 kiaušinėlio gyvavimo laiko; 

 spermatozoidų gyvybingumo;  

 nuo moters amžiaus ir buvusių gimdymų skaičiaus. 

 

III – vėlyvoji nevaisinga fazė (VNF), dar vadinama poovuliacine faze, prasideda 

praėjus kelioms dienoms po ovuliacijos ir tęsiasi iki paskutinės dienos prieš naujo ciklo 

menstruacijų pradžią. Šiame cikle: 

 padidėja progesterono kiekis; 

  progesterono veikiama gimdos gleivinė sustorėja, jos liaukos darosi 

vingiuotesnės, ji pasiruošia priimti naują gyvybę;  

 gimdos kaklelis kietas, nusileidęs, užsidaręs, užklijuotas tirštomis apsauginėmis 

gleivėmis; 

 jei neįvyko apvaisinto kiaušinėlio implantacija, gleivinė fazės pabaigoje pradeda 

atsidalinti. 

Priešingai nei prieš tai buvusiose fazėse, VNF trunka visoms moterims panašiai – 

vidutiniškai 14 dienų. 

Vaisingumo požymiai. Kaip jau buvo minėta aukščiau, menstruacinio ciklo metu dėl 

hormonų įtakos įvyksta keletas esminių fiziologinių pokyčių. Kai kuriuos jų galima stebėti 

išoriškai ir pagal jų pasikeitimus nustatyti vaisingos fazės pradžią ir pabaigą. Vaisingumo 

pažinimas pagrįstas nuolatiniu dviejų tikrųjų vaisingumo požymių stebėjimu. Tai: 
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 gimdos kaklelio gleivės – pats intymiausias vaisingumo požymis, atliekančios labai 

svarbų vaidmenį apvaisinimo metu. Jos gaminamos gimdos kalelio nišose. Gleivės 

kinta viso mėnesinio ciklo metu, priklausomai nuo estrogenų kiekio kraujyje; 

 bazinės kūno temperatūra (BKT) – tai kūno temperatūra ramybės būsenoje, 

matuojama tuoj pabudus (pamiegojus nemažiau kaip trys valandas), neatsikėlus iš 

lovos, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje (makštyje, po liežuviu ar išeinamoje 

angoje). BKT pakyla po ovuliacijos.  

 

         Pagalbiniai vaisingumo požymiai  

Ta pati moteris skirtingų ciklų metu gali jausti skirtingus kūno požymius, kurie atsiranda 

kaip organizmo reakcija į hormoninius pasikeitimus. Šie požymiai vadinami pagalbiniais 

vaisingumo požymiais. Jie neparodo nei vaisingo fazės pradžios nei pabaigos, bet gali būti 

jums naudingi vertinant pagrindinius (gleivių ir BKT) požymius.  

 Ovuliacijos skausmas. Kai kurios moterys vaisingos fazės metu kairėje, dešinėje ar 

tiesiog apatinėje pilvo dalyje jaučia skausmą. Jo kilmė nėra visiškai aiški. Skausmas 

trunka nuo kelių minučių iki kelių dienų, yra spaudžiantis, maudžiantis arba aštriai 

duriantis, įvairaus intensyvumo. Jo negalima paaiškinti paprasčiausiu folikulo 

įtrūkimu ar nedideliu pakraujavimu pilvo ertmėn.  Kasdien ultragarsu stebint augantį 

folikulą pastebėta, jog skausmas jaučiamas net kelios dienos iki jo įtrūkimo. 

 Ovuliacinis tepimas kraujingomis išskyromis iš makšties būna dėl staigaus estrogenų 

kiekio sumažėjimo ciklo viduryje. 

 Lytinių organų paburkimas taip pat būna ovuliacijai artimomis dienomis. 

 Padidėjęs krūtų jautrumas. Tempimo jausmas krūtyse atsiranda dėl didelio estrogenų 

ar progesterono kiekio (tačiau pastaruoju atveju moterys labiau akcentuoja tempimo, 

sunkumo pojūtį), kartais kelia didelį diskomfortą ir su kitais simptomais sudaro 

vadinamąjį priešmenstruacinį sindromą. 

 Kai kurioms moterims būdingi nuotaikos, seksualinio potraukio pasikeitimai, odos 

išbėrimai, dažnas šlapinimasis, mieguistumas, apetito padidėjimas, tos pusės, kur vyko 

ovuliacija, kirkšnies limfmazgių padidėjimas ir kt.  

 

Paauglių mergaičių vaisingumo pažinimo mokymas  

Paauglių mergaičių nereikia mokyti natūralaus šeimos planavimo, tačiau derėtų 

supažindinti su vaisingumo pažinimo principais. Mokymas paaugles pažinti savo vaisingumą 

turi visiškai kitą tikslą nei sutuoktinių mokymas. Moterys stengiasi išmokti pažinti savo 

vaisingumą, kad galėtų šias žinais ir įgūdžius pritaikyti lytinio elgesio kontrolei pagal šeimos 
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poreikius, t. y. susilaukti kūdikio arba atidėti nėštumą. Tačiau paauglės tikslas pažinti 

vaisingumą turi būti visiškai kitoks – ji turėtų išmokti pažinti savo vaisingumą tam, kad: 

 atpažintų savo kūne vykstančius fiziologinius pokyčius ir gebėtų numatyti būsimų 

menstruacijų laiką; 

 išmoktų gerbti savo kūną ir tai paskatintų pozityviai priimti savo lytį;  

 ugdytųsi atsakingą lytinę elgseną, kurios pagrindinis principas – lytiniai santykiai yra 

pastojimo ir nėštumo priežastis. Ugdytųsi teigiamą nuostatą nėštumo atžvilgiu; 

 ugdytųsi teigiamą požiūrį į savo vaisingumą ir sveikatą – mes saugome tik tai, ką 

vertiname; 

 ugdytųsi teigiamą nuostatą kitos lyties atžvilgiu, nes vaisingumas nerealizuojamas be 

kitos lyties. 

Moteris, siekdama išmokti pažinti savo vaisingumą, turi išmokti stebėti pagrindinius 

vaisingumo požymius, tačiau mergaitėms būtina atskleisti visus papildomus požymius, ypač 

atsispindinčius jos išvaizdoje, pvz., plaukų riebaluotumas, veido spuoguotumas ir pan. 

Mergaitė turėtų atkreipti dėmesį į savo nuotaikos, apetito svyravimą, kuris priklauso nuo 

mėnesinių ciklo fazės. Tokių požymių stebėjimas ir jų įsidėmėjimas padės jai labiau suprasti 

save ir geriau suvokti, jog ji pati galinti valdyti savo elgseną. Ypač turėtų būti išryškinta jos 

lytinės sistemos gaminamų natūralių lytinių hormonų estrogenų ir progesteronų svarba darniai 

organizmo veiklai ir bendrai sveikatai.  

   Mokant mergaites nereikia pabrėžti, kaip tiksliai nustatyti vaisingos fazės pabaigą ir  

pradžią. Vaisingumo pažinimas turi būti nukreiptas į gebėjimą nustatyti ovuliacijos laiką ir 

pagal jį išmokti prognozuoti būsimų menstruacijų pradžią.  

 

Nėštumo atžvilgiu – tik teigiama nuostata  

Žmogaus gyvybės pradžios klausimas − vienas svarbiausių sprendžiant pagarbos 

žmogaus gyvybei ugdymo problemą. Žinojimas, jog žmogaus embrionas yra žmogaus gyvybė 

yra ašinis veiksnys formuojantis žmogaus sąžinę, nes tik ji padiktuoja žmogui, atsidūrusiam 

dviprasmiškoje situacijoje, kuris veiksmas geras ar blogas. Klaidinga sąžinė, t. y. jei ji remiasi 

klaidingomis žiniomis, tiesiog pavergia ir griauna asmens laisvę
79

. Jei pripažįstama, jog 

žmogaus gyvybė prasideda ne nuo apvaisinimo momento, vadinasi aborto metu bus 

nutraukiama ne žmogaus gyvybė, ir jokios moralinės problemos neturėtų kilti. Tačiau, jei tai 

žmogaus gyvybė, tuomet jai taikytini „moraliniai pagarbos ir neliečiamumo principai“
80

. Kaip 

tik gamtos mokslų ir yra įrodyta, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. 
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Įgyvendinant pagarbos žmogaus gyvybei principą teisingiausia vadovautis nuostata, jog tai, 

kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo yra mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo 

faktu daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju, yra moralės problema 
81

. 

Pagarba žmogaus gyvybei yra visų pirma atsakomybės didinimas. Todėl ugdant pagarbą 

gyvybei nepriimtinos jokios dviprasmybės žmogaus gyvybės pradžios atžvilgiu. Vaikai 

privalo išgirsti teisingai išdėstytus biologinius žmogaus gyvybės atsiradimo faktus ir iš jų 

plaukiančias logines išvadas, jog kiekvienas lytinis aktas gali baigtis pastojimu ir kad 

nėštumas yra tiesioginė lytinių santykių, o ne kontracepcijos nevartojimo pasekmė. Paauglys/ė 

nėra pajėgu/is nei įsipareigoti, nei prisiimti atsakomybės už kitą asmenį, nei yra subrendęs/usi 

tėvystei ir motinystei, todėl paaugliai iš esmės neturi teisės į lytinius santykius. Lytiniai 

santykiai nėra meilės įrodymas, bet jau įrodytos meilės užtvirtinimas, pasidovanojimas kūnu. 

Todėl apie lytinius santykius ir atsakingą lytinę elgseną teisinga kalbėti tik santuokos 

kontekste.  

Požiūris yra sąlygiškai pastovi nuomonių, interesų, pažiūrų išraiška ir atspindi asmens 

individualią patirtį
82

. Požiūrį, kap teigia H. Benesch, atskleidžia nuomonės, vertinimai ir 

asmeniui įprasti elgesio būdai
83

.  Asmens elgesys atspindi jo vertybes. Pasaulėžiūra, kaip 

„bendriausia žmogaus filosofija“
84

, yra žymiai platesnis pasaulio pažinimas nei 

pasaulėvaizdis. Ji pradeda formuotis nuo pat gimimo ir, skleidžiantis žmogaus pažinimo 

galioms, plėtojama per visą žmogaus gyvenimą. Šis pasaulio pažinimo procesas turi tam tikrą 

dėsningumą: jis sieja žmogaus vidinio pasaulio suvokimą, mintis, emocijas, svajones, 

vaizduotę (pasaulėvaizdį) ir išorinio pasaulio, prie kurio žmogus prisiliečia visomis 

jutiminėmis galiomis, supratimą (pasaulėjautą), į bendrą sistemingą visumą – pasaulėžiūrą. 

Kiekvieno žmogaus pasaulėžiūros turinį nulemia „vaikystės metais susiklostęs 

pasaulėvaizdžio turinys“
85

. Kaip ir visos vertybinės orientacijos, nuostata žmogaus gyvybės 

atžvilgiu pradeda formuotis taip pat vaikystės metais. Tai daugiakomponentė vizija, kurią 

vaikas sudėlioja stebėdamas artimiausią aplinką: savo tėvų santykius, tėvų santykius su 

vaikais, gautą informaciją iš tėvų, mokytojų, draugų. Nepagarbos gyvybei nuostata pradeda 

formuotis dėl neatvirumo gyvybei, t.y. prokreacijos galimybės išeliminavimo iš lytinio akto. 

Atitinkamai pagal šią nuostatą formuojasi ir elgesys. Kai lytinis aktas ir nėštumas yra 

suvokiami tiesiogiai kaip priežasties − pasekmės santykis, formuojasi atsakingo elgesio 

savikontrolės mechanizmas: norint nepastoti, reikia vengti lytinių santykių, nes atsakingumas 
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yra bazinė asmenybės savybė, grindžiama elgsenos savireguliacija
86

. Tačiau, jeigu vaikystės ir 

paauglystės metais tėvai, mokytojai, draugai perteikia nuostatą, kad nėštumas yra 

nepageidaujamas, nenorimas, netikėtas, neplanuotas ir pan., su(si)kuriamas įvaizdis, jog 

nėštumas yra blogis, kurio reikia vengti apskritai. Vadovaujantis neigiama nuostata į nėštumą 

ir neatvirumą gyvybei formuojasi neatsakingą elgesį sąlygojantis samprata, kad reikia vengti 

ne priežasties – ikisantuokinių lytinių santykių, bet pasekmės – nėštumo. Be jokios abejonės, 

neigiama nuostata į nėštumą suponuoja ir neigiamą nuostatą į vaiką: jis nėra vertybė. Deja, 

šiandien neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu dažnai išreiškiama ir mokykliniuose 

vadovėliuose.  

 

Neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu tai – neigiama nuostata gyvybės ir vaiko atžvilgiu 

bei nepagarbos moteriai prielaida 

Neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu plinta ne tik per mokyklinius vadovėlius. Ja 

pagrįsta pasaulinė gimstamumo mažinimo strategija, išdėstyta Kairo konferencijos veiksmų 

programoje
87

, taip pat nacionalinės reprodukcinės sveikatos ir teisių politikos, lytinio švietimo 

programos ir pan.  

Uždarumo gyvybei, nėštumo vengimo ir kontracepcijos naudojimo mokymas yra 

tiesiogiai susijęs ir su nepagarbos moteriai plitimu apskritai. Tai labai pranašiškai perspėjo dar 

popiežius Paulius VI savo enciklikoje „Humanae Vitae“: „Reikia bijoti, kad vyras, įpratęs 

naudotis priemonėmis, kliudančiomis pastoti, gali prarasti pagarbą moteriai ir nepaisydamas 

nei fizinės, nei dvasinės jos pusiausvyros, laikyti ją tik priemone savo geiduliams tenkinti“ 
88

 

Moters sudaiktinimo ir jos kaip sekso objekto įvaizdžio formavimo procesas, t.y 

seksualizacija yra labai pavojingas procesas ne tik merginoms ir moterims, bet vaikinams ir 

vyrams
89

.  Neigiama nuostata į nėštumą ir uždarumą gyvybei, kontracepcijos propagavimas 

skatina vaikinų nepagarbą merginoms ir diegia jų kaip „sekso mašinų“ įvaizdį. Tai patvirtino 

ir atliktas paauglių mergaičių nuomonės tyrimas „Lytinio švietimo elementų pedagoginėje 

prevencijoje galimas poveikis paauglių atsakingos lytinės elgsenos ir pagarbių santykių tarp 

skirtingų lyčių asmenų ugdymuisi“
90

.  

 

        Neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu apsunkina mergaitės lytinio tapatumo ir 

motiniškumo savybių išsiugdymo procesą.  
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Vaikystėje mergaitė susitapatina su mama, lengvai atranda moteriškosios lyties 

įprasminimą motinystėje. Paauglystėje šis motinystės įvaizdis pradeda griūti dėl kelių 

priežasčių: besikeičiantis kūnas priverčia kaskart jausti diskomfortą, atsirandantys nauji 

interesai verčia paauglę ieškoti savosios lyties prasmės iš naujo. Lytinio tapatumo procesas 

yra ilgalaikis ir nėra lengvas paaugliams, tačiau, kaip teigia tyrėjai, šis procesas bus 

sėkmingas jei į paauglystės laikotarpį, kuris pasižymi lytinio vaidmens paieškomis, vaikas 

„ateis“ susitapatinęs su savo lyties gimdytoju, t.y. jei mergaitė iki prasidedant paauglystei 

moters vaidmenį supras pirmiausiai kaip motinos, o berniukas – vyro vaidmenį kaip tėvo
91

.  

Paauglystės laikotarpiu vyksta lytiškumo integracija suvokiant savąjį „aš“. Paauglės/io 

vyriškumo, moteriškumo modelis pakloja pamatus lytiškumo ir asmenybės darniai integracijai 

į asmenybės visumą. Šiandien paaugliams siūlomi du skirtingi lytiškumo modeliai: integruoto 

lytiškumo (lytiškumo ugdymo programose) ir dezintegruoto lytiškumo (lytinio švietimo 

programose). Pirmasis modelis pagrįstas pagarbos gyvybei principu, meilės išreiškimo ir 

prokreacijos sąsajomis lytiniuose santykiuose. Antrasis vadovaujasi saugesnio sekso nuostata: 

lytiniai santykiai atsieti ir nuo meilės, ir nuo prokreacijos, o kontracepcijos vartojimas būtinas 

siekiant išvengti nepageidaujamų lytinių santykių pasekmių: lytiniu keliu plintančių infekcijų 

ir nėštumo. Šiuo atveju nėštumas sulyginamas su lytiniu keliu plintančiomis infekcijomis. 

Pagal pirmąjį modelį lytiniai santykiai, pastojimas, nėštumas ir gimdymas suvokiami kaip 

tiesioginis priežastinis sąryšis. Todėl nėštumas priimamas kaip ateities siekinys ir sąmoningai 

projektuojamas atidedant vienintelę nėštumo priežastį – lytinius santykius − vėlesniam, 

visavertės brandos laikotarpiui. Antruoju atveju lytinių santykių ir nėštumo priežastinis ryšys 

nėra aiškiai suvokiamas, nes nėštumo ar lytiniu keliu perduodamų infekcijų priežastimi 

laikomi ne pernelyg ankstyvų lytinių santykių siekimo motyvai, bet „nesisaugojimas“, t.y. 

kontracepcijos nevartojimas. Įgyvendinant lytinio švietimo programą gali susiklostyti tokia 

mergaitės atsakingumo samprata, jog, norint išvengti nėštumo, būtina apsisaugoti nuo jos 

prigimtyje glūdinčio vaisingumo, t.y. gebėjimo pastoti − lygiai taip pat, kaip ir nuo (galbūt, 

labai tikėtina) pavojingos infekcijos, kuria ji gali užsikrėsti nuo vaikino. Paauglė patiria tam 

tikrą vidinę priešpriešą: jos prigimties savybė – vaisingumas – nedera su jos noru turėti 

lytinius santykius, nuo jo reikia apsisaugoti, vadinasi, vaisingumas nėra gėris. Formuojantis 

paauglės dezintegruoto lytiškumo sampratai gali būti sudėtinga arba net neįmanoma jai 

internalizuoti savąjį moteriškumą, nes susikuriamas „nevisavertės“ moteriškosios lyties 

įvaizdis. Šiuo atveju galima kalbėti ir apie asmenybės dezintegraciją, nes paauglė nesugeba 

priimti savosios lyties kaip vertingos. 
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1.3.5. Reprodukcinių technologijų naudojimo šeimos prokreacinei funkcijai 

realizuoti etinis vertinimas (prof. dr. A. Narbekovas)  

 

Norint rasti harmoniją tarp šiandieninių mokslo pasiekimų ir jų taikymo moralumo 

šeimos prokrecinės funkcijos realizavimui būtina atsižvelgti į filosofinius antropologijos 

principus, kurių požiūriu žmogaus fizinė gyvybė, santuokinė meilė, vaikų gimdymas, 

skausmas ir kančia, ligos ir mirtis, laisvės ir atsakomybės, individo ir visuomenės, individo ir 

gamtos santykis įgyja savo tikrą prasmę ir vietą. Kiekvienas eksperimentinis mokslas ir 

naujos technologijos, būdami žmogaus sukurti, turi ir privalo tarnauti kiekvieno ir visų 

žmonių gėriui. Todėl mokslo autonomija ir atsakomybė bus etiška tik tada, jei ji bus statoma 

ant teisingo antropologinio ir personalistinio pagrindo, kuris yra utilitarizmo priešprieša.  

Personalizmo principas teigia:  

 visi žmonės yra lygūs savo verte ir orumu, ir niekada žmogus žmogui negali tapti 

priemone. Asmuo yra toks gėris, su kuriuo nesiderina vartojimas, todėl jis negali būti 

vertinamas kaip vartojimo objektas ir šia prasme tapti priemone kokiam nors tikslui. 

 

Todėl norėdami spręsti problemas, iškylančias dėl spartaus biotechnologijų vystymosi ir 

esamų sunkumų sveikatos apsaugos srityje bei teisinių įtampų, pirmiausiai turime atsakyti į 

klausimą: koks yra žmogaus orumas ir vertingumas; kokie yra žmogaus tikslai; kaip išvengti 

žmogaus panaudojimo. Bioetikos išeities tašku turi tapti tiesos apie neprilygstamą žmogaus 

gyvybės vertę, apie asmens transcendentiškumą, asmens fizinį, psichologinį ir dvasinį 

integralumą, apie teisingą asmens ir visuomenės tarpusavio santykį, apie santuokinę meilę. 

Šios vertybės turi tapti orientyru tiems, kurie trokšta išspręsti problemas, kylančias dėl 

neapdairaus technologijų taikymo ir ekologinės sistemos eksploatavimo. 

Akivaizdu, kad mokslas ir įvairios technologijos yra didelis gėris ir daug pasitarnavo 

žmonijai, tačiau jie nėra aukščiausias žmogaus gėris, todėl vardan mokslo ir technologijų pats 

žmogus neturi atsidurti pavojuje. Jei mokslinis tyrimas yra susijęs su žmogumi, visiška 

mokslo autonomija būtų absurdiška. Todėl mokslas negali būti atsiejamas nuo moralės, nes 

priešingu atveju jis tampa pavojingas. 

Ieškant tinkamo bioetikos kaip mokslo metodo, remiantis minėtu personalizmo principu 

aiškėja, kad bioetikos metodas negali būti indukcinis (kada elgesio normos suformuluojamos, 

remiantis tik biologiniais ir sociologiniais faktais) arba dedukcinis metodas (kada iš principų 

betarpiškai išvedama elgesio norma). Todėl Elio Sgreccia ir Victor Tambone pasiūlė metodą, 

kurį pavadino „trikampiu“, kuris yra trijų tarpusavyje susijusių koordinačių analizė. 

„Trikampio“ taškas A yra biomedicininių faktų mokslinis pateikimas (biologija). Taškas B 

yra filosofinis ir apima analizuojamo reiškinio antropologinę svarbą, būtent, kokią tai įtaką 

turės žmogaus gyvybei, jo integralumui ir orumui (antropologija). Iš šios analizės galima 
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nustatyti, kokias vertybes reikia saugoti ir ginti, kokios normos yra pagrindas veikti ir kaip tai 

paveiks asmenis kaip atskirus individus ir socialinę visuomenę. Elgesio principai ir normos 

turi išplaukti iš centro, kuris yra pats asmuo kaip vertybė ir asmens gėriai (gyvybė, sveikata, 

asmeninė atsakomybė). Trečiasis taškas C yra susijęs su sprendimų pateisinimu, atsižvelgiant 

į įvairias teorijas ir sroves (etika). Antropologija tampa kriterijumi to, kas techniškai bei 

moksliškai įmanoma ir to, kas etiškai leidžiama.
92

  

 

         Žmogus ir žmogiškieji veiksmai. Veiksmo moralumo vertinimo kriterijai 

         Nuo teisingo ar klaidingo žmogaus asmens suvokimo priklauso ir bioetinių problemų 

sprendimas. Deja, šiandien dar labai gaji klaidinga dualistinė antropologija, pagal kurią į 

žmogų žiūrima tik kaip į sąmoningą subjektą, kurio orumas priklauso nuo sugebėjimo mąstyti 

ir apsispręsti, kitaip sakant nuo sąmoningumo laipsnio bei nuo gebėjimo savarankiškai 

tvarkyti savo gyvenimą.  Pats kūnas ir kūno gyvybė pagal šį mąstymą yra tik būtina priemonė 

asmeniui, nes be jo negali egzistuoti sąmoningas juslinis subjektas. Todėl kūnas ir kūniška 

gyvybė yra kažkas, kas yra skirtinga nuo asmens, ir tokiu būdu yra tik instrumentinis gėris, 

gėris asmeniui, o ne asmens gėris. 
93

 Šitaip mąstant gali atsitikti, kad ligos ar nelaimės atveju 

kūniška gyvybė gali tapti nenaudinga ar net našta, ir tuomet asmuo, t.y. sąmoningas  

subjektas, yra laisvas tokią naštą nusimesti. Prisidengiant gailestingumu yra teigiama, kad 

toks asmuo gali pagreitinti mirtį (atlikti savižudybė) arba jam kas nors gali padėti, 

įvykdydami eutanaziją, ir abiem šiais atvejais ne tik neįžiūrima nusikaltimo, bet norima tai 

įvardinti kilniu ir moraliu veiksmu. 

Nevertinant kūno gyvybės ir išaukštinant tik sąmoningumą, gebėjimą savarankiškai 

mąstyti kaip vienintelius žmogaus orumo kriterijus daugeliu atvejų išgirsime terminą 

„daržovės“, kuriuo vadinami žmonės, netekę sąmonės dėl smegenų pažeidimo, gimę kūdikiai 

su neišsivysčiusiais galvos smegenų pusrutuliais, dėl įvairių ligų praradę gebėjimą mąstyti ir 

bendrauti. Manant, kad žmogus ir protas yra svarbiau už gyvybę, teigiama, jog išlikti 

žmogumi yra svarbiau, negu išlikti gyvam.
94

 Tai veda prie pražūtingos išvados, kad ne visi 

gyvi žmonės yra asmenys. Tuomet teigiamas vienas iš pagrindinių eutanazijos, abortų 

šalininkų argumentų, jog ne visų žmonių gyvybė yra vienodai vertinga, bet tik vertinga tam 

tikrą „kokybę“ turinti gyvybė. Į tokios žmogiškos gyvybės sunaikinimą jie žiūri kaip į gėrį 
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tiems, kurių gyvenimas tapo našta, arba gali tapti našta kitiems, todėl vadina tokį nužudymą 

gailestingumo aktu.
95

 

Pagal krikščioniškąją antropologiją požiūris į žmogų iš esmės skiriasi. Žmogus yra 

neatsiejama sielos ir kūno vienybė. Pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą sielos ir kūno 

vienybė yra tokia glaudi, kad „sielą galima laikyti kūno forma, vadinasi, iš medžiagos 

sudarytas kūnas, veikiant dvasinei sielai, tampa žmogiškas ir gyvas kūnas; dvasia ir medžiaga 

žmoguje nėra dvi sujungtos prigimtys, bet, būdamos suvienytos, sudaro vieną prigimtį“, 

būtent žmogišką prigimtį.
96

 Todėl kūno gyvybė nėra kažkas, kas būtų „mažiau“ už asmenį, 

būtų neasmeniniame lygmenyje ir priklausytų gamtos sferai, kuriai žmogus − asmuo, turi 

viešpatavimo galią. Žmogaus kūnas ir gyvybė yra neatsiejama integrali žmogaus asmens 

dalis, asmens gėriai, o ne tik gėriai asmeniui. Asmuo atsiranda kaip gyvas žmogaus kūnas  ir 

egzistuoja tol, kol išlieka gyvas jo kūnas. Dėl to kūnas negali būti traktuojamas tik kaip 

audinių, organų ir funkcijų derinys, jis negali būti vertinamas lygia greta su gyvūnų kūnu: jis 

yra asmens sudedamoji dalis, kuris per jį reiškiasi ir veikia. Tiktai kūne ir per kūną 

apčiuopiame konkretų asmenį. Todėl bet kuri intervencija paliečia ne tik audinius, organus ir 

jų funkcijas, bet ir patį asmenį. Asmens neliečiamumas visų pirma reiškia žmogaus gyvybės 

neliečiamą. Kiekviena neteisėta intervencija į kūną yra asmens orumo pažeidimas. Žmogus 

nėra savo gyvybės šeimininkas, jis tik gauna teisę laikinai ja naudotis.
97

  

Krikščionybė visada teigė nesąlyginę žmogaus gyvybės vertę. Žmogaus gyvybė yra 

Kūrėjo dovana, todėl kiekvieno žmogaus gyvybė reikalauja nesąlygiškos pagarbos. Ji yra 

vertinga ir prasminga, nes žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
98

 

Priklausomybė Dievui suteikia žmogiškai gyvybei šventumo bruožą, ir ji tampa 

nedisponuojama, neliečiama, tai yra šventa. Ji yra šventa iš prigimties, ir kiekvienas sveikas 

protas gali tai pripažinti, netgi nepriklausomai nuo religinio tikėjimo.
99

 Dėl to negalima 

kalbėti apie „gyvybės kokybę“, nes bet kokia žmogaus gyvybė yra nesąlygiška vertybė. 

Negalima kalbėti, kad kai kurių žmonių „gyvybės kokybė“ yra tokia bloga ir, kad reikia ją 

sunaikinti.  

Dažnai yra painiojami „gyvybės kokybės“ ir „gyvenimo kokybės“ terminai. Jie iš 

esmės yra skiriasi. „Gyvybės kokybė“ negali būti svarstoma sąvoka, nes gyvybė turi begalinę 

vertę. Gyvybė yra pagrindinis, pirminis ir neliečiamas gėris, kuris yra visų kitų žmogaus gėrių 
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ir teisių šaltinis. Žmogaus gyvybė yra vidinis, esminis jo gėris, negali būti laikoma mažiau ar 

daugiau vertinga pagal jo fizines ar protines galimybes. O apie „gyvenimo kokybę“ turime 

kalbėti ir ieškoti būdų ją pagerinti. „Gyvenimo kokybė“ gali pablogėti, kada žmogus suserga, 

pasidaro neįgalus, praranda sugebėjimą savimi pasirūpinti. Suprantama, kad jų „gyvenimo 

kokybė“ pagerės, jeigu žmonės nekęs fizinio skausmo, jiems bus sudaromos sąlygos judėti,  

tokiu būdu jie pasidarys mažiau priklausomi nuo kitų. Kiekvienas žmogus skirtingai supranta 

savo „gyvenimo kokybę“, tos „kokybės“ apibrėžimai labai skiriasi. Vienas skųsis bloga 

„gyvenimo kokybe“ neturėdamas darbo ir pinigų, kito „gyvenimo kokybė“ bus bloga, jei 

žmogus bus apleistas ar nemylimas ir t.t. Tačiau norėti mirti ar dar blogiau − ką nors nužudyti 

dėl „blogos gyvenimo“ kokybės yra nusikaltimas ir moralinis blogis. 

Svarbu pabrėžti, kad fizinė gyvybė yra pagrindinis ir neliečiamas gėris, visų kitų 

žmogaus gėrių šaltinis be kurio neįmanomas žmogaus gyvenimas, bet ji nėra absoliutus gėris, 

taigi šventa pareiga leisti žmogui numirti natūralia mirtimi. Pagal krikščionišką požiūrį kūno 

gyvybė nėra absoliuti vertybė, o aukščiausia vertybė – tarnystė Dievui ir artimui, Dievo 

pažinimas ir gyvenimas su Juo. Gyvybės išsaugojimas bet kokia kaina, taikant nemoralias 

priemones, yra nepateisinamas. Būti doru yra svarbiau nei išlikti gyvu (ryškiausiai tai liudija 

krikščionys kankiniai).  

Žmogus skiriasi nuo visų kitų gyvų kūrinių tuo, kad yra vienintelis atsakingas už savo 

veiksmus. Jis yra moralinė būtybė, nes tik jis yra protingas (suvokia savo veiksmų tikslą ir 

supranta, ką daro) ir tik jis yra laisvas (nėra uždarytas instinktų būtinybėje, bet gali pasielgti 

vienaip ar kitaip). Tokius veiksmus, kurie kyla iš veiklos pobūdžio ir tikslo supratimo ir iš 

laisvos valios sutikimo, vadiname žmogiškaisiais veiksmais (actus humani). Žmogiškuosius 

veiksmus reikia skirti nuo žmogaus veiksmų (actus hominis), kurie atliekami be intelekto ir 

laisvos valios įsikišimo. 
100

Žmogus yra moraliai atsakingas už tuos veiksmus, kuriuos jis 

padaro suvokdamas jų esmę ir būdamas laisvas pasirinkti, t.y. galėdamas kažką daryti ar 

nedaryti, rinktis vieną priemonę ar kitą. Laisvai pasirenkami veiksmai yra labai svarbūs, nes 

jie apibūdina patį veikiantį asmenį. Žmogus, kuris vagia, vadinamas vagimi, kuris gydo yra 

vadinamas gydytoju, kuris žudo − vadinamas žudiku ir t.t.  

Pavyzdžiui, eutanazijos atveju, kada gydytojas pasirenka priemones pagreitinti mirtį 

arba nužudyti pacientą, nors tai darytų ir norėdamas panaikinti kentėjimus, jis tampa žudiku. 

Kada gydytojas pasirenka priemones, kad palengvintų kentėjimus, bet nenorėdamas 

pagreitinti mirties ir juo labiau nenorėdamas nužudyti, jis veikia kaip gydytojas. Deja, kai 

kurie galvoja, kad veiksmo moralumas labiau priklauso nuo pasekmių, nuo gaunamo 

rezultato, nuo gerų norų ar susiklosčiusių aplinkybių, o ne nuo to, ką žmogus, būdamas 
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laisvas ir protingas daro čia ir dabar (kitaip tariant, veiksmo objektas laikomas pirminiu 

sprendimo apie veiksmo moralumą šaltiniu, nepriklausomai nuo veikėjo intencijos ir 

papildomų aplinkybių, o iš tiesų veikiantysis subjektas gali apsispręsti dėl veiksmo 

moralumo).  

Tuomet ima įsigalioti taisyklė, kad tikslas pateisina priemones, tačiau viena iš 

pamatinių moralės taisyklių sako, kad tikslas nepateisina priemonių. Geras tikslas turi būti 

pasiekiamas moraliniu požiūriu teigiamomis priemonėmis. Tam, kad mes pasirinktume geras 

priemones, mūsų laisvi pasirinkimai turi kilti iš moralinės tiesos pažinimo. Jau prigimtinis 

įstatymas sako, kad mes turime mylėti savo artimą, ir tai yra viena iš pamatinių moralinių 

tiesų. Prigimtinis įstatymas yra universalus ir saisto visus protingus ir laisvus asmenis 

nežiūrint tautybės, religijos ar kultūros. Mes mylime savo artimą tik tuomet, kada gerbiame, 

saugome ir puoselėjame to artimo asmens gėrius. Kaip minėta, vienas iš didžiausių asmens 

gėrių yra gyvybė. Viskas, kas tiesiogiai yra nukreipta prieš žmogaus gyvybę, visada yra 

moralinis blogis ir negali būti pavadintas „meile“ ar „gailestingumu“ artimui. Tiesioginis 

artimo nužudymas yra nesuderinamas su meile ir gailestingumu.
101

 

Tokie žmogiškieji veiksmai, kurių objektai prieštarauja asmens gėriui, moralės 

teorijoje vadinami „vidujai blogais“ veiksmais (intrinsece malum): jie yra tokie visuomet ir 

patys savaime, t.y. dėl paties jų objekto, nepriklausomai nuo veikiančiojo vėlesnių intencijų ir 

aplinkybių, ir todėl griežtai neleistini.
102

 Tarp tokių veiksmų, kuriuos išvardina Vatikano II 

Susirinkimas, yra paminėti: žmogžudystės, genocidas, abortas, eutanazija, savižudybė ir dar 

daug kitų.
103

 Jei veiksmai vidujai blogi, tai gera intencija arba konkrečios aplinkybės gali 

švelninti jų blogumą, bet to blogumo pašalinti negali. Kitaip sakant, aplinkybės arba 

intencijos niekada negalės objekto požiūriu vidujai nedoro veiksmo paversti „subjektyviai“ 

doru arba tokiu, kurio pasirinkimą galima būtų kada nors pateisinti.
104

 

Vertinant veiksmo moralumą labai svarbios sąvokos tiesioginis ir netiesioginis. 

Padarinys yra tiesiogiai savanoriškas, jei jis numatytas kaip tikslas, pvz., sterilizacijos atveju 

perrišami kiaušintakiai ar sėkliniai latakėliai siekiant asmenį padaryti nevaisingu. Toks 

tiesioginis veiksmas visada yra nemoralus, nes veiksmas tiesiogiai yra nukreiptas prieš vieną 

iš didžiausių asmens gėrių, būtent vaisingumą.  Tokio veiksmo moralinio vertinimo 

nepakeistų net ir patys geriausi tikslai, pvz., noras apsaugoti moterį, sergančią širdies yda ar 

inkstų nepakankamumu, nuo pastojimo, kuris galėtų sukelti grėsmių jos gyvybei. Sterilizacija 

šiuo atveju būtų priemonė siekti gero tikslo, tačiau tiesioginė ir moraliai nepateisinama. 
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Padarinys yra netiesiogiai savanoriškas, jei jis ne norėtas, o tik leistas kaip 

neišvengiamas tiesiogiai norimo objekto rezultatas. Pavyzdžiui, embriono mirtis, pašalinus 

gimdą dėl vėžio, nėra norėta nei kaip priemonė, nei kaip tikslas, o tik leista kaip netiesiogiai 

savanoriškas padarinys. Tai yra nenorėta, bet neišvengiama bloga pasekmė atliekant gerą 

veiksmą, t.y. gydymą pašalinant suvėžėjusią gimdą. Tokiu būdu gydytojas neatlieka blogo 

moralinio veiksmo, nors embrionas ir žuvo, jo atliekamas veiksmas yra gydymo veiksmas ir 

dėl to moralus. Panašiai būtų ir netiesioginės sterilizacijos atveju, kada nevaisingumas nėra 

nei operacijos tikslas, nei priemonė siekti tikslo, bet neišvengiama kokios nors chirurginės 

operacijos (pvz., gimdos vėžio, negimdinio nėštumo) nepageidaujama pasekmė.  

Veiksmo moraliniam vertinimui svarbi ir intencija arba motyvas, dėl kurio asmuo 

imasi konkretaus veiksmo. Asmuo veikia dėl tikslo, kurio jis tikisi kaip savo veiksmo 

rezultato. Taigi tikslą galima apibrėžti ir kaip rezultatą, kurio veikiantis asmuo subjektyviai 

siekia savo veiksmais. Vietoj žodžio „tikslas“ dažniau vartojama sąvoka „intencija“ − 

motyvas ar valios ryžtas pasiekti tam tikrą rezultatą. Tikslas yra tikras rezultatas, kurio siekia 

valia. Sąvoka „intencija“ žymi tikslą, kurį valia nusiteikusi įgyvendinti, t.y. intencija žymi 

motyvą kaip veikimo šaltinį. O sąvoka „tikslas“ nusako tik paties rezultato realybę nežiūrint 

paskatų, kurios daro įtaką veikiančiam asmeniui.
105

 

Dėl kokio tikslo veiksmas yra atliekamas ir kokia intencija − tai lemia veiksmo 

moralinį vertinimą. Geras tikslas padidina veiksmo teigiamą vertę, kurio objektas yra geras 

(pvz., duoti išmaldą yra geras veiksmas ir, jei tai daroma iš grynos meilės, veiksmas 

vertinamas dar geriau) ir gali sumažinti veiksmo neigiamą reikšmę, kurio objektas blogas 

(pvz., vagystė yra blogas veiksmas, bet, jei tikslas yra pamaitinti mirštančius iš bado vaikus, 

veiksmas vertinamas ne taip blogai). Neigiamas tikslas gali pabloginti veiksmo vertę, kurio 

objektas yra blogas (pvz., vagiama dėl to, kad būtų įmanoma nusipirkti narkotikų 

pasilinksminti) ir gali sumažinti gėrį arba paversti blogu veiksmą, kurio objektas yra geras 

(pvz., tas pats išmaldos dalijimas, jei tai daroma siekiant tikslo − pasityčioti). Tačiau, jei 

veiksmo objektas yra blogas iš esmės, net ir geriausia intencija to blogio nepakeičia, pvz., 

nekalto žmogaus tiesioginio nužudymo negalima pateisinti jokia intencija. 

  Pasyvi eutanazija ir sąmoningas gydymo netaikymas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti 

pateisinamas viena gera intencija − kad žmogus nekęstų kančių (iš tiesų, pasakyti, kokia yra 

veikiančio asmens intencija nė vienas iš pašalinių negali, nes tai žino tik pats veikiantysis 

asmuo). Tačiau vien geros intencijos akivaizdžiai nepakanka, kad veiksmas būtų geras, juk 

pati geriausia intencija negali pateisinti bet kokių priemonių. Šis tikslas, giliau analizuojamas, 

gali būti pasiekiamas skirtingais būdais: dėl pasyvios eutanazijos žmogus bus išvaduotas iš 
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 Plg. Peschke. Ten pat. P. 270. 
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kentėjimų, pagreitinant ar sukeliant mirtį, t. y. mirtis įvyks dėl kokios nors gyvybę 

palaikančios priemonės netaikymo, o ne dėl susirgimo. Šiuo atveju sukelta mirtis yra 

priemonė kančioms panaikinti. Akivaizdu, kad geras tikslas bus pasiektas nužudant, o tai 

visada yra nepateisinama. O sąmoningai netaikant gydymo žmogus mirs dėl susirgimo 

natūralia mirtimi, ne todėl, kad buvo netaikomos gyvybę palaikančios priemonės. Iš esmės 

skiriasi moralinis vertinimas „mirties sukėlimo“ ir „sutikimo mirti“: pirmasis atvejis yra 

gyvybę žudantis veiksmas, antrasis − gyvybė priimama iki galo.
106

  

Veiksmo moralinė vertė priklauso ir nuo konkrečių aplinkybių. Aplinkybės moraliniu 

požiūriu svarbios, jei didina ar mažina gerą ar blogą rezultatą arba sukelia papildomų blogų 

padarinių, duoda progą tokiems padariniams. Teisės požiūriu aplinkybės taip pat svarbios, kai 

nusikaltimai padaromi sunkinančiomis ar lengvinančiomis aplinkybėmis. Žmogaus atliktas 

veiksmas dėl tam tikrų aplinkybių gali būti vertinamas nevienodai. Tačiau blogo iš esmės 

veiksmo dėl aplinkybių negalima pateisinti moriniu požiūriu. Galbūt psichologiniu požiūriu 

vienaip žiūrima į motiną, kuri nužudo vaiką jo nemaitindama, tiesiog nenorėdama jo auginti, 

o kitaip į motiną, kuri nužudo sergantį vaiką, kad jis nekentėtų. Tačiau abu atvejai yra 

tiesioginis nekalto žmogaus nužudymas, todėl niekada nepateisinamas. Tik aplinkybės pirmu 

atveju yra sunkinančios, o antruoju − lengvinančios, tačiau tai iš esmės − žmogžudystė. 

Sudėtinga pateikti konkretaus veiksmo moralinį vertinimą, kartais net ir neįmanoma, jei 

mums nežinomi veikiančio asmens „vidiniai“ motyvai, tikslai. Veiksmo moralinė vertė gali 

būti įvertinta tik iš veikiančio asmens pozicijų. Moralinis gėris ir moralinis blogis nėra tik 

žmogaus veiksmų vidinė savybė, bet joms būdinga ir tai, kad žmogus – pats asmuo šiais 

moraliai gerais ar blogais veiksmais tampa geras arba blogas.
107

 Todėl, jei pasyvi eutanazija ir 

sąmoningas gydymo netaikymas skirtingai vertinami moraliniu požiūriu, tai juos atlikdami 

asmenys padaro blogą ar gerą moralinį veiksmą ir tuo pačiu patys tampa nedorais arba dorais 

asmenimis. 
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 Plg.  Popiežiškoji Sveikatos Apsaugos Darbuotojų Pastoracijos Taryba. Ten pat. P. 148. 
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 Plg. Wojtyla K. Asmuo ir veiksmas. Vilnius: Aidai. 1997. P. 59–60. 
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2. DORINIO UGDYMO MODULIŲ ILGALAIKIŲ PLANŲ PAVYZDŽIAI 

2.1. Etiketo modulio semestro ciklo ilgalaikis planas (17 pamokų) 

 

Tikslas: 

Padėti mokinams įgyti kultūringo komunikavimo, socialinės bei asmeninės kompetencijos ugdymosi pagrindus. Ugdyti suvokimą, kad tinkama 

išvaizda, mandagus elgesys ir tarpusavio santykių kultūra gerina gyvenimo kokybę, pašalina trukdžius naujų kontaktų užmezgimui. Stiprinti vidinę 

motyvaciją pažinti save, ugdytis bendravimo įgūdžius, formuotis vidinį poreikį išmanyti etiketą.  

 

Mokymo (-si) uždaviniai: 

 Suteikti etiketo (protokolo) teorinių žinių, kurios padėtų formuoti tinkamus bendravimo įgūdžius, palengvintų bendravimą su įvairių kultūrų 

žmonėmis; 

 Ugdytis efektyvaus bendravimo, tinkamo savęs ir savo institucijos pristatymo (atstovavimo) gebėjimus; 

 Analizuojant aprangos kultūrą, ugdyti suvokimą, kad tinkama apranga yra pagarbos aplinkiniams požymis; 

 Padėti orientuotis kintančioje demokratinėje visuomenėje taikant universalius etiketo ir protokolo principus; 

 Ugdyti suvokimą, kad etiketas yra kintantis, skirtingas įvairiose kultūrose. 

 

Eilės 

Nr. 

Etapo 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai  

Pamokos 

(nuo − iki) 

Integracija 

Vertinimas 
 

Pastabos 

Mokomieji dalykai ir 

integruojamosios bei 

prevencinės 

programos/gebėjimai 

I. Kultūrinė tapatybė ir saviugda: Aš−Žmogus  

1.1 

 

Kas yra 

etiketas? Gerų 

manierų 

istorija. 

Atranda etiketą kaip instrumentą, kuris 

padeea reguliuoti tarpusavio santykius, 

rodome pagarbą, palankumą. 

Analizuoja etiketo istoriją. 

Svarsto etiketo taisyklių taikymą įvairioms 

1−2  

pamokos 

Lietuvių kalba – dalyvauja 

diskusijoje, klausosi, 

klausia, atsako, svarsto, 

argumentuoja, prieštarauja, 

vertina, apibendrina.  

Supažindinama  

su vertinimo 

sistema. 

 

 

Visose pamokose 

taikomas 

formuojamasis 

vertinimas − 

aptariama mokinių 
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gyvenimo sritims.  

 

veikla bei 

aktyvumas 

pamokoje. Mokiniai 

įsivertina savo 

darbą. 

1.2 

 

Etiketas ir jo 

vieta kultūroje. 

Etiketas – 

ritualinės 

kultūros 

reiškinys. 

Apibūdina etiketo funkcijas, analizuoja etikos 

ir etiketo ryšį, apmąsto dorovinį etiketo 

aspektą – pareigą atsižvelgti į kito poreikius ir 

interesus, pareigą parodyti dėmesį ir kt. 

Diskutuoja apie etiketą, kaip instrumentą 

asmens reikšmingumo išsaugojimui ir savo 

vertės pajautimui. 

Analizuoja etiketo komunikacinį pobūdį. 

Reflektuoja, kaip etiketo taisyklių laikymąsis 

veikia bendravimą bei psichologinį klimatą. 

2  

pamokos 

 

Etika – mokiniai  supranta, 

kad moralumas 

neatskiriamas nuo etiketo. 

 

Kelia klausimus, 

diskutuoja. 

 

1.3 

Protokoliniai 

aprangos 

etiketo 

reikalavimai. 

Drabužiai -

neatskiriama 

mūsų kultūros 

dalis. 

Jaunimo 

subkultūros, 

savitos 

aprangos 

kultūros 

taisyklės. 

Aptaria aprangos etiketą kaip saviraiškos 

būdą. 

Analizuoja aprangos kodus. 

Lygina jaunimo subkultūras, apmąsto savito 

aprangos stiliaus kūrimo galimybes. 

Reflektuoja estetiškumo įtaką jaunimo 

aprangos kultūroje. Kelia klausimą, ar grožis 

suteikia pasitikėjimo savimi bendraamžių 

grupėse. 

1−2 

pamokos 

Istorija – aprangos kodų 

ištakos. 

Estetika – grožio kriterijų 

taikymas aprangai − 

tinkamas ir savitas 

(meniškas, neperžengiantis 

padorumo ribų) aprangos 

pasirinkimas atsižvelgiant į 

amžių, mūsų atliekamą 

vaidmenį ir situaciją 

(darbo, oficialios progos, 

laivalaikio). 

Diagnostinė 

užduotis.  

Interviu. 

Stendiniai 

pranešimai. 

Pateikčių 

parengimas. 

 

II. Aš ir Tu. Etiketas ir žmonių bendravimas 

2.1 

Visuotinai 

pripažintos 

bendravimo 

normos. 

Etiketas – 

Apmąsto, kaip etiketas disciplinuoja elgesį. 

Aptaria kultūrinius skirtumus – kūno kalbos 

ženklus, kurių reikšmės įvairiose kultūrose 

skiriasi. 

Analizuoja skirtingų kultūrų ypatybes, 

2 

pamokos 

Psichologija – informacijos 

kodavimas. Informacijos 

apie save perdavimas 

rašytine, sakytine kalba ir 

nežodiniais signalais – 

Diskusija. 

Situacijų 

analizė. 
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bendravimo 

tarpininkas. 

Verbalinė ir 

neverbalinė 

komunikacija. 

Asmeninės 

erdvės 

valdymas. 

apmąsto bendravimo strategijas. 

Analizuoja „bendravimo zonas“, regimuosius 

signalus, statusų sureguliavimus uždarose 

erdvėse. 

 

gestais, mimika, poza ir kt. 

Informacijos priėmimas 

jutimo organais (rega, 

klausa, uosle). Siuntėjo ir 

gavėjo tarpusavio santykiai 

- išankstinės nuostatos, 

emocinė būsena, 

komunikacijos kontekstas 

(psichologinis klimatas). 

Žodžių ir kūno kalbos 

atitikimas. Empatijos 

lavinimas. 

2.2 

Susipažinimas. 

Pristatymas. 

Prisistatymas. 

Sveikinimąsis – 

įvadas į 

bendravimą. 

Protokolo 

pažeidimai 

sveikinantis. 

Analizuoja unifikuotas sveikinimosi taisykles. 

Atpažįsta protokolo pažeidimus sveikinantis. 

Lygina pasisveikinimo formas formalioje ir 

neformalioje aplinkoje. 

Reflektuoja, kaip žmonių elgesys formuoja 

institucijos mikroklimatą bei įvaizdį.  

 

1−2 

 pamokos 

Lietuvių kalba. Lietuvių 

papročiai – privalomos 

taisyklės, tradicijos. 

Psichologija – faktoriai, 

veikiantys grupės 

mikroklimatą. 

Pateikia 

filmuotų 

pavyzdžių, 

analizuoja 

klaidas. 

 

2.3 

 

Kalbos etiketas. 

Lietuvių kalbos 

etiketas. 

Keiksmažodžiai 

ir jų 

etimologija. 

Aptaria lietuvių kalbos etiketo unikalumą. 

Analizuoja, svarsto keiksmažodžių reikšmes.   

1−2 

 pamokos 

Lietuvių kalba, papročiai. Esė arba 

pristatymas su 

multimedia 

„Mano krašto 

liaudies 

etiketas“. 

 

 

2.4 

Valgymo 

įpročiai ir 

ritualai.  

Maisto kultūra. 

Elgesys prie 

stalo. 

 

 

Aptaria lietuvišką maisto kultūrą, lietuvių 

valgymo papročius ir tradicijas.  

Analizuoja elgesio prie stalo estetiką. 

Aptaria, kaip tinkamai elgtis prie stalo, kaip 

teisingai naudotis stalo įrankiais. 

1−2  

pamokos 

Lietuvių papročiai, tautinis 

paveldas. 

Situacijų 

analizė. 
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III. Socialiniai santykiai: Aš ir Mes  

3.1 

 

Etiketas ir 

protokolas. 

Tarptautinio 

etiketo 

taisyklės. 

Analizuoja tarptautinio protokolo normas. 

Aptaria protokolo rūšis: karališką, karinį, 

diplomatinį, tarnybinį. 

Reflektuoja, kaip mandagus elgesys, tinkama 

kalba ir pagarbumas kitam padės išvengti 

keblių situacijų ar kuriozų.  

1   

pamoka 

 

 Socialinė psichologija  

 

 

3.2 

 

„Naujų 

technologijų  

etiketas“- 

mobilaus 

telefono,    

trumpųjų 

žinučių – SMS, 

elektroninio 

pašto, 

socialinių 

tinklų etiketas. 

Aptaria, kas yra naujų technologijų etiketas. 

Analizuoja elektroninių laiškų rašymo 

taisykles. 

Aptaria mobilaus telefono etiketą, trumpųjų 

žinučių – SMS siuntimo taisykles. 

Vertina naujų technologijų įtaką bendravimui. 

 

 

 

1  

pamoka 

Informacinės 

technologijos. 

Situacijų 

analizė, 

elektroninių 

laiškų rašymas ir 

jų aptarimas. 
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2.3. Bioetikos ir ekologinės etikos modulio metų ilgalaikis planas (35 pamokos) 

 
Tikslas: 

Padėti mokiniams išsiugdyti bioetinę/ekologinę kompetenciją (perspektyvą), remiantis pagrindinėmis klasikinėmis etikos teorijomis bei progresyviomis 

XX a. pab. ekologinės etikos teorijomis bei bioetikos principais. Padėti pagal šias teorijas susiformuluoti nuostatas žmogaus, kitų gyvų organizmų, 

gyvosios ir negyvosios gamtos objektų atžvilgiu, išsiugdyti praktinių mąstymo, kritinio įvykių/situacijų vertinimo įgūdžių.  

 

Mokymo uždaviniai: 

 Analizuoti pagrindinius bioetikos principus ir jų pritaikymą, ekologinės etikos teorijas bei kontraversiškas bioetikos ir ekologinės etikos problemas. 

 Svarstyti žmogaus vietos biosferoje, žmogaus įtakos kitiems žmonėms, kitiems gyviems organizmams ir aplinkai temomis. 

 Išreikšti savo pagrįstą požiūrį į pagrindinius bioetikos ir ekologinės etikos klausimus. 

 Apmąstyti ir įvertinti svarbiausias bioetikos ir ekologinės etikos kategorijas. 

 

Eilės 

Nr. 

Etapo 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai  

Pamokos 

(nuo − iki) 
Vertinimas 

 

Pamokų pavadinimai 

Bioetika 

1.1 

 

Bioetikos 

gimimas, 

pagrindiniai 

norminiai 

dokumentai, 

bioetikos 

principai. 

Supranta bioetikos istorijos bruožus, 

formavimosi kontekstą. 

Susipažįsta su pagrindiniais tarptautiniais 

dokumentais, geba kritiškai juos analizuoti, 

pateikti patobulinimo pasiūlymus. 

Analizuoja bioetikos principus (pagarba 

žmogui, tyrimo naudingumo bei teisingumo 

principai) ir geba juos pritaikyti praktinėse 

situacijose. 

Suvokia ir geba paaiškinti pagrindines 

žmogaus vertę apibūdinančias sąvokas: 

žmogaus orumas ir autonomija. 

4 pamokos Diskusijų metu 

demonstruoja 

teorines –

žinias, kritinio 

mąstymo ir 

vertinimo 

gebėjimus. 

Sugeba aiškiai 

suformuluoti 

savitą etinę 

poziciją. 

 

 

1. Bioetikos gimimas: kiek nežmoniškų 

eksperimentų su žmonėmis reikėjo atlikti iki pilno 

žmogaus vertės supratimo? 

2. UNESCO bioetikos ir žmogaus teisių deklaracija: 

privalumai ir alternatyvos žmogaus teisių 

judėjimui. 

3. Trys bioetikos atraminiai ramsčiai: pagarba 

žmogui, tyrimų naudingumo bei teisingumo 

principai – ar dalyvavimas moksliniuose 

tyrimuose gali būti moralinė žmogaus pareiga? 

4. Žmogaus orumas ir autonomija: ar dalyvavimas 

klinikiniuose tyrimuose gali būti moralus 

pasipelnymo būdas?  
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1.2 

 

Biomedicininių 

tyrimų etikos 

pagrindai 

Suvokia biomedicininių tyrimų etapus. 

Geba paaiškinti ir analizuoti tyrimų naudos 

ir rizikos santykio kategoriją, ją taikyti 

praktinėse situacijose. 

Apmąsto tarptautinio teisingumo ir naudos 

bei sveikatos prieinamumo kategorijas, 

suformuluoja savo nuomonę praktinėse 

situacijose.  

7 pamokos 

 

Kelia 

klausimus, 

diskutuoja, 

naudoja naujai 

paaiškintas 

kategorijas.  

1. Tyrimų naudos ir rizikos subalansavimas: ar 

visada galima maksimali nauda už minimalią 

riziką? 

2. Tarptautinis teisingumas ir naudos dalybos: kiek 

pasaulis skolingas Afrikos bušmenams už Hoodia 

augalą? 

3. Klinikinių tyrimų etika: klinikinių tyrimų vertės, 

kainos ir dalyvio kainos paieškos - kiek kainuoja 

dalyvavimas klinikiniame tyrime? Sveikatos 

apsaugos prieinamumas ar geresnės sveikatos 

apsaugos prieinamumas (4 pamokos)? 

1.3 
Biomedicininės 

manipuliacijos 

ir bioetika 

Analizuoja „patobulinimo“ etikos įtaką 

žmogaus, visuomenės gyvenime, kelia 

svarbius etinius klausimus. 

Supranta ir geba paaiškinti tyrimų su 

gyvūnais situaciją Lietuvoje ir Europoje. 

Kritiškai analizuoja tyrimų su gyvūnais 

naudos ir gyvūno patiriamos žalos santykį 

bei tokių eksperimentų naudą/žalą 

visuomenei.  

4 pamokos Esė forma 

atsiskaitoma 

už visą 

Bioetikos dalį. 

1. „Patobulinimo“ etika: ar vartotumėte vaistą, kuris 

būtų skirtas laimės jausmui patirti/išgyventi? Ar 

naudotumėte neuroimplantus, kurie leistų praplėsti 

jūsų atmintį kelis kartus? Ar galime patobulinti 

gamtą? 

2. Tyrimų su gyvūnais etika: gelbėjimosi valties 

mintinis eksperimentas, narkotikų įtakos 

organizmui tyrimai ir apkrėstas šimpanzių 

kolonijos dominuojantis patinas. Kas tarp šių temų 

bendro?  

Ekologinė etika 

 

 

Ekologinės 

etikos teorinės 

prielaidos  

Suvokia savo poziciją aplinkoje, remiasi, 

analizuoja ir geba teoriškai reflektuoti apie 

antropocentrinio požiūrio trūkumus ir 

pasekmes. 

Analizuoja mokslinius faktus ir žmogaus 

evoliuciją visos aplinkos kontekste. 

Suvokia ekologinės etikos būtinybę, jos 

gimimo kontekstą, ekologinės krizės 

sąvoką ir šios sąvokos manifestaciją.  

Geba paaiškinti klasikines etikos teorijas 

aplinkos atžvilgiu. 

 

7 pamokos Kelia 

klausimus, 

diskutuoja, 

naudoja naujai 

paaiškintas 

kategorijas. 

1. Pagrindiniai moksliniai faktai verčiantys 

susimąstyti apie žmogaus vietą gamtoje: ar tikrai 

išmestas plastikinis maišelis gali pakenkti Žemei? 

2. Antropocentrizmas ir klasikinių etikos teorijų 

pozicija žmogaus ir aplinkos atžvilgiu: kodėl (tik) 

žmogus turi vidinę vertę? 

3. Ekologinės etikos gimimas: kodėl klasikinių 

etikos teorijų neužtenka žmogaus ir gamtos 

santykiui pagrįsti? Ką siūlo šiuolaikinė taikomoji 

etika? 

4. Pagrindinės ekologinės krizės priežastys: mūsų 

septynis kartus daugiau nei prieš 50 metų – kelių 

Žemių reikia mums išlaikyti dabar? 
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2.2 

Nuo žmogaus 

vertės 

ekosistemos 

vertės link  

Apmąsto pagrindines ekologinės etikos 

teorijas, sugeba jas taikyti praktikoje ir 

įžvelgti jų privalumus ir trūkumus. 

Aptaria ir kūrybiškai pristatyto praktinį šių 

teorijų pritaikymą savo kasdienėje 

praktikoje. 

Analizuoja savo įsitikinimus, vertybes 

aplinkos atžvilgiu. Kritiškai įvertina savo 

suformuoto požiūrio prielaidas ir, 

pasinaudodamas naujomis teorinėmis 

įžvalgomis, sugeba suformuluoti naują 

ekologinį santykį su aplinka.  

 

10 pamokų Debatų metu 

demonstruoja 

teorines –

žinias, kritinio 

mąstymo ir 

vertinimo 

gebėjimus. 

Sugeba aiškiai 

suformuluoti 

ekocentrinę 

perspektyvą. 

 

1. Utilitaristinės ir deontologinės gyvūnų teisių 

teorijos pagrindai: kodėl tuščias narvas yra 

geresnė edukacinė priemonė nei zoologijos sodas, 

medžioklė ar žvejyba? 

2. Biocentrinės pasaulėžiūros apybraižos: kaip 

pritaikyti žmogaus vidinę vertę visiems gyviems 

organizmams? 

3. Ekocentrizmas ir žemės etika: ekologinis fašizmas 

vs. pagarba ekosistemoms – kaip pagrįsti 

ekosistemos vertę nepaneigiant individo (pvz., 

žmogaus) vertės? 

4. Gilioji ekologija arba ekosofija: ar įmanoma 

gyventi lyg kalnui? Savęs identikikavimo su 

aplinka problema. 

5. Ekofeminizmas: ar ekologinė krizė yra vyro, ar 

žmogaus sukelta problema? 

2.3 

 

Ekologinė 

praktika 

 

Suvokdamas bioetikos ir ekologinės etikos 

teorines prielaidas suformuluoja 

konkrečias kasdienės praktikos 

modifikacijas, jas pristato, pagrindžia ir 

atlieka bandomąjį jų taikymą kasdienybėje 

(vėliau pristato rezultatus).   

3 pamokos Ekologinė 

praktika, 

prezentavimas 

ir analizė 

 

1. Ekologinis pokytis: mitas ar realybė? Kaip lašas 

jūroje gali pakeisti jūros spalvą? 
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2.3. Modulio Meilė ir šeima ilgalaikis metų planas (35 pamokos) 

   Tikslas: 

Siekti, kad mokiniai išsiugdytų požiūrį į žmogų kaip į nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėtų atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas 

žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, turėtų supratimą apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius 

krikščioniškosios šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą. 

 

    Mokymo uždaviniai: 

 Apibūdinti žmogaus, lytiškumo, meilės, santuokos ir šeimos sampratas krikščioniškosios antropologijos aspektu;  

 Analizuoti šiuolaikinės populiarosios kultūros vaidmenį asmens lytiškumo raiškai, meilės, santuokos ir šeimos sampratų kaitai;  

 Įvertinti skaistumo dorybės svarbą gebėjimo mylėti ugdymuisi ir sutuoktinių tarpusavio santykiams; 

 Atskleisti atsakingos tėvystės ir motinystės principus; 

 Pažinti save ir puoselėti asmeninius pasiryžimus padedančius išsiugdyti gebėjimą mylėti. 

 

 

Eilės 

Nr. 
Ciklo pavadinimas Ciklo tikslai  

Pamokos 

(nuo− iki) 
Gebėjimai – laukiami rezultatai 

 

Veiklos  

1 
Žmogus – kūniškas 

asmuo. 

Atskleisti žmogus prigimtį 

krikščioniškosios antropologijos 

aspektu. 

Išryškinti žmogaus ir neprotingo 

gyvūno kūnų skirtumus.  

Pagrįsti deramo santykio su kitu 

asmeniu principus.   

2 

Apmąsto ir pateikia žmogaus prigimties 

sampratą kaip – kūno ir dvasinės sielos 

vienovę. 

Lygina ir pateikia žmogaus kūno, kaip 

neregimo slėpinio regimo ženklo –ir 

neprotingo gyvūno kūno skirtumus. 

Aptaria žmogaus orumo ištakas ir 

pagrindžia personalizmo principą, kad 

santykis su kitu asmeniu gali būti tik 

kaip tikslas.  

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas 
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2 
Lytiškumas –  

dovana skirta 

bendrystei. 

Atskleisti lytiškumo prasmę pagal 

Bažnyčios mokymą. 

Išryškinti žmogaus lytiškumo ir 

seksualumo sasąjas. 

Atskleisti egzistencinę lytinio potraukio 

prasmę. 

Apibūdinti lytiškumą kaip lytinį 

tapatumą. 

Suprasti tapimo lytiškai tapačiu 

prielaidas.  

Apibūdinti lytinio vaidmens paieškų 

problemas paauglystėje. 

Išsiaiškinti moteriškumo ir vyriškumo 

papildomumą. 

Aptarti skirtingų lyčių asmenų 

bendradarbiavimo modelius.   

5−6 

Geba paaiškinti kodėl negera žmogui 

būti vienam. 

Supranta, kad lytiškumas skirtas 

bendrystei ir meilei. 

Supranta dviejų lytiškumo dimensijų − 

meilės išreiškimo ir prokreacijos 

nedalomumą. 

 Geba nusakyti lytinio potraukio ir 

lytinio instinkto skirtumus. 

Apibūdina lytinio tapatumo 

komponentus.  

Pateikia faktus apie viešojoje erdvėje 

dominuojančius lyčių stereotipus, kurie 

trukdo tapti lytiškai tapačiu. 

Apibūdina moteriškumo ir vyriškumo 

savybes.  

Lygina ir nustato sampratų „lyčių 

lygybė“ ir „skirtingi, bet vienodai 

vertingi“ skirtumus.  

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas; 

 

Bendravimas ir 

sutarimas; 

 

Dvasinis augimas. 
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3 Meilės prasmė. 

Atskleisti meilės prigimtį pagal 

Bažnyčios mokymą. 

Apibūdinti meilės kaip užduoties 

sampratą. 

Aptarti meilės komponentus. 

Apibūdinti skirtingas meilės rūšis pagal 

asmenį ir pagal būdą mylėti. 

Nusakyti meilės augimo dėsnį. 

Paaiškinti, kokia meilė „niekada 

nesibaigia“.  

Išsiaiškinti šiandieninius iššūkius 

žmogui siekiant mylėti. 

4−5 

Supranta, kodėl tik vienas žmogus iš 

visos kūrinijos yra pašauktas mylėti.  

Atskleidžia sampratų „meilė kaip 

duotybė“ ir „meilės kaip užduotis“  

skirtumus.  

Paaiškina meilės pagal būdą mylėti: 

geidimo, geidžiančiosios meilės, 

palankios meilės panašumus ir 

skirtumus. 

Išvardina meilės pagal asmenį rūšis – 

erosas, storgė, filia– paaiškina jų 

savybes ir skirtumus.  

Pateikia meilės augimo dėsnį ir geba 

paaiškinti, kokia meilė niekada 

nesibaigia. 

Apmąsto ir pagrindžia meilės kaip 

tiesos ir populiariosios meilės sampratų 

skirtumus. 

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Bendravimas ir 

sutarimas; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas; 

 

 

Dvasinis augimas. 

4 
Skaistumas – 

gebėjimo mylėti 

prielaida. 

Atskleisti žmogaus pašaukimo į 

skaistumą prasmę.  

Aptarti įvairias skaistumo dorybės 

formas. 

Pristatyti paauglio skaistumo ugdymosi 

sąlygas. 

Paaiškinti nusižengimus skaistumui. 

Atskleisti ankstyvųjų lytinių santykių 

pasekmės gebėjimui mylėti.  

Paaiškinti, kodėl teisę į lytinius 

santykius turi tik sutuoktiniai.  

Paskatinti asmeninį pasiryžimą 

puoselėti skaistumo dorybę. 

 

3−4 

Paaiškina skaistumą kaip moralinę 

dorybę, išvaduojančią iš savęs teigimo, 

ir prielaidą teisingos laikysenos kito 

asmens laisvės atžvilgiu. 

Išvardina skaistumo dorybės formas. 

Geba paaiškinti būtinas sąlygas 

paauglio skaistumui ugdytis. 

Geba paaiškinti nusižengimo skaistumui 

priežastis ir pasekmes. 

Apmąsto ir paaiškina ankstyvųjų lytinių 

santykių pasekmės gebėjimui mylėti ir 

įsipareigoti. 

Geba pagrįsti, kodėl teisę į lytinius 

santykius turi tik sutuoktiniai. 

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Bendravimas ir 

sutarimas; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas; 

 

Atsiliepimas į Dievo ir 

Bažnyčios kvietimą; 

 

Dvasinis augimas. 
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5 
Santuoka Dievo 

plane.  

Apibūdinti Sakramentinės santuokos 

esmę. 

Nusakyti santuokos motyvus, jų kaitą 

žmonijos istorijoje.  

Išvardyti santuokos savybės. 

Paaiškinti santuokos vertybės. 

Pateikti Sakramentinės ir civilinių 

santuokų skirtumus. 

Aptarti Sakramentinės santuokos kliūtis. 

Išnagrinėti šiandieninių nusižengimų 

santuokos orumui priežastis. 

Paskatinti asmeninį pasiryžimą ateityje 

kurti šeimą santuokos pagrindu. 

4−5 

Paaiškina, kas yra Sakramentinės 

Santuokos autorius.  

Atskleidžia laisvo apsisprendimo 

santuokoje svarbą.  

Nusako santuokos motyvus ir jų kaitą 

žmonijos istorijoje. 

Paaiškina santuokos vienumo ir 

neišardomumo prasmę. 

Išvardija tris santuokos vertybes: 

sutuoktinių, vaikų ir bendruomeninį 

gėrius ir juos paaiškina. 

Išvardija ir paaiškina  kliūtis 

sakramentinei santuokai.  

Paaiškina nusižengimų santuokos 

orumui priežastis šiuolaikinėje 

visuomenėje. 

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Bendravimas ir 

sutarimas; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas; 

 

Atsiliepimas į Dievo ir 

Bažnyčios kvietimą; 

 

Dvasinis augimas. 

6 
Šeima – tautos, 

Bažnyčios ir 

valstybės kelias. 

Apibūdinti krikščioniškosios šeimos 

sampratą ir jos uždavinius pagal 

Bažnyčios mokymą.  

Aptarti šeimos asmenų bendruomenės 

kūrimo uždavinius ir prielaidas jai 

įgyvendinti. 

 Aptarti šeimos tarnavimo gyvybei 

uždavinio turinį.   

Aptarti šeimos dalyvavimo visuomenės 

vystymęsi uždavinio reikalavimus ir 

prielaidas jam įgyvendinti.  

Aptarti šeimos dalyvavimo Bažnyčios 

gyvenime ir jos pasiuntinybėje  

uždavinio reikalavimus ir prielaidas jam 

įgyvendinti.  

Nagrinėti šiandieninius destrukcinius 

faktorius, skatinančius šeimos 

institucijos nuvertėjimą.  

5−6 

Apibūdina krikščioniškosios šeimos 

sampratą. 

Išvardina keturis šeimos uždavinius. 

Nusako šeimos asmenų bendruomenės 

kūrimo uždavinio reikalavimus ir 

pagrindžia prielaidas tai įgyvendinti 

šiandien.   

Paaiškina šeimos tarnavimo gyvybei 

uždavinį.   

Paaiškina šeimos dalyvavimo 

visuomenės vystymęsi uždavinio 

reikalavimus ir pagrindžia 

įgyvendinimo galimybes.   

Paaiškina šeimos dalyvavimo Bažnyčios 

gyvenime ir jos pasiuntinybėje  

uždavinį. 

Padaro išvadas apie depopuliacijos 

teoriją, reprodukcinių teisių vaidmenį 

šeimos nuvertėjimui.   

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Bendravimas ir 

sutarimas; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas; 

 

Atsiliepimas į Dievo ir 

Bažnyčios kvietimą. 
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7 

Vaikai – Dievo 

dovana 

 

 

Atskleisti nelygstamą žmogaus gyvybės 

vertės sampratą pagal Bažnyčios 

mokymą. 

Supažindinti su prenataline žmogaus 

raida.  

Išanalizuoti žmogaus prokreacijos ir 

reprodukcijos skirtumus.   

Atskleisti atsakingos tėvystės ir 

motinytės principus. 

Paaiškinti vaisingumo pažinimo ir 

natūralaus šeimos planavimo svarbą 

šeimos uždaviniui tarnauti gyvybei.  

Aptarti nevaisingumo priežastis ir 

prokreacinėms technologijoms keliamus 

etinius reikalavimus.  

Pagrįsti natūralaus šeimos planavimo ir 

kontracepcijos esminius skirtumus. 

Įvertinti negimusiojo sunaikinimo 

nemoralumą, priežastis ir pasekmes. 

 

5−6 

 

 

Paaiškina, kodėl tik žmogaus gyvybė 

yra nelygstamos vertės.  

Paaiškina, kodėl žmogus ateina į pasaulį 

prokreacijos keliu. 

Atpasakoja žmogaus prenatalinę raidą. 

Išvardija pagrindinius atsakingos 

tėvystės ir motinystės principus. 

Paaiškina vaisingumo pažinimo 

pagrindus ir išvardija pagrindinius 

vaisingumo požymius. 

Supranta, kad vaisingumas yra bendras 

abiejų sutuoktinių gėris ir geba 

paaiškinti nevaisingumo reiškinį. 

Palygina ir išryškina esminius 

natūralaus šeimos planavimo ir 

kontracepcijos skirtumus. 

Paaiškina skirtumus tarp moralių ir 

nemoralių prokreacinių technologijų.  

Supranta, kad abortas prilygsta 

žmogžudystei ir gali paaiškinti jo 

priežastis bei pasekmes. 

Gyvenimo klausimų 

nagrinėjimas tikėjimo 

požiūriu; 

 

Bendravimas ir 

sutarimas; 

 

Šventojo Rašto ir 

tikėjimo pažinimas; 

 

Atsiliepimas į Dievo ir 

Bažnyčios kvietimą. 
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3. ETIKOS IR KATALIKŲ TIKYBOS PAMOKŲ PLANŲ PAVYZDŽIAI 

 

3.1. PAMOKOS PLANAS                                                                MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

     

Tema: Aprangos kodai. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Analizuosime protokolinius aprangos reikalavimus. 

 Apibūdinsite aprangos kodų reikšmes ir prasmę. 

 Savarankiškai studijuosite literatūrą ieškodami atsakymo, 

kas yra dalykinis stilius. 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI PAGAL 

MODULIO PROGRAMĄ: 

(NUOSTATOS, GEBĖJIMAI, ŽINIOS 

IR SUPRATIMAS) 

Kultūrinė tapatybė: Aš−Aš 

Ugdysis nuostatą, kad tinkama 

apranga yra pagarbos sau ir 

aplinkiniams ženklas. 

Gebės tinkamai rinktis aprangos 

kodą svarbiems susitikimams, 

oficialioms šventėms, kasdienai. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Arminas Lydeka. Protokolo pagrindai. Kiekvienam, 

siekiančiam...− Vilnius: Rugrimas, 2002.  

 Giedrius Drukteinis. Kaklaraištis yra politika.Vilnius, 

2011. 

 Alvyda Jasilionytė. Dalykinės išvaizdos vadovas. Vilnius, 

2008. 

 Živilė Sederavičiūtė. Etiketas kiekvienai dienai. Vilnius, 

2004. 

PRIEMONĖS  

 Pranešimo skaidrės apie 

aprangos etiketą. 

(priedas). 

MOKYMOSI VEIKLA IR METODAI 

 Įžanga. Pamokos pradžioje perskaitomi etiketo žinovo 

Giedriaus Drukteinio žodžiai: 

Drabužiai – antroji oda. Drabužiai yra žodžiai, pasakantys, kas 

mes esame, ko tikimės iš gyvenimo ir kitų žmonių. 

 

Paprašoma mokinių paaiškinti, kaip jie interpretuotų šią mintį.  

 Pranešimas ir naujos medžiagos aptarimas. Mokytojas 

pateikia naują medžiagą rodydamas pranešimo skaidres  

(priedas)  

Mokiniai aptaria:  

 Kokia apranga jums patinka? 

 Kaip rengtis į pamokas gimnazijoje? Kur surašyti 

PRAKTINIAI PATARIMAI 

   Kiekviena mokykla turi savitas 

taisykles apie mokinių kasdienę 

aprangą. Mano gimnazijoje 

mokinių rengimosi stilius 

paaiškintas Gimnazisto Garbės 

kodekse: rengiuosi tvarkingai, 

kukliai, patogiai. Kuriu savitą 

stilių, neperžengdama (-s) 

padorumo ribų.  
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reikalavimai aprangai? 

 Kaip jaučiatės, jei jūsų apranga neatitinka progos? 

 Kas gali nesirūpinti išvaizda?  

 

  

Mokytojas pristato aprangos kodų ištakas, analizuoja kartu su 

mokiniais pagrindinius aprangos kodus, pateikia pavyzdžių, kada 

koks aprangos kodas tinkamiausias. 

 

 

 

 

NAMŲ DARBAI  

Pastudijuokite, kas yra dalykinė 

apranga.  

Paruoškite žodinį pristatymą, 

kokių profesijų žmonėms ji yra 

privaloma.  

Kada mokiniui tinkama (būtina) 

dalykinio stiliaus apranga?  

 (sąmoningas gero elgesio 

saviugdos, studijuojant oficialiąją 

literatūrą, skatinimas). 

Literatūrą, kurią vertėtų 

pastudijuoti nurodo mokytojas. 

Mokiniai pristatydami dalykinį 

stilių paaiškina, kokiais 

šaltiniais naudojosi. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

            Klausimai pokalbiui 

 Koks aprangos kodas reikalauja dėvėti juodus lakinius batus vyrams? 

 Jeigu vyras dėvėtų smokingą, ką rengtųsi jo draugė? 

 Ką rengsitės, jeigu jūsų draugo (draugės) tėvai pakvies iškilmingų pietų? 

 Ką privalo dėvėti iškilmių metu Nobelio premijos laureatai? 

 

Užbaigti sakinius: 

 Norėčiau daugiau sužinoti apie..., nes... 

 Pamokoje sužinojau, kad... 

 

 

      

Priedas 
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62 
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3.2. PAMOKOS PLANAS                                                         MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

     

Tema: Aprangos etiketas. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

  

 Nagrinėti vyrų ir moterų dalykinės išvaizdos 

reikalavimus. 

 Aptarti aprangos kodus. 

 Mokiniai kuria aprangos etiketo apibrėžimus. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 
 

Saviugda:  Aš – Žmogus  

1.1.2. Paaiškinti, kaip etikos pamokos padeda ugdyti 

save. 

1.4.3. Apmąstyti, ką kitą kartą, atlikdamas panašaus 

pobūdžio užduotį, darytų kitaip. 

 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 A. Lydeka (2002). Protokolo pagrindai. 

Kiekvienam, siekiančiam...− Vilnius: 

Rugrimas. 

 Ž. Sederavičiūtė (2004). Etiketas kiekvienai 

dienai. Vilnius. 

 Kaip surišti kaklaraiščio mazgą? Prieiga per 

internetą: 

http://www.youtube.com/watch?v=GawRX4Fx-

J8  

PRIEMONĖS  

  Pranešimo skaidrės apie Gėles ir dovanas (žr.  

1 priedą). 

 Lipnūs lapeliai mokinių mintims apie aprangos 

etiketą.  

MOKYMOSI VEIKLA  

 Įžanga. Mokytojas primena, nurodyto 

aprangos kodo laikytis būtina. Priešingu 

atveju, bus parodyta nepagarba šventės 

šeimininkams, siekusiems sukurti 

atitinkamą vakaro stilių, be to, patys 

blogai jausitės būryje žmonių, 

apsirengusių pagal nurodymą. 

Prisimename lietuvių išmintį: „Sutinka 

pagal drabužį, palydi pagal protą.“ 

 Mokiniams pristatoma skaidrių 

medžiaga:  

1. dalykinė moterų ir vyrų apranga. 

Vyrų dalykinės aprangos 

taisyklė: Kuo aukštesnės 

pareigos arba iškilmingesnė 

proga, tuo kostiumas tamsesnis, 

o marškiniai  šviesesni. 

2. Aprangos kodo taisyklė: Pagal 

etiketą apranga gali būti viena 

pakopa aukštesnė, nei nurodyta 

kvietime, bet jokiu būdu ne 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Prisiminti ir pasinaudoti gautomis teorinėmis 

žiniomis praktiškai reikiamu metu. 

http://www.youtube.com/watch?v=GawRX4Fx-J8
http://www.youtube.com/watch?v=GawRX4Fx-J8
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žemesnė. 
3. Aprangos kodai: White tie – 

Frakas; Black tie – Smokingas; 

Semi formal (Coctail dress) – 

Kostiumas. 

 Mokiniai pratęsia mintį: Aprangos 

etiketas – tai (...). 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Visi kartu su mokiniais aptarsime temos suvokimo klausimus: 

1. Kokie yra trys pagrindiniai aprangos kodai? 

2. Prie frako dera kaklaraištis ar „varlytė“? 

3. Kokia turėtų būti „white tie“ moters apranga? 

4. Kuo skiriasi vakarinės ir kokteilinės suknelės? 

5. Kuo aukštesnės pareigos arba iškilmingesnė proga, koks turi būti kostiumas ir kokie marškiniai? 

6. Jūs gavote pakvietimą, kuriame užrašytas aprangos kodas – „Black tie“. Ar galite dėvėti „White 

tie“ kodą atitinkančią aprangą? Pagrįsti. 

7. Kokie yra kaklaraiščio ir marškinių spalvų derinimo reikalavimai? 

 

 

1 PRIEDAS 
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3.3. PAMOKOS PLANAS                                                         MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

     

Tema: Gėlės ir dovanos. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Mokiniai gebės suprasti gėlių ir dovanų etiketą, 

kaip tinkamai padėkoti, kokios dovanos yra 

tinkamos užsienio verslo partneriams. 

 Pasidalins savo patirtimi, kaip supranta 

dovanojimo etiketą.  

 Grupėse aptars dovanojimo etiketo pagrindus. 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 
 

Dialogas: Aš ir Tu 

Etiketas ir žmonių bendravimas. 
2.1.2. Išsiaiškinti klaidingas nuomones, 

nuostatas ir jas koreguoti. 

2.5.2. Žinoti, kad bendravimo sėkmė priklauso 

nuo to, ar atsižvelgiama  į kitą žmogų, į jo 

tikslus ir į komunikavimo situaciją. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 A. Lydeka (2002). Protokolo pagrindai. 

Kiekvienam, siekiančiam...− Vilnius: 

Rugrimas. 

 Ž. Sederavičiūtė (2004). Etiketas kiekvienai 

dienai. Vilnius. 

 Etiketas visiems. Prieiga per internetą:  

http://www.gestai.lt/dovanu_etiketas.php 

 Lipštaitė A., A. Lydeka: vyrams gėlių verčiau 

nedovanoti. Prieiga per internetą: 

http://www.moteris.lt/psichologija/a-lydeka-

vyrams-geliu-verciau-

nedovanoti.d?id=59676120  

PRIEMONĖS  

  Klausimų kortelės „Pakartokime“ 

 (žr. 1 priedą). 

 Pranešimo skaidrės apie Gėles ir dovanas (žr. 2 

priedą). 

MOKYMOSI VEIKLA  
 

 Įžanga. Mokytojas primena, kad ką nors 

dovanodami bandome suderinti geras 

manieras, išlavintą skonį, praktiškumą ir 

tinkamumą. Mūsų tikslas – pradžiuginti 

žmogų dovana, tačiau originaliai ir tinkamai 

išrinkti dovaną nėra lengva. Reikia pasikelti 

visą savo fantaziją ir žinias. Dovana ir jos 

teikimas bei tinkama padėka už ją priklauso 

nuo įvairių aplinkybių. Reikia būtinai 

atkreipti dėmesį ar tai oficialus renginys ar 

šventė, o gal tai neoficiali šventė. Tai 

priklauso nuo daugelio įvairių dalykų, kuriuos 

mes turime žinoti, kad gerai jaustumėmės 

įvairiose situacijose. Pasikalbame atsakydami 

į skaidrėse pateiktus klausimus: 

Ką žinote apie gėlių dovanojimo etiketą? 

Ką žinote apie dovanų etiketą? 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Prisiminti ir pasinaudoti gautomis 

teorinėmis žiniomis praktiškai per šventes ar 

renginius. 

http://www.gestai.lt/dovanu_etiketas.php
http://www.moteris.lt/psichologija/a-lydeka-vyrams-geliu-verciau-nedovanoti.d?id=59676120
http://www.moteris.lt/psichologija/a-lydeka-vyrams-geliu-verciau-nedovanoti.d?id=59676120
http://www.moteris.lt/psichologija/a-lydeka-vyrams-geliu-verciau-nedovanoti.d?id=59676120
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Kokių klausimų dažniausiai kyla, kai 

ruošiatės dovanoti ar dovanojate dovanas? 

 Mokiniams pristatoma skaidrių medžiaga: 

gėlės, dovanos, padėkos už dovanas, dovanos 

užsienio verslo partneriams. 

 Darbas poromis. Pamokos pabaigoje mokiniai 

prisimins ir pagilins savo žinias apie 

dovanojimo etiketą, porose pasitardami ir 

atsakydami į pateitus klausimus (žr. 1 priedą). 

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Visi kartu su mokiniais aptarsime temos suvokimo klausimus: 

 Ką naujo sužinojote apie dovanojimo etiketą? 

 Kokias klaidas anksčiau darydavote įteikiant ar priimant gėles ir dovanas? 

 Gal kilo kokių klausimų ar pamąstymų apie dovanojimo etiketą? 

 

1 priedas  

1. Ar reikia laišku, žinute ar kitaip padėkoti siuntėjui, teikėjui už brangesnę, nei tikėjotės, kalėdinę 
dovaną ir kita proga dovaną? Kaip pasielgsite? 
 

2. Ar gavus dovaną patartumėte ją iškart išvynioti, kaip dažniausiai to pageidauja dovaną įteikęs 

asmuo, ar vis dėlto geriau palaukti? 

 

3. Dovanojant dovaną būtina nuo jos nuimti kainą ar geriau ją palikti? Kodėl? 

 

4. Ar iš tiesų vyrams dovanoti gėlių nepatartina? Kaip reiktų elgtis?  

 

5. Ar yra kokių apribojimų gėlių rūšiai? Pavyzdžiui, ar nenusižengiame taisyklėms, gimtadienio proga 

įteikdami puokštę iš kapinių gėlėmis laikomų chrizantemų? 

 

6. Ar galima dovanoti pinigus? Jei taip, kokiomis progomis? 
 

7. Ar galima dovaną grąžinti? Jei taip, ką sakyti ir kaip elgtis? 

 

8. Kada įteikti dovaną atėjus į svečius?  

 

9. Darbuotojas perkeltas į aukštesnes pareigas arba sudarė pelningą sandorį. Paskatinimas gali būti ne 
tik dovana, kaip vadovas gali tinkamai paskatinti darbuotoją?  
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10. Darbuotojai neturėtų dovanoti dovanų savo darbdaviams. Tačiau tam tikra proga nedidelė dovana 
tinkama. Kokia dovana būtų tinkama? 
 

11. Kokia yra rytietiška ir kokia yra vakarietiška dovanų išpakavimo tradicija? 
 

12. Kaip įteikti gėles jei jos yra įvyniotos į nepermatomą popierių ir jei jos įvyniotos į permatomą 
popierių? 
 

13. Ar galima dovanoti vienodas dovanas firmos vadovui ir darbuotojams? Kodėl? 
 

14. Kokia tinkamiausia dovana Prancūzijoje? Ir kas visiškai netinka? Kodėl? 
 

15. Kokia yra gera ir kokia netinkama dovana Kinijoje? Kodėl netinkama? 
 

 

2 priedas 
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3.4. PAMOKOS PLANAS                                                         MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

     

Tema: Kaip sveikinasi įvairūs žmonės? 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

Mokiniai, pasirinkę korteles: 

 suvaidins situacijas, kaip ženklais (be žodžių) 

sveikinasi skirtingi žmonės (vaikai ir suaugę, vyrai ir 

moterys, kitų tautų atstovai);  

 paaiškins Pasaulinės sveikinimosi dienos reikšmę;  

 gebės mandagiai užmegzti kontaktą su žmonėmis, 

atsižvelgdami į jų amžių, lytį, tautines ir kultūrines 

tradicijas. 

MOKINIŲ PASIEKIMAI PAGAL 
MODULIO PROGRAMĄ: 
(NUOSTATOS, GEBĖJIMAI, 
ŽINIOS IR SUPRATIMAS) 

Dialoginis bendravimas: Aš−Tu 

2.1.3. Suprasti savo gebėjimo 

komunikuoti privalumus ir 

spragas. 

2.4.1. Išsiaiškinti, kodėl egzistuoja 

skirtumai tarp manęs ir kito. 

2.5.2. Žinoti, kad bendravimo  

sėkmė priklauso nuo to, ar 

atsižvelgiama į kitą žmogų, į jo 

tikslus ir į komunikavimo 

situaciją. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Arminas Lydeka. Protokolo pagrindai. Kiekvienam, 

siekiančiam...− Vilnius: Eugrimas, 1999. Prieiga per 

internetą:  
http://lt.scribd.com/doc/7121724/Arminas-Lydeka-Protokolo-Pagrindai 

 Pasaulinė sveikinimosi diena. Straipsnis internete: 

http://day.lt/straipsniai/sveikinimosi_diena 

PRIEMONĖS  

 „Pasisveikinimo kortelės“, 

skirtos vaidybiniam situacijų 

žaidimui (žr. 1 priedą). 

 Pranešimo skaidrės apie 

Sveikinimosi tradicijas ir 

Pasaulinę sveikinimosi dieną  

(2 priedas). 

MOKYMOSI VEIKLA IR METODAI 

 Įžanga. Mokytojas pasisveikina su mokiniais ir parašo 

lentoje arba perskaito citatą, kuri susijusi su pamokų 

ciklo tema apie komunikavimą – bendravimą, pvz.: 

„Yra daugybė būdų pažvelgti į žmogaus sielą: ištartas 

žodis, kontekstas, intonacija, judesys, veido mimika… tai 

tarytum kalbos ženklai ‟ (Marcinkevičius J. Dienoraštis 

be datų). Formuluojamas probleminis klausimas: 

Ar mes visus kalbos ženklus mokam ir gerai 

suprantam bendraudami su kitais žmonėmis? 

 

 

 

PRAKTINIAI PATARIMAI 

   Suolai klasėje gali būti sustatyti 

po keturis, kad mokiniai sėdėtų 

akis į akį vienas prieš kitą ir 

turėtų erdvės vaikščioti.  

   Jei mokiniams kyla sunkumų 

pasisveikinti tam tikru būdu ar 

surasti partnerį, mokytojas gali 

tai parodyti savo pavyzdžiu.  

   Reikėtų vengti tokių ženklų, 

kurie gali sukelti netinkamas 

asociacijas (pvz., apkabinimo 

arba nacių pasisveikinimo gestų). 

http://lt.scribd.com/doc/7121724/Arminas-Lydeka-Protokolo-Pagrindai
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 Vaidybinis žaidimas. Mokiniams išdalijamos 

Pasisveikinimo kortelės − mokiniai gali jas traukti 

atsitiktine tvarka kiekvienas  arba suolo draugai vieną (žr. 

1 priedą). Jie turėtų pasisveikinti su draugu tokiu būdu, 

koks aprašytas gautoje kortelėje. Tuomet mokiniai gali 

atsistoti, vaikščioti, keistis vietomis ir priėję pasisveikinti 

su daugeliu kitų grupės draugų savo kortelėje nurodytu 

būdu. Mokytojas stebi, kad mokiniai sveikintųsi ne (vien) 

žodžiais, o įvairiais neverbalinės komunikacijos būdais. 

 

 Pranešimas ir naujos medžiagos aptarimas. Mokytojas 

pateikia naują medžiagą rodydamas pranešimo skaidres  

(2 priedas) arba remdamasis aukščiau nurodytais  

šaltiniais. Mokiniai  aptaria:  

 Kokia Pasaulinės sveikinimo dienos prasmė?  

 Kokius žmones (pažįstamus ir nepažįstamus) jie norėtų 

pasveikinti tą dieną ir kokiu būdu?  

 Kokios sveikinimo tradicijos jiems atrodo priimtinos arba 

nepriimtinos?  

 Kas galėtų papasakoti apie neįprastą pasisveikinimą (pvz., 

keliaujant ar susitikus su kitataučiais)?  

 Kaip jaučiasi, jei žmogus praeina pro šalį ir nepasisveikina? 

 

 Pratimas–eksperimentas. Kadangi bendraujant su 

žmonėmis labai svarbus akių kontaktas, mokytojas siūlo 

mokiniams atlikti nedidelį eksperimentą: reikalingi du 

mokiniai savanoriai. Jie ateina prieš klasę ir susėda akis į 

akį nekalbėdami. Tylint žiūri vienas kitam į akis dvi 

minutes. Kaip jie vienas kitą supranta? Ką kiti klasės 

mokiniai – stebėtojai galėtų apie juos pasakyti? 

NAMŲ DARBAI  

Pabandykite mokykloje ar po 

pamokų pasveikinti: 

 jaunesniųjų klasių 

mokinį; 

 mokyklos direktorių; 

 valytoją; 

 vyresniųjų klasių 

mokinę; 

 nusišypsoti nepažįstamam 

gatvės praeiviui. 

Aptarkite patirtį per kitą  

etikos pamoką. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Aš (visada, dažniausiai, kartais) stengiuosi elgtis mandagiai, pavyzdžiui, …  

 Pasaulinė sveikinimosi diena man atrodo (ne) reikšminga todėl, kad...                                        

Kaip šią dieną galėtume švęsti?.. 

 Kai norime mandagiai pasisveikinti su vaikais ir suaugusiais, vyrais ir moterimis, kitų tautų 

atstovais svarbu atsižvelgti į jų ... (amžių, lytį, tautines ir kultūrines tradicijas).  

 Kartais gali būti sudėtinga žiūrėti kitam į akis todėl, kad... 

 

    

1 priedas 

 

   Pasisveikink su suolo draugu kaip sveikinasi europiečiai: 

dažniausiai kilstelėdami kepurę ir šiek tiek linkteldami. 

Suvaidinkite. 

      Tailande už save aukštesnį sveikinama priklaupiant.          

Pabandykite suvaidinti pasikeisdami „aukštesniojo“ 

vaidmenimis su suolo draugu. 
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Lietuvės moterys oficialiuose susitikimuose taip pat 

paduoda rankas, tačiau gali užtekti ir linktelėjimo galva. 

Bičiulės dažnai apsikeičia bučiniais į skruostą (ar tik 

palytėjimu skruostais).                                                

Suvaidinkite kartu su suolo drauge. 

Moters rankos bučiavimas - šiuo metu retokai 

pasitaikanti protokolinė pasisveikinimo forma, nors, 

Lenkijoje apie 80 proc. oficialių pasisveikinimų be šito 

neapsieina. Klasėje berniukai gali pasirinkti ir taip 

mandagiai pasveikinti mergaites. 

   Japonijoje sveikinamasi trejopai nusilenkiant: žemai, 

vidutiniškai (30 laipsnių kampu)  ir truputį (15 laipsnių 

kampu). Suvaidink  taip pasisveikindama(-s) su suolo 

draugu ar drauge. 

    Maorių tauta vienas su kitu sveikinasi suglausdami 

nosis.  Tokie yra Naujosios Zelandijos genčių papročiai. 

Susirask klasės draugą (partnerį), su kuriuo galėtum tokiu 

būdu pasisveikinti. 

        Įvairiose pasaulio šalyse sveikinimosi formos yra 

labai skirtingos. Pavyzdžiui, Tibete sveikindamiesi žmonės 

dešine ranka nusiima galvos apdangalą, o kairiąją deda 

už ausies. Suvaidinkite. 

     Egipte sveikinantis pabučiuojama tris kartus į 

kiekvieną skruostą... kairįjį, dešinįjį, kairįjį.                                                                           

Galite suvaidinti trejopą (oro) bučinį į skruostus su suolo 

draugu ir žiūrėkite vienas kitam į akis.  

Vienas iš pagrindinių karinio mandagumo požymių – 

pasisveikinimas (saliutas) apibūdinamas kaip ,,matomas 

karių vienybės ir solidarumo ženklas“. Atsistojęs ir 

pasitempęs pademonstruok kario pasisveikinimą pakėlęs 

dešinę ranką prie priešais veidą ir suglaudęs pirštus. 

      Meksikiečiai bendrauja dažniausiai arčiau nei per 
vienos rankos ilgį. Paplekšnojimas per petį ar nugarą 

labai dažnas ir priimtinas draugiškumo gestas. Nestipriu 
rankų paspaudimu sveikinasi vyrai, moterys ir net maži 
vaikai. Suvaidinkite, tik nespauskite stipriai – tai tolygu 

trinktelėjimui per veidą. 

   Sveikinimosi įpročiai Lietuvoje nesiskiria nuo daugelio 

Europos šalių. Vyrai vienas kitam paduoda rankas, o geri 

draugai gali lengvai apsikabinti.                                   

Suvaidinkite tai su suolo draugu.             

Italijoje žmonės sveikinasi bučiuodami į skruostus 4 

kartus - 2 kartus į kairįjį ir 2 į dešinįjį.                                                                                

Galite suvaidinti tokį (oro) bučinį į skruostus su suolo 

draugu žiūrėdami vienas kitam į akis. 

    Pasisveikink su suolo draugu kaip sveikinasi 

krepšininkai: dažniausiai pakėlę dešines rankas ir 

pliaukštelėdami delnais. Suvaidinkite.                     

Pavyzdžiui, sveikindamiesi su patarnaujančiais 
darbuotojais - padavėjais, pardavėjais, viešbučio 

tarnautojais ir pan. – rankos nepaduodame. 
Tuo atveju reikia linktelėti galvą ir nusišypsoti.  
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2 priedas 
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79 

 

3.5. PAMOKOS PLANAS                                                MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

 

TEMA: Elgesys prie stalo. 

 

KLASĖ: III–IV (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Mokiniai dirbdami grupėse aiškinasi stalo etiketo 

taisykles: 

 geba suprasti pagrindines stalo etiketo 

taisykles; 

 tikrindami kitų grupių atsakymus, įsivertina 

vieni kitus ir aptariami neaiškumai. 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 
 

Dialogas: Aš ir Tu 

Etiketas ir žmonių bendravimas. 

2.1.2. Išsiaiškinti klaidingas nuomones, nuostatas 

ir jas koreguoti. 

2.1.3. Suprasti savo gebėjimo komunikuoti 

privalumus ir spragas. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 A. Lydeka (2004). Etiketas kiekvienam.  

Vilnius: Eugrimas. 

 A. Lydeka (1999). Protokolo pagrindai. 

Kiekvienam, siekiančiam... Vilnius: 

Eugrimas. 

 Ž. Sederavičiūtė (2004). Etiketas kiekvienai 

dienai. Vilnius. 

 Etiketas visiems. Prieiga per internetą: 

http://www.gestai.lt/stalo_etiketas.php?lt=stalo_ir

ankiu_isdestymas  

PRIEMONĖS  

  Pranešimo skaidrės apie Elgesį prie stalo (žr.  

1 priedą). 

 Balti popieriaus lapai A4 formato, mokinių 

atsakymams į klausimus (žr. 2 priedą). 

 Gilės, gilių kepurėlės, kaštonai, akmenukai 

grupių sudarymui. 

MOKYMOSI VEIKLA  
 

 Įžanga. Stalo etiketo taisyklės istoriniu 

laikotarpiu kito. Austrijos karališkieji rūmai 

išleido potvarkį: „Nevalia trankyti kėdžių ir 

kasytis sprando į kėdės atkaltę, prisikimšti 

pilnos burnos, geriant šluostytis ūsų, kišti 

pirštų į valgį, mėtyti po stalu kaulų, laižyti 

rankų, spjaudyti į lėkštę ir šnirpštis į 

staltiesę“. Kas senuoju istoriniu laikotarpiu 

buvo įprasta, ir kas visiškai nepriimtina 

dabartiniu laikotarpiu. Šia diena elgesys prie 

stalo pagrįstas higienos, patogumo, 

tikslingumo, pagarbos ir estetiškumo 

reikalavimais. Tačiau skirtingose šalyse 

stalo etiketo taisyklės gali skirtis, kur nors 

keliaujant derėtų pasidomėti kitos šalies 

stalo etiketo taisyklėmis. Šiandien 

aptarsime, kai kurias stalo etiketo taisykles 

mūsų šalyje. Pirmiausias aptarkime 

taisykles, kaip mes dirbsime. Komandų 

paskirstymas. Mokiniai grupėse išsirenka 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Prisiminti ir pasinaudoti gautomis teorinėmis 

žiniomis praktiškai reikiamu metu. 

 Pastebėti aplinkinių elgesį prie stalo, kokias 

klaidas dažniausiai žmonės daro. 

 Remtis A. Lydekos knygomis apie stalo 

etiketą. 

http://www.gestai.lt/stalo_etiketas.php?lt=stalo_irankiu_isdestymas
http://www.gestai.lt/stalo_etiketas.php?lt=stalo_irankiu_isdestymas
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lyderius, kurie atsakingi už drausmę. 

Komandų pavadinimai.  

 Eiga. Klausimai mokiniams grupėse. 

Surenku lapus, išdalinu komandos ne jų 

pačių atsakymus. Tikrinamės. Aiškinamės.  

 Taškų skaičiavimas, įsivertinimas ir 

aptarimas. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Pabaikite sakinį: 

Pamokoje sužinojau (...). 

 

 

1 PRIEDAS  
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3.6. PAMOKOS  PLANAS                                                           MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė          

        

Tema: Veido kalba ir mimika. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Mokiniai stebės veido išraiškas interpretuodami paveikslą, 

vaikų nuotraukas ir bendraamžių mimikas, supras jomis 

reiškiamas pagrindines emocijas. 

 Aptars kelionių patirtį ir įvardins keletą kultūrinių 

neverbalinės veido raiškos skirtumų. 

 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI PAGAL 
MODULIO PROGRAMĄ: 

Dialoginis bendravimas: 

Aš−Tu 

2.1.3. Suprasti savo gebėjimo 

komunikuoti privalumus ir 

spragas. 

2.4. Pozityviai mąstyti apie 

kitokios išvaizdos, kultūros, 

tikėjimo, amžiaus ar lyties 

žmogų. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

Veido prasmė E. Lévino filosofijoje. Aplinkkeliai. Interneto straipsnis: 

http://aplinkkeliai.lt/filosofijos-istorija/veido-prasme-e-levino-filosofijoje/ 

 

Grebliauskienė B., Večkienė N. Komunikacinė kompetencija. 

Komunikabilumo ugdymas // Mimika. – Vilnius, Žara, 2004, p. 63–71. 

PRIEMONĖS 
Paveikslo „Mona Liza“ 

reprodukcija. 

Dailininkės iliustracijos: mimikos. 

Vaikų nuotraukos „Emocijų 

proveržis“ (spausdintos arba 

demonstruojamos naudojant IKT). 

Maži spalvoti lapeliai mokinių 

mintims parašyti. 

MOKYMOSI VEIKLA IR METODAI 

 Pokalbis interpretuojant paveikslą. Pamoką siūloma pradėti 

pokalbiu, mokiniams laisvai išsakant savo įžvalgas, kurios 

kyla dėmesingai įsižiūrėjus į „Monos Lizos“ paveikslą (1 

priedas). Dar senovėje žmonės bandė perprasti veido 

paslaptis. Bandyta rasti ryšį tarp žmogaus veido, jo likimo ir 

charakterio. Iš veido tipo bandyta net nustatyti nusikaltėlius.  

Kuri kūno dalis yra išraiškingiausia ir labiausiai pastebima? 

Ar lengva suprasti, ką byloja akys? Ką išreiškia lūpos ir 

šypsena? Kaip veidas išreiškia emocijas ir jausmus? 

 

 Pratimas „Veido mimika ir emocijos“. Veidas – 

išraiškingiausia kūno dalis, į jį dažniausiai sutelkiame dėmesį 

bendraujant. Kadangi jis gali atskleisti daugybę informacijos, 

mokiniams svarbu mokytis atpažinti emocijas iš gyvo veido 

mimikos demonstravimo. Mimika išreikšti emocijas būdinga 

visiems žmonėms, tačiau kiekvieno žmogaus emocijų 

išraiška yra skirtinga.                                                             

PRAKTINIAI PATARIMAI 

    Mokytojas neturėtų stengtis 

įminti ar sužinoti, kaip iš tikrųjų 

„teisingai“ reikėtų interpretuoti 

Monos Lizos paveikslo 

paslaptingąją šypseną. Tiesiog 

leisti mokiniams laisvai išsakyti 

kilusias asociacijas.    

 Taip pat nereikėtų mokiniams 

akcentuoti Leonardo da Vinčio 

tapybos techninių gudrybių, o 

tiesiog matyti Monos Lizos veidą 

kaip atvirą frazę, kuria 

dailininkas, nevartodamas žodžių, 

siekia prakalbinti žiūrovą. 

http://aplinkkeliai.lt/filosofijos-istorija/veido-prasme-e-levino-filosofijoje/
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Užduotis mokiniams – savanoriams: pabandykite savo veido 

mimika (t.y. raiškiais veido judesiais – akimis, antakiais, 

kakta, nosimi, burna ir lūpomis) išreikšti: 1) nustebimą; 2) 

baimę; 3) pyktį; 4) pasibjaurėjimą; 5) liūdesį; 6) džiaugsmą. 

Savanoriai gali pažiūrėti į dailininkės iliustraciją kaip 

pavyzdį, nes dailininkai ir fotografai puikiai žino, kad 

žmogaus veidas yra asimetriškas ir geba įvairiai atspindėti 

emocijas (2 priedas). Kiti mokiniai stebėdami gyvą 

bendraklasių veido mimikos demonstravimą turėtų atpažinti 

bei įvardyti reiškiamas emocijas. 

 

 Kitas pratimas „Vaikų emocijų proveržis“. Kam teko stebėti 

mažų vaikų (broliukų ar sesučių) veidus? Vaikų veidai ypač 

išraiškingi, jie keičiasi labai greitai. Fotografė užfiksavo pačias 

išraiškingiausias mimikas, kurios gali būti panašios visame 

pasaulyje. Mokiniams užduotis: pabandykite atpažinti emocijas 

pagal vaiko veido išraišką nuotraukoje ir parašyti ant lapelio 

kiekvieno nufotografuoto berniuko ar mergaitės mintis (3 

priedas). Mokytojas rodo vaikų nuotraukas paeiliui. Paskui 

mokiniai garsiai skaito užrašytas mintis iš lapelių, komentuoja. 

 

 Tai įdomu: „kultūriniai skirtumai“. Mokytojas gali atkreipti 

mokinių dėmesį, ką aktualu žinoti keliaujant po kitas šalis ar 

bendraujant su svetimšaliais. Pvz., Europos pietuose 

gyvenantys žmonės šypsosi dažniau nei šiauriečiai. O 

Tolimuosiuose Rytuose šypsena rodoma santūriai, tai 

išreiškia pagarbą. Plati amerikiečių šypsena ne visada reiškia 

vien teigiamas emocijas. O neigiamų emocijų (nekantrumo 

susierzinimo, pykčio) stengiasi nerodyti Azijos gyventojai, 

nes suvokia kaip įžeidimą. Pietų Amerikos ir arabų šalių 

gyventojai ilgai žiūri į akis, o japonai visiškai nežiūri į akis. 

Puerto Rike mandagūs vaikai niekada nežiūri suaugusiems į 

akis, taip išreikšdami pagarbą ir paklusnumą. 

NAMŲ DARBAI 

Pasižiūrėkite namie per 

televiziją kokią nors laidą ar 

diskusiją išjungę garsą (10 

min.). Atkreipkite dėmesį į 

pašnekovų veido mimiką. 

Pasižymėkite, kokių emocijų 

išraiškas pastebėjote. 

REFLEKSIJA. ĮSIVERTINIMAS 

 Kokiam bendravimui teikiu didesnę reikšmę – „veidas į veidą“ ar telefonu/ internetiniais 

tinklais? 

 Kaip supratote, kas yra mimika? 

 Kokias emocijas gali perteikti veido išraiškos? 

 Kokie sunkumai gali kilti stebint žmonių veidus ir norint išreikšti emocijas? 

 Ką įdomaus sužinojau apie kultūrinius skirtumus – kaip bendrauja kitų šalių žmonės? 
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1 priedas     http://www.technologijos.lt/n/mokslas/istorija_ir_archeologija/S-11897/straipsnis?name=S-11897&l=2&p=1 

                              Mona Lisa šypsena nupiešta pasinaudojus technine gudrybe 
 

 

 

 

                                                                    Atidžiai įsižiūrėkite į šį nuostabų italų  

dailininko Leonardo da Vinči paveikslą  

„Mona Liza“.  

Apibūdinkite šios moters žvilgsnį. 

Ar ji šypsosi, ar žvelgia neutraliai? 

 

 

 

 

 
Austrijos neurologai teigia, kad ištyrus meno šedevrą paaiškėjo, jog Monos Lizos veido išraiška keičiasi 

priklausomai nuo to, kur koncentruojamas stebėtojo žvilgsnis. Jei žiūrima į moters akis, atrodo, tarsi ji šiek tiek 

šypsotųsi, tačiau jei stebėtojas nukreipia žvilgsnį į jos lūpas, šypsena dingsta. 

Žvelgiant tiesiai į moters veidą, nežymūs šešėliai aplink lūpas sudaro įspūdį, kad veido išraiška neutrali. 

Tačiau žvelgiant periferiniu žvilgsniu, tie patys teptuko potėpiai susilieja ir sukuria nežymios šypsenos iliuziją.  

Britų Kolumbijos universiteto psichologijos ekspertas, profesorius Stephenas Porteris pasakė, kad tyrime 

siekta išsiaiškinti, kaip žmonės suvokia Monos Lizos veido išraiškas. Jis pasakė: „Reikšmingiausia šio 

elegantiško ir puikaus tyrimo išvada – žmonės pasąmonės lygmenyje suvokia ir yra veikiami subtilios 

informacijos apie kito žmogaus veido išraišką. Tai įrodo, kad mes labai greitai išanalizuojame veido išraiškas, 

nė nesuvokdami šio proceso. Mūsų vertinimą apie žmogaus patrauklumą ir patikimumą stipriai veikia labai 

subtilūs veiksniai.“ 

 

2 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iliustracijos Vestos Juocevičiūtės 
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3 priedas                                                                        

                                        Fotoprojektas „Emocijų proveržis“                           2012-06-17 

Mimikos 

        Vaikai pratę reikšti emocijas savo požiūrį „deramai“ atspindėdami mimikomis. Fotografei Alexandrai 

Klever ne veltui kilo idėja mažųjų veido išraiškas įamžinti fotoprojekte „Emocijų proveržis“. 
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http://www.doze.lt/fotoprojektas-emociju-proverzis-315 

 

 



93 

 

3.7. PAMOKOS PLANAS                                                           MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

        

Tema: Kūno kalba ir gestai. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Suprasti, kodėl pravartu žinoti žmogaus kūno kalbą. 

 Suprasti teigiamą ir neigiamą kūno kalbą, sutartinius ženklus, 

emocinius gestus, melo gestus, gynybos, dominavimo ir agresyvumo 

gestus. 

 Grupėse atlikti kūno kalbos užduotis ir pavaizduoti piešiniais kūno 

kalbą. 

MOKINIŲ PASIEKIMAI 
PAGAL MODULIO 
PROGRAMĄ: 

Dialoginis 

bendravimas: Aš−Tu 

2.1.2. Išsiaiškinti 

klaidingas nuomones, 

nuostatas ir jas koreguoti. 

2.1.3. Suprasti savo 

gebėjimo komunikuoti 

privalumus ir spragas. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Gestų (kūno kalbos) reikšmės kitose valstybėse. Prieiga per 

internetą: 

http://www.etiketogidas.lt/kuno-kalba/gestu-reiksmes/gestu-kuno-

kalbos-reiksmes-kitose-valstybese/  

 B. Grebliauskienė, N. Večkienė (2004). Komunikacinė 

kompetencija. Komunikabilumo ugdymas. Vilnius. 

 A. Pease (2003). Kūno kalba. Kaunas. 

 A. Mažeikienė. Pasitikėjimą kelianti kūno kalba: kaip atrodyti 

patikimiems ir pasitikintiems (2). Prieiga per internetą: 

http://www.manager.lt/blog/articles/view/pasitikejima-kelianti-

kuno-kalba-kaip-atrodyti-patikimiems-ir-pasitikintiems-2  

 D. Naukūnaitė. Kūno kalba. Prieiga per internetą: 

http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/metodine_l

_k_mokytojams/failai/03%20Kuno%20kalba.pdf  

 Ž. Sederavičiūtė (2004). Etiketas kiekvienai dienai. Vilnius. 

 

PRIEMONĖS  

 Pranešimo skaidrės 

„Kūno kalba“ (žr.  

1 priedą). 

  Užduočių skaidrės (žr. 

2 priedą). 

 Padalomoji medžiaga 

(žr. 3 ir 4 priedus). 

 Pieštukai, kreidelės, 

flomasteriai, A4 

popieriaus lapai, lipni 

guma jiems pakabinti. 

http://www.etiketogidas.lt/kuno-kalba/gestu-reiksmes/gestu-kuno-kalbos-reiksmes-kitose-valstybese/
http://www.etiketogidas.lt/kuno-kalba/gestu-reiksmes/gestu-kuno-kalbos-reiksmes-kitose-valstybese/
http://www.manager.lt/blog/articles/view/pasitikejima-kelianti-kuno-kalba-kaip-atrodyti-patikimiems-ir-pasitikintiems-2
http://www.manager.lt/blog/articles/view/pasitikejima-kelianti-kuno-kalba-kaip-atrodyti-patikimiems-ir-pasitikintiems-2
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/metodine_l_k_mokytojams/failai/03%20Kuno%20kalba.pdf
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/metodine_l_k_mokytojams/failai/03%20Kuno%20kalba.pdf
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MOKYMOSI VEIKLA  
 

 Įžanga. Mokytojas primena, norėdami suprasti kito jausmus 

dažniausiai bandome įsiklausyti į jo žodžius. Tačiau tai, kas iš 

pažiūros ne taip svarbu – eisena, mimika, poza, gestai, - kartais 

pasako apie žmogų daug daugiau, nes dažniausiai vartojama 

nesąmoningai. Mokslininkų įrodyta, kad didesnę dalį 

informacijos apie žmogų gauname iš neverbalinės kalbos. 

Mokiniai bando spėti, o gal yra tekę tiksliai girdėti apie kūno 

kalbą. Kartu pagalvojame: Kiek procentų informacijos apie 

žmogų gauname iš neverbalinės kalbos ir kiek perduoda 

šnekėjimas? Dažnai logiškai net negalime paaiškinti, kodėl 

netikime vienu ar kitu žmogumi. Kalbėdamas jis vis lietė akis, 

nosį, ausis. Mokiniams klausimas: Gal žinote, ką reiškia tokia 

kūno kalba? Tačiau, kad ir kokia būtų pasitikėjimą kelianti jūsų 

pašnekovo kūno kalba, verta atkreipti dėmesį ar kūno kalba 

atitinka sakomus žodžius Jūsų kūnas – puiki vaizdinė priemonė, 

papildanti žodinę informaciją, tik būtinai suderinkite žodinę 

informaciją ir kūno kalbą: judesiai turi įtikinti ir patvirtinti tai, ką 

sakote. Jeigu patys bandysite mokytis pasitikėjimą keliančių 

gestų, išbandykite ir išmokite jų po vieną – kitaip atrodysite 

dirbtinai ir juokingai. Laikysena ir gestais rodykite atvirumą, 

stenkitės būti kartu su klausytojais ir pašnekovais, venkite užlipti 

ant pakylos, pasislėpti už segtuvo. Laikysena ir elgsena turi teigti: 

„Esame lygūs.“ 

 Mokiniams pristatoma skaidrių medžiaga (kartu su mokiniais 

aiškinamės kūno kalbą): 

1. Teigiama kūno kalba 

2. Žvilgsnio kryptys 

3. Neigiama kūno kalba 

4. Dominavimo ir agresijos kūno kalba 

5. Gynybos gestai 

6. Pagrindinės žmonių emocijos 

7. Gestų reikšmės 

 Darbas grupėse. Gavę užduotis, grupėse pasitarkite ir parašykite, 

ką reiškia gestai. Pavaizduokite kūno kalbą piešiniais. 

Pristatymas. 

 Darbas poromis. Aptarkite gestų kultūrinius skirtumus ir 

pažymėkite savo atsakymus. Atsakymus pagrįsti. 

 Individualus darbas. Pateikti kūno kalbos paveikslėliai, parašyti 

reikšmes. 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Mokiniams 

rekomenduojama 

peržiūrėti filmą apie kūno 

kalbą „Secrets of Body 

Language“ ir pasinaudoti 

patarimais. Prieiga per 

internetą: 

http://www.youtube.com/

watch?v=AQENwD-

QlRA&feature=related 

 Prisiminti ir 

pasinaudoti gautomis 

teorinėmis žiniomis 

praktiškai, individualiai 

stebėti žmonių kūno kalbą. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

Visi kartu su mokiniais aptarsime temos suvokimo klausimus: 

1. Ką jūs sužinojote apie gestus, kaip kūnas gali išreikšti gynybą? 

2. Ką jūs sužinojote apie gestus, kaip kūnas gali išreikšti melą? 

3. Ką jūs sužinojote apie gestus, kaip kūnas gali išreikšti pasitikėjimą? 

4. Ką jūs sužinojote apie gestus, kaip kūnas gali išreikšti agresiją? 

5. Pateikite kelis pavyzdžius, kai kūno kalba gali klaidinti? 

http://www.youtube.com/watch?v=AQENwD-QlRA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AQENwD-QlRA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AQENwD-QlRA&feature=related
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1 priedas 

1 PRIEDAS  
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2 PRIEDAS 

       

 

      

                                                                  PASITIKRINK 
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3 PRIEDAS (sukarpau ir mokiniams dalinu tik po vieną bloką) 

 

Galvos linksėjimas−  

 

Galvos purtymas− 

 

Gūžtelėjimas pečiais− 

 

Grūmojimas pirštu –  

 

Pakeltas nykštys – 

 

Rankos pirštų 

barbenimas aukštyn 

ir žemyn ant stalo – 

 

Pamojavimas ranka− 

 

Skėsčiojimas 

rankomis− 

 

 

Burnos 

pridengimas  

ranka – 

 

Nosies lietimas ar 

trynimas – 

 

Akies (akių) 

trynimas – 

 

Slėpimasis po 

stalu – 

 

Sukryžiuotos 

rankos ant 

krūtinės − 

 

Sukryžiuotos kojos 

sėdint ar stovint – 

 

Rankos už 

galvos− 

  

Rankos ant 

klubų− 

 

Plačiai išžergtos 

kojos – 
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Du rankos pirštai, 

pakelti kaip V raidė – 

 

Iš nykščio ir smiliaus 

rodomas apskritimas 

„O‘key“ – 

 

Sudėtos rankos 

delnais į viršų – 

 

Ranka uždėta ant 

širdies – 
 

Galvos kitam 

glostymas – 

 

Šokinėjimas į viršų 

keliant rankas − 

Ausies lietimas –  

 

Kaklo ar užausio 

kasymas – 

Nuleistas 

smakras− 

 

Nagų 

kramtymas− 

 

Plaukų taisymas – 

 

Kepurės 

gniaužymas – 

 

Mindžikavimas ir 

trypčiojimas – 

 

Nykščiai užkišti 

už diržo – 

 

Iškelta galva ir 

atkištas į priekį 

smakras − 

 

 Rankos suimtos 

už nugaros 

(delnas delne) – 

 

Sugniaužti  

kumščiai – 

 

4 PRIEDAS  

             

Aptarkite grupėse gestų kultūrinius skirtumus ir pažymėkite savo atsakymus. 

 

AR ŽINOTE, KAD … SUTINKATE SU ŠIAIS TEIGINIAIS?  

 Teiginiai Teisinga Klaidinga Nežinau 

1.  Europos pietuose gyvenantys žmonės šypsosi 

dažniau nei šiauriečiai. 

   

2. Rodyti ženklą „O’kei” ženklą yra nemandagu kai 

kuriose šalyse. 

   

3. JAV įprasta pasisveikinant plačiai šypsotis.    

4. Japonijoje įprasta sveikintis nusilenkiant.    

5. Indijoje raudonas taškas, kurį mama pažymi vaiko 

kaktą, vadinamas „bindi”. 

   

6. Ženklas „V “ visada reiškia pergalę.    

7. Rodyti pirštu į kokį nors asmenį laikoma mandagiu 

ženklu. 

   

8. Balta aprangos spalva visose šalyse asocijuojasi su 

švente, pavyzdžiui, vestuvėmis. 

   

9. Žiūrėti į akis pašnekovui visada reiškia pagarbą.    

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Belgijoje ir Prancūzijoje draudžiama viešose vietose 

demonstruoti religinius simbolius, pavyzdžiui, 

krikščionims kryžių ar musulmonėms galvos 

apdangalą (vad. hidžabą, burką). 

   

                                                                   VISO:    
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MOKINIŲ DARBŲ PAVYZDŽIAI 

Aukštas lygis (Visai pabaigti darbai, parašyti paaiškinimai, užduotis atlikta pagal reikalavimus) 
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Vidutinis lygis (Nevisai pabaigti darbai, ne visur parašyti paaiškinimai, užduotis atlikta ne pagal 

visus reikalavimus) 

 

 
 

                  
 

 



105 

 

   
 

Patenkinamas lygis (Nepabaigti darbai, neparašyti paaiškinimai, užduotis atlikta ne pagal visus 

reikalavimus, yra klaidų) 
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 3.8. PAMOKOS PLANAS                                                                MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

 
TEMA: Etiketas ir protokolas. 

 

KLASĖS: IV gimnazijos (12). 
 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

  

 Gebėti paaiškinti, kas yra etiketas, estetika, etika ir 

protokolas. 

 Remiantis pavyzdžiais išsiaiškinti etiketo ir protokolo 

pavyzdžius. 

 Dirbdami grupėse mokiniai kurs etiketo ir kultūringo 

žmogaus apibrėžimus. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 
 

Socialiniai santykiai: Aš ir Mes 

Etiketas ir protokolas 
Komunikavimo kompetencijos 

Pažinimo kompetencijos 

Asmeninės kompetencijos 

Iniciatyvumo kompetencijos 

 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 A. Lydeka (2004). Etiketas kiekvienam.  Vilnius: 

Eugrimas. 

 A. Lydeka (2002). Protokolo pagrindai. Kiekvienam, 

siekiančiam... Vilnius: Eugrimas. 

 G. Petty (2008). Įrodymais pagrįstas 

mokymas.Vilnius. 

 K. Stoškus (1981). Etiketas ir žmonių bendravimas. 

Vilnius: Mintis. 

 Elegancija. Prieiga per internetą: 

 http://www.elegancija.eu/grazaus-elgesio-istorija-vi-

kaip-ir-kam-buvo-israstas-etiketas/ 

 Tarptautinių žodžių žodynas. Prieiga per internetą:  

http://www.ukc.ktu.lt/zodynas/word.php?zodis=estetika 

 

PRIEMONĖS  

 Pranešimo skaidrės apie Etiketą ir 

protokolą (žr. 1 priedą). 

 Lipnūs spalvoti lapeliai, mokinių apibrėžimams, 

kas yra etiketas ir  

kultūringas žmogus (žr. 2 priedą). 

 Užduoties lapas mokiniams  

(žr. 3 priedą). 

 

 

MOKYMOSI VEIKLA  
 

 Šia diena yra labai svarbu žinoti gerų manierų 

pagrindines taisykles. Žodis „protokolas“ kilęs ir 

graikų kalbos, tai yra dokumentų įforminimo ir 

archyvų tvarkymo taisyklių visuma. Tarptautinio 

protokolo sąvoka literatūroje apibūdinama gana 

įvairiai. Vienas iš pavyzdžių: protokolas – 

vyriausybių ir jų atstovų oficialaus ir neoficialaus 

bendravimo taisyklių visuma. Šią pamoką mes 

sužinosime: 

 kas yra etiketas, estetika, etika ir protokolas. 

 remiantis pavyzdžiais išsiaiškinsime etiketo ir 

protokolo pavyzdžius. 

 dirbdami grupėse kursite etiketo ir kultūringo 

žmogaus apibrėžimus. 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Prisiminti ir pasinaudoti gautomis teorinėmis 

žiniomis praktiškai reikiamu metu. 

 Stebėti televiziją ir kitas informavimo 

priemones ir pamąstyti, kur yra protokolo, kur 

yra etiketo pavyzdžiai. 
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 Eiga. Mokiniai porose arba grupėse kuria  

etiketo apibrėžimus, juos pristato ir darbai klijuojami 

lentoje. Aptariame visi kartu ir išsiaiškiname etiketo 

apibrėžimą pagal  

A. Lydeką. Mokiniams užduodami klausimai: „Kas yra 

etika ir estetika? 

Kokie yra 3 pagrindiniai etiketo principai? 

Kokios yra pagrindinės protokolo rūšys? Kokie 

pagrindiniai skirtumai?“ 

Aptariame visi kartu. 

Užduotis mokiniams (padaloma medžiaga): 

kurie iš šių teiginių apibūdina sąvoką „protokolas“ ir 

kurie sąvoką „etiketas“?  

Pagrįskite savo pasirinkimą. Aptarimas. 

Užduotis raštu mokiniams: „Pasitarkite ir apibendrinkite 

savo mintis bei pateikite  

kultūringo žmogaus apibrėžimą. 

Kultūringas žmogus – (...).“ Darbai pristatomi  

ir klijuojami lapeliai lentoje. 

Mokiniai porose pamąsto, apie ką norėtų  

daugiau sužinoti pamokoje, kas susiję su  

etiketu. 

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

TEMOS SUVOKIMO KLAUSIMAI: 

 Kuo skiriasi etiketas ir protokolas? Pateikite pavyzdžių. 

 Ar jaunam žmogui yra svarbu etiketo reikalavimai? Kodėl? 

 Karališkasis, karinis, tarnybinis, diplomatinis. Apie ką čia kalbama? Apie protokolą ar etiketą? Kodėl? 

 

 

 1 PRIEDAS  
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111 
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2 PRIEDAS 
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3 PRIEDAS 

Teiginiai: 

 

1. Dokumentų įforminimo ir archyvų tvarkymo taisyklių visuma. 

 

2. Vyriausybių ir jų atstovų oficialaus ir neoficialaus bendravimo taisyklių visuma. 

 

3. Visuma visuotinai pripažintų taisyklių ir tradicijų, kuriomis tarpusavio bendravimą grindžia 

vyriausybės, užsienio reikalų žinybos, diplomatinės atstovybės, oficialūs asmenys ir t.t. 

 

4. Viduramžiais Vilniaus auksakalių cecho meistrams viešoje vietoje nebūdavo galima pasirodyti 

be švarko. 

 

5. Žmonių bendravimo priemonė, dėmesio ir pagarbos vienas kitam raiškos būdas. 

 

6. Išsiauklėjimas, geros manieros, bendravimas. 

 

7. Griežtų taisyklių sistema ir jų vykdymo formos, priimtos monarchų rūmuose. 

 

8. Visuma taisyklių, tradicijų ir susitarimų, kuriais grindžiamas bendravimas darbo sferoje. 

 

9. Tai daugelio žmonių kartų patirties rezultatas, tai formalių taisyklių taikymas iš anksto 

numatytose situacijose. 

 

10. Tėvai auklėja vaikus, kad reikia mandagiai elgtis su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, viešose 

vietose ir t.t. 

 

11. Ženklai, apibrėžiantys tai, ką asmuo gali daryti ar ko vengti. 

 

Kurie iš šių teiginių apibūdina sąvoką „protokolas“ ir kurie sąvoką „etiketas“? 

Pagrįskite savo pasirinkimą. 
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 3.9. PAMOKOS PLANAS                                                                MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

 
TEMA: Požiūris į darbą – kultūriniai savirealizacijos vertybių skirtumai. 

 

KLASĖ: III gimnazijos (11). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Kultūriškai įsisąmoninti savo ateities planus, 

būsimos profesijos pasirinkimą. 

 Kritiškai analizuoti savo ir kitų kultūrų  

savirealizacijos vertybių atsiradimo prielaidas; 

 Skleisti pagarbą vertybinei įvairovei bei gebėti 

priimti pažangias kitos kultūros idėjas. 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 
 

Atsakomybės prisiėmimo už savo profesinės 

ateities kūrimą kompetencija. 

Kritinio, lyginamojo mąstymo ugdymo 

kompetencija. 

Pagarbaus ir konstruktyvaus požiūrio formavimo 

kompetencija. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Jūratė Baranova, Tomas Sodeika. Filosofija. V.: 

Tyto alba, 2004. 

 Dean Foster. Europos šalių etiketas. V.: Algarvė, 

2004. 

 Dean Foster. Azijos šalių etiketas. V.: Algarvė, 

2004. 

 Jolanta Bielskienė, Lilija Duobienė, Eglė 

Tamulionytė. Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos 

mokykloje: į pagalbą mokytojui. V.: Lodvila, 

2012. 

PRIEMONĖS  

Vadovėlių ir kt. informacinių šaltinių  

medžiagos lyginamoji analizė. 

Tiriamasis darbas. 

Projektų pristatymas ir aptarimas. 

 

MOKYMOSI VEIKLA  

 Aptariamas vadovėlio (Jūratė Baranova, Tomas 

Sodeika. Filosofija. V.:Tyto alba, 2004 m.) 

Dirbantis žmogus skyrius, suformuluojamas 

europiečio vertybinis požiūris į darbą. 

 Atliekami projektiniai darbai: siekiama palyginti 

skirtingų tautų, europiečio ir kitos kultūros 

vertybinius skirtumus ir panašumas 

savirealizacijos srityje. 

 Vyksta projektinių darbų pristatymai, jų 

aptarimas: siekiama gerosios kultūrinės patirties 

sklaidos.  

 Atliekama kritinė lyginamoji vertybių analizė, 

skatinama refleksija, asmeninių vertybių 

įsisąmoninimas. 

TRUKMĖ 

 2−3 pamokos.  

 

NAMŲ DARBAI 

Lyginamojo projekto ruošimas:  nformacijos 

paieška ir jos pateikimas. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Atlikdami projektą, mokiniai siekia (lyginamuoju metodu) įsivertinti savo asmeninį ir kultūrinį 

požiūrį į darbinę veiklą, įvertindami save formuluoja vertybines nuostatas į profesinę karjerą. 
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3.10. PLANAS PAMOKOS                                                          MODULIS: Etiketas ir kultūrų įvairovė 

 

Tema: Kartojimas apie etiketą ir kultūrų įvairovę. 

 

Klasė: IV gimnazijos (12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

  

 Mokiniai gebės suprasti pagrindinius  

etiketo ir kultūrų įvairovės dalykus.  

 Grupėse prisimins etiketo ir protokolo, aprangos etiketo, kūno 

kalbos, dovanų etiketo, stalo etiketo taisykles. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ 
KOMPETENIJOS 
 

Mokėjimo mokytis; 

komunikavimo; 

pažinimo; 

asmeninė; 

kultūrinė. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 B. Grebliauskienė, N. Večkienė (2004). Komunikacinė 

kompetencija. Komunikabilumo ugdymas. Vilnius. 

 A.Lipštaitė, A. Lydeka. Vyrams gėlių verčiau nedovanoti. Prieiga 

per internetą: 

http://www.moteris.lt/psichologija/a-lydeka-vyrams-geliu-

verciau-nedovanoti.d?id=59676120 

 A. Lydeka (2006). Etiketas kiekvienam.  Vilnius: Eugrimas. 

 A. Lydeka (2002). Protokolo pagrindai. Kiekvienam, 

siekiančiam...− Vilnius: Eugrimas. 

 D. Naukūnaitė. Kūno kalba. Prieiga per internetą: 

http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/metodine

_l_k_mokytojams/failai/03%20Kuno%20kalba.pdf 

 A. Pease (2003). Kūno kalba. Kaunas: DAJALITA 

 Ž. Sederavičiūtė (2004). Etiketas kiekvienai dienai. Vilnius. 

 

PRIEMONĖS  

 Pranešimo skaidrės apie 

Etiketą ir kultūrų įvairovės 

kartojimą (žr. 1 priedą). 

 Balti popieriaus lapai A4 

formato, mokinių  

atsakymams į klausimus  

(žr. 2 priedą). 

  Grupių sudarymas (žr. 3 

priedą). 

 

MOKYMOSI VEIKLA  
 

 Įžanga. Jauno žmogaus gyvenime labai svarbu žinoti 

pagrindines etiketo taisykles. Mes jau susipažinome su jums 

aktualiomis temomis: etiketu ir protokolu, aprangos etiketu, 

kūno kalba, dovanų etiketu, stalo etiketu. Taip pat ir kelionėje 

svarbu išmanyti kitų šalių pagrindinius etiketo dalykus. Elgesio 

kultūra dažnai vadinama estetine vertybe, ji neatsiejama nuo 

išsilavinimo. Tinkamas bendravimo menas yra labai svarbu 

žmonių gyvenime. Kaip sakė prancūzų mąstytojas B. Paskalis: 

„Visos oraus elgesio taikylės jau seniai žinomos, trūksta nedaug 

– tik mokėti jomis naudotis“. O dabar aptarkime taisykles, 

kurios bus svarbios mums šią pamoką. Paaiškinu taisykles. 

Mokinių skirstymas grupėmis (poromis).  

 Eiga. Mokiniams užduodami klausimai ir jie per tam tikrą laiką 

grupėse pasitarę parašo pilną atsakymą. Po 14 užduotų 

klausimų, mokinių lapai surenkami ir išdalinami skirtingoms 

TRUKMĖ 

 1 pamoka 

 

NAMŲ DARBAI 

 Prisiminti ir pasinaudoti 

gautomis teorinėmis 

žiniomis praktiškai, 

individualiai stebėti savo 

elgesį, pastebėti etiketo 

klaidas ir jas taisyti. 

 Mokiniams 

rekomenduojama 

savarankiškai skaityti A. 

Lydekos, Ž. 



116 

 

grupėms, svarbu, kad atsakymų lapas būtų tikrinamas kitų 

grupių žmonių. Pasitikriname atsakymus, išsiaiškiname. 

Mokiniai įvertina vieni kitus.  

 Pabaiga. Galutinis taškų sumavimas, įsivertinimas ir aptarimas.  

 

 

Sederevičiūtės ir kt. 

literatūrą apie etiketą ir 

kultūrų įvairovę. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (MOKINIAI TIKRINA VIENI KITŲ DARBUS IR VERTINA) 

 Ką naujo sužinojote per šias etiketo ir kultūrų įvairovės pamokas? 

 Kuri tema buvo aktualiausia? Kodėl? 

 

1 PRIEDAS  
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3.11. PAMOKOS PLANAS                                                                         MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: Pagrindiniai moksliniai faktai verčiantys susimąstyti apie žmogaus vietą gamtoje: ar tikrai išmestas 

plastikinis maišelis gali pakenkti Žemei? 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

Mokymosi uždaviniai: 

1. Mokiniai suvoks pagrindinius mokslinius faktus, kurie turi įtakos ekologinės etikos keliamų klausimų 

vertinimui. 

2. Supras krikščionybės tradicijos reikšmę ir įtaką ekologinei etikai. 

3. Gebės kritiškai vertinti populiarius bandymus analizuoti ekologines problemas.  

4. Suformuluos savo etinę poziciją, gebės ją pagrįsti faktais. 

 

Užduotis Nr. 1 – moksliniai faktai 

 

Pagrindiniai faktai (1): 

 Koks yra visatos amžius? 

 Visatos amžius – 15 mlrd. metų. 

 Koks yra Žėmės amžius? 

 Žemės amžius – 4,5 mlrd. metų. 

 Koks gyvybės amžius Žemėje? 

 Gyvybės amžius – 3 mlrd. (vandenyne), apie 450 mln. “išlipo” iš vandenyno į sausumą. 

 Koks yra Žmonijos amžius Žemėje? 

  Žmonijos amžius – 100 tūkst. metų. 

 Kada žmonės prisijaukino pirmuosius gyvūnus ir pradėjo užsiimti žemdirbyste? 

 Prieš apie 10 tūkst. metų. 

 Kada prasidėjo industrinė revoliucija? 

 Prieš 250 metų. 

 

Pagrindiniai faktai (2): 

 Jei įsivaizduotume Žemės istoriją kaip 1 metus (146m/s), tai: 

 Iki kovo žemėje nebūtų gyvybės; 

 Iki lapkričio – nebūtų daugialąsčių organizmų; 

 Gruodžio 13 d.−26 d. – egzistuotų dinozaurai; 
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 Iki gruodžio 15 d. – nebūtų žinduolių; 

 11 min. iki gruodžio 25 d. vidurnakčio nebūtų homo sapiens; 

 1 min. iki gruodžio 31 d. vidurnakčio atsirastų civilizacija; 

 

Išvada iš pateiktų mokslinių faktų (1 ir 2): per labai trumpą laikotarpį, nuo industrinės revoliucijos pradžios 

(prieš 250 metų), per 000002 % Žemės egzistavimo, mes pasidarėme pajėgūs neigiamai paveikti visą Žemės 

biosferą.  

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

    Mokytojas užrašo klausimą (Moksliniai faktai (1)) ant lentos ir klausia mokinių atsakymo. Mokinių tikslas 

– kuo tiksliau atsakyti. Mokytojo tikslas – pakomentuoti kiekvieną faktą taip, kad mokinys suprastų, kuria 

linkme šie klausimai užduodami.  

Pabaigus užduoti klausimus (1), mokytojas perskaito moksliniai faktai (2) ir išvadą.  

Mokytojas paklausia, ar mokiniai sutinka su šia išvada. 

 

Užduotis Nr. 2 – Krikščionybės tradicijos įtaka ekologinei situacijai 

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto: 

PRADŽIOS KNYGA, A. PRIEŠISTORĖ, Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą  

 Trečioji diena: 11 Dievas tarė: „Teželdina Žemė augmeniją: augalus, duodančius sėklą, ir visų rūšių 

vaismedžius, nešančius žemėje vaisius su sėklomis!“ Taip ir įvyko.  

12 Žemė išželdino augmeniją: augalus, duodančius visų rūšių sėklą, ir visų rūšių medžius, vedančius 

vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera.  

 Ketvirtoji diena: 20 Dievas tarė: „Teknibžda vandenyse gyvūnų daugybė, teskraido paukščiai viršum 

žemės po dangaus skliautu!“ Taip ir įvyko.  

21 Dievas sukūrė didžiąsias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda 

vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera.  

22 Dievas palaimino juos, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o 

paukščiai tesidaugina žemėje!“  

 Penktoji diena: 24 Dievas tarė: „Tepagimdo žemė visų rūšių gyvūnus: galvijus, roplius ir visų rūšių 

laukinius gyvulius!“ Taip ir įvyko.  

25 Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir 

Dievas matė, kad tai gera. 
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 Šeštoji diena: 26 Tuomet Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą; 

tevaldo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir 

visus žemėje šliaužiojančius roplius!“ 

27 Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė 

juos. 

28 Dievas juos palaimino, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! 

Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams“. 

29 Dievas tarė: „Štai aš jums daviau visus, visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, 

kurie veda vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas“.  

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

      Mokytojas padalina mokinius į kelias grupes ir joms išdalina Šventojo Rašto ištrauką ir pateikia klausimus 

analizei: 

1. Koks žmogaus ir gamtos santykis įvardintas šioje ištraukoje? 

2. Kokia yra įvardinta žmogaus vieta Žemėje? 

3. Kaip šios nuostatos galėjo (gal negalėjo?) paveikti šiuolaikinio Vakarų pasaulio žmogaus 

pasaulėžiūrą? 

Grupių tikslas – suformuluoti grupės poziciją užduotais klausimais bei ją nuosekliai ir pagrįstai pristatyti 

kitoms grupėms. 

 

Užduotis Nr. 3 – Ar plastikinis maišelis gali pakenkti Žemei? 

 

      Video – „Ekologija yra...“ (Ecology is...): 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ac1UV30jt_U&noredirect=1  

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

      Pažiūrimas trumpas filmas „Ekologija yra...“ (Ecology is...). Mokinių prašoma apibendrinti, kokia šio 

filmo prasmė ir tikslas. 

 

Video – „George’as Carlin’as apie aplinką“ (George Carlin on The Environment) 

http://www.youtube.com/watch?v=EjmtSkl53h4  

Mokymosi veikla ir metodai: 

     Pažiūrimas trumpas filmas. Mokiniams užduodami klausimai: 

1. Kaip autorius paaiškina žmonių norą saugoti aplinką? Kokią išeitį pasiūlo? 

2. Ar žmogus gali išsaugoti aplinką? Kodėl autorius ironizuoja žmonių pastangas? 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ac1UV30jt_U&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=EjmtSkl53h4
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3. Kaip paaiškintumėte, kodėl plastikinis maišelis neturi įtakos aplinkos būklei pažiūrėję šį filmą? 

4. Ar autorius optimistiškai vertina Žemės ateitį? Žmogaus ateitį? 

Diskusijos metu turi paaiškėti, kokia yra žmogaus įtaka Žemei ir kokios yra Žemės saugojimo priežastys.  

 

Praktiniai patarimai: 

     Mokytojas turėtų būti atsargus, nes mokiniai gali nukrypti į apmąstymus, kad žmogaus įtaka Žemei yra 

nedidelė arba kad žmogus negali pakeisti dabartinės situacijos. Mokytojas turi akcentuoti, kad net jei Žemės 

ateitis galėtų būti matoma optimistiškai, lieka neatsakytas klausimas – ar žmogus gali taip paveikti Žemės 

ekosistemą, jog tai nulemtų kitų gyvybės rūšių (galbūt ir pačių žmonių) išnykimą.  

 

Namų darbai: 

      Mokiniai turėtų pažiūrėti filmą “Namai” (Home). 

http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU  

Mokiniai turi parašyti esė, naudodami šiuos klausimus/temas: 

 Pakomentuokite gyvybės atsiradimo sąlygas. 

 Homo sapiens rūšies atsiradimas ir jos įtaką Žemei. 

 Gamtos resursų nauda Žmogui. 

 Pakomentuokite Rapanoji salos pavyzdį (kokia paralelė su Žemės situacija?). 

 Globalinio atšilimo pasekmės. 

 Pakomentuokite pesimizmo citatas. 

 Pakomentuokite optimizmo daigelius. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
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3.12. PAMOKOS PLANAS                                                                          MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: Antropocentrizmas ir klasikinės etikos teorijos žmogaus ir aplinkos atžvilgiu: kodėl (tik) žmogus turi 

vidinę vertę? 

 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

Mokymosi uždaviniai: 

 
Užduotis Nr. 1 – I. Kanto netiesioginės pareigos gyvūnams 

 

Teiginius parengė M. Broga pagal I. Kantas, Dorovės metafizikos pagrindai. Vilnius: Mintis, 1980. 

 

- Žmogus yra tikslas savaime ir niekada negali būti laikomas tikslu kam nors pasiekti. Tik žmogus turi 

vidinę vertę (vertę savaime).  

- Gyvūnai nėra asmenybės, nes nėra racionalūs, neturi savimonės ir gebėjimo suprasti moralės dėsnius. 

- Mes neprivalome gyvūnams priskirti tokių pačių teisių, kaip žmonėms, tačiau su jais privalome elgtis 

gerai, nes tai padeda išsiugdyti didesnę pagarbą kitiems žmonėms. 

- Taigi mūsų pareigos gyvūnams yra netiesioginės pareigos žmonėms (analogija). 

 

Schemas parengė M. Broga pagal H. L. Wilson’o straipsnį “The Green Kant: Kant’s Treatment of Animals” 

(publikuota: P. Louis and P. Pojman. Environmental Ethics: Readings in Theory and Application”, 

Wadsworth, 2008. P. 65−72. 
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Mokymosi veikla ir metodai: 

   Mokytojas perskaito teiginius ir nubraižo schemas. Klausimai diskusijai: 

1. Ar pritariate I. Kanto teiginiams apie gyvūnų vertę? 

2. Ar sutinkate schemose pateiktoms klasifikacijoms? 

 

Užduotis Nr. 2 – Degančio namo situacija 

    Situacija: Dega namas. Jūs turite galimybę vieną kartą įbėgti į jį ir pasiimti vieną subjektą/objektą. 

Kiekvienoje pasikartojančioje situacijoje galėsite rinktis iš dviejų subjektų/objektų (rinktis abiejų negalima).  

1. Jei reikėtų rinktis gelbėti savo vaiką ar svetimą vaiką, jūs pasirinktumėte.... 

2. Jei reikėtų rinktis tarp svetimo vaiko ir jūsų šuns/katės, jūs pasirinktumėte... 

3. Jei reikėtų rinktis tarp jūsų šuns ir svetimo šuns, jūs pasirinktumėte... 

4. Jei reikėtų rinktis tarp svetimo šuns ir jūsų mylimiausios gėlės, jūs pasirinktumėte... 

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

      Mokytojas paskirsto mokinius į kelias grupes ir išdalina atspausdintą situaciją. Grupės tikslas – susitarti 

dėl atsakymų į pateiktus klausimus ir (kas svarbiausia), nurodyti priežastis, kodėl būtent taip buvo pasirinkta. 

      Vėliau grupės pristato rezultatus kitoms grupėms. Vyksta vieša diskusija. 
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Užduotis Nr. 3 – bendrumų ieškojimas 

                          
Nr.1                                                                                                       Nr.2 

 

    

 

 

 
Nr. 3 

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

     Mokytojas parodo tris paveiksliukus ir ant lentos užrašo šią frazę: 

- Eikime prie jūros saulės palydėti. 

     Užduotis mokiniams – kas bendro tarp šių trijų paveikslėlių ir frazės? Kas su jais negerai? Kokias išvadas 

verčia daryti šis fenomenas? 

 

Praktiniai patarimai: 

  Visiems trims paveikslams bendras yra antropocentrinis požiūris į aplinką. Būtina analizuoti, kokios yra 

tokio įsitikinimo priežastys. Taip pat galima paklausti mokinių, ar jie žino antropocentrizmo pavyzdžių. 

 

Namų darbai: 

    Vieną savaitę mokiniai turi stebėti ir užsirašyti antropocentrinio požiūrio pasireiškimo jų gyvenime 

pavyzdžius. Apibendrintus pavyzdžių sąrašus mokiniai turėtų pristatyti kitoje pamokoje.
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3.13. PAMOKOS PLANAS                                                                           MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: Pagrindinės ekologinės krizės priežastys: mūsų septynis kartus daugiau nei prieš 50 metų – kelių 

Žemių reikia mums išlaikyti? 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

Mokymosi uždaviniai: 

1. Mokiniai suvoks didėjančios žmonių populiacijos implikacijas aplinkai. 

2. Pagrįs ekologinės krizės sąvoką filmuose naudojamais teiginiais. 

3. Paaiškins žmogaus kasdienės praktikos galimą įtaką aplinkai. 

 

Užduotis Nr. 1 – Žmonių skaičiaus augimas 

 

 
 

      Video – “7 milijardai: kaip mes taip greitai pasidarėme tokie dideli?” (7 Billion: How Did We Get So Big 

So Fast?) 

http://www.npr.org/2011/10/31/141816460/visualizing-how-a-population-grows-to-7-billion  

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

     Mokytojas nubraižo ant lentos žmonių populiacijos kitimo kreivę arba parodo paveikslą. Mokytojo 

užduodami klausimai: 

1. Kas nulėmė šį populiacijos augimą? 

2. Kokią įtaką šis augimas turi aplinkai? 

 

 

http://www.npr.org/2011/10/31/141816460/visualizing-how-a-population-grows-to-7-billion
http://www.npr.org/2011/10/31/141816460/visualizing-how-a-population-grows-to-7-billion
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Užduotis Nr. 2 – Žmogaus veiklos pasekmės 

 

Dar 1993, Harvardo biologas E.O. Wilsonas apskaičiavo – netenkame apie 30,000 rūšių/metus (apie 3 

rūšių/val.)… 

 

Video – „Rūšių nykimas“ (Species Extinction) 

http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg  

Mokymosi veikla ir metodai: 

       Mokytojas perskaito citatą ir parodo filmą.  Klausimas diskusijai: 

1. Ar žmogus turi teisę taip paveikti aplinką, kad joje rūšių išnykimo dažnis yra n kartų didesnis nei 

natūralus? 

 

Užduotis Nr. 3: Citatos apie žmogaus įtaką aplinkai.. 

    Antrą kartą žiūrimas filmas. Mokiniai paskirstomi į grupes. Jų tikslas - išrinkti šio filmo metu paminėtus 

faktus, juos surašyti ant vieno lapo ir pristatyti kitoms grupėms. 

 

Praktiniai patarimai: 

      Nereikėtų per daug pesimistiškai traktuoti dabartinės ekologinės situacijos, nes mokiniams tai gali sukelti 

papildomą stresą ir beviltiškumo jausmą. Šios pamokos tikslas – paskatinti remiantis faktais kritiškai įvertinti 

dabartinę situaciją.  

 

Namų darbai: 

    Video – „Iš kur ateina daiktai?“ (Where the stuff comes from?) 

http://www.youtube.com/storyofstuffproject#p/u/22/9GorqroigqM 

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

      Pažiūrėti filmą ir raštu atsakyti į klausimus: 

 Pavaizduokite daiktų judėjimo schemą. Kokios problemos šioje schemoje? 

 Kokios yra kiekvienos stadijos trūkstamos detalės? 

 Kaip filmo autorė siūlo spręsti problemas? 

 Kaip pakeisti tradicinę linijinę struktūrą? 

http://www.youtube.com/watch?v=vpxmTZ02FXg
http://www.youtube.com/storyofstuffproject


130 

 

3.14. PAMOKOS  PLANAS                                                                         MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: Utilitaristinės ir deontologinės gyvūnų teisių teorijos pagrindai: kodėl tuščias narvas yra geresnė 

edukacinė priemonė nei zoologijos sodas, medžioklė ar žvejyba? 

 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

Mokymosi uždaviniai:  

1. Mokiniai suvoks gyvūnų ir žmonių panašumus ir gyvūnams taikomus moralinius principus. 

2. Mokiniai suvoks pagrindines gyvūnų teisių teorijas ir gebės suformuluoti savo nuomonę gyvūnų teisių 

teorijų atžvilgiu. 

3. Sugebės pritaikyti gyvūnų teisių teorijų principus praktikoje ir gebės kritiškai juos analizuoti.  

 

       Užduotis Nr. 1 – tuščias narvas  

 

 

 

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

      Mokytojas parodo nuotrauką ir paklausia: kodėl tuščias narvas yra geresnė edukacinė priemonė nei 

zoologijos sodas, medžioklė ar žvejyba? 
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Užduotis Nr. 2 – teorinis žvilgsnis 

 

 Utilitaristinė gyvūnų teisių teorija (P. Singer’is). Kaip savo laiku teigė J. Bentham’as, būtybes moraliai 

vertingomis padaro ne protas, o jautrumas, t.y. gebėjimas patirti skausmą ir kt. jausmus. Utilitaristai 

siekia maksimizuoti pasitenkinimą, nepaisant ar žmogaus, ar gyvūno (pvz., eksperimentai su gyvūnais 

ir protiškai atsilikusiais vaikais yra leidžiami, jei tai maksimizuos bendrą naudą/gėrį). 

 

 Deontologinė gyvūnų teisių teorija (T. Regan’as). Lygių teisių pozicija: gyvūnai turi tokias pačias 

psichologines savybes – norus, aistras, atmintį ir t.t. – ir tai susieja visus gyvūnus (tarp jų ir žmogų) bei 

suteikia vidinę vertę (jokių eksperimentų su gyvūnais, nes tai išnaudojimas, masinio ūkininkavimo, 

medžioklės draudimas). 

  

Mokymosi veikla ir metodai: 

      Mokytojas perskaito nurodytą informaciją apie gyvūnų teisių teorijas ir užduoda šiuos klausimus: 

1. Ar pagal šias teorijas galima laikyti naminius augintinius? 

2. Ar galima aukoti gyvūnų gyvybę dėl žmogaus gyvybės? 

3. Jei priimame T. Regan’o poziciją, kokias praktines pasekmes tai galėtų turėti? 

  

Užduotis Nr. 3: Zoologijos sodai 

 

Teksto santrauką parengė M. Broga pagal D. Jamieson’o straipsnį “Against Zoos” (publikuota: Peter Singer 

(ed), In Defense of Animals, New York: Basil Blackwell, 1985, pp. 108-117. 

 

Zoologijos sodai reiškia gyvūnų paėmimą iš gyvenamųjų vietų, gabenimą jų tūkstančius kilometrų ir jų 

laikymą jiems svetimoje aplinkoje, apribojus jų laisvę. Jiems nereikia rūpintis maistu, vystyti socialinės 

tvarkos ir pan. 

 

Argumentai „už“ zoologijos sodus (kontrargumentai pateikiami žemiau): 

 

 Tai pramoga. 

     Klausimas - šokančios meškos ir pan., ar tai gali pagrįsti gyvūnų laisvės varžymą? 

 

 Tai edukacinė priemonė. 

     Mokslinių tyrimų duomenys:  



132 

 

- Stephen’as Kellert’as 1979 m. pristatė tyrimo rezultatus: išvada – zoologijos sodo mėgėjai neturi 

daugiau žinių apie gamtą nei gamtos mėgėjai (žvejai, medžiotojai, žygių mėgėjai ir pan.) ir tik 

nežymiai daugiau, nei neinantys į zoologijos sodus.  

- Edward’as G. Ludwig’as 1981 m. pateikė tyrimo rezultatus, kad zoologijos sodų darbuotojai nusivylę 

zoologijos sodų edukacine galia, nes lankytojai tik prabėga per zoologijos sodus ir sustoja pasižiūrėti 

jauniklių ar prašančių ėsti gyvūnų (populiariausios lankytojų frazės: „mielas“, „juokingas“, „tingus“, 

„purvinas“, „keistas“ ir pan.). 

 

 Zoologijos soduose vykdomi moksliniai tyrimai. 

      Faktai: 

- zoologijos sodai neremia su zoologijos sodais nesusijusių mokslinių tyrimų; 

- zoologijos sodai tik labai retai įdarbina mokslininkus ZS; 

- zoologijos sodai leidžia naudoti tyrimams neprieinamus gyvūnus, tačiau zoologijos sodų gyventojai 

dažnai turi labai skirtingus bruožus nei laisvėje gyvenantys tos pačios rūšies atstovai. 

  

 Zoologijos sodai saugo nykstančias rūšis.  

    Mokslinių tyrimų duomenys: 

- Katherin’a Ralls ir kt. 1979 m. Science žurnale rašė, kad zoologijos soduose yra genetinės įvairovės 

stoka (jauniklių mirtingumas 6−7 kartais didesnis nei natūralioje aplinkoje, kai kur – net 100 %); 

zoologijos sodų veisimo programos sukuria daug nelaukiamų gyvūnų (pvz., liūtų patinai); norint 

išsaugoti nykstančias rūšis, turi būti laikomos didelės jų bandos (iki 100 gyvūnų, norint išsaugoti vieną 

žinduolių rūšį): deja, tokio dydžio bandos nėra laikomos, nes tai itin brangu (žoliaėdžių bandos 

išlaikymo kaina – 75−250 tūkst. dolerių per metus). 

 

Mokymosi veikla ir metodai: 

     Mokytojas perskaito pateiktą medžiagą ir pateikia šiuos klausimus: 

1. Ar pritariate autoriaus pozicijai? Kodėl? 

 

Namų darbai: Pažiūrėti filmus ir parašyti esė: „Žemės gyventojai − žmonės ir... Kodėl sunku atsakyti į šį 

klausimą?“ 

 

      Video: 

1. „Liudininkas“ (The Witness). Prieiga per internetą: http://vimeo.com/5209895  

2. „Žemiečiai“ (The Earthlings). Prieiga per internetą: http://www.youtube.com/watch?v=ce4DJh-L7Ys  

 
   

http://vimeo.com/5209895
http://www.youtube.com/watch?v=ce4DJh-L7Ys
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3.15. PAMOKOS PLANAS                                                                        MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: „Pasaulis nėra bandymų laboratorija“ (Tarptautinė Žaliųjų organizacija) 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

Mokymosi uždaviniai: Mokiniai, dirbdami grupėmis, suformuluos apibendrintus principus dėl asmens 

unikalumo, etinės atsakomybės bei rizikos atliekant eksperimentus su žmogaus kūnu ir tobulinant 

biomedicinines, branduolines ir kitas technologijas: 

1. pirmoji grupė atliks pratimą „kūrybinės dirbtuvės“ ir  atsakys į klausimą, kodėl negali egzistuoti dvi 

identiškos asmenybės dviejuose tapačiuose kūnuose; 

2. antroji grupė diskutuos apie bioetiką ir klonavimą bei pateiks argumentų „už“ arba „prieš“, juos 

pagrįs (filosofiniu, etiniu, religiniu ar kt.) požiūriu; 

3. trečioji grupė svarstys mokslo–technologijų ir etinės atsakomybės problemą bei atliks lyginamąją 

Lietuvos ir JAV situacijos analizę pagal 5 kriterijus, parengs mokslinio pranešimo tezes aktualiu 

branduolinės elektrinės statybos klausimu. 

 

Mokymo(si) priemonės: 

R. Magrito (Magrittė) pasirinkto paveikslo spausdinta reprodukcija - sukarpyta kaip dėlionė (pvz., 

Siekimas to, kas neįmanoma; Polio Nužė (Paul Nouge) portretas, Kolektyvinis išradimas arba Draudžiama 

reprodukuoti). 

A3 formato popieriaus lapai, piešimo priemonės, spaustukai piešiniams kabinti ant lentos arba sienos. 

PPT skaidrės ir kompiuteris. Internetas arba dalijamoji medžiaga – spaudintas straipsnis. 

Šaltiniai: 

 J. Baranovą, T. Sodeika. Filosofinė etika: aš ir tai. Vadovėlis X-XI klasėms. - Vilnius: Tyto alba, 2007. 

 I. Jakušovaitė. Naujos biomedicininės technologijos: filosofiniai aspektai. - Kaunas, 2005. Prieiga per 

internetą: 

http://www.google.lt/url?sa^&rct=j&q=&esrc=s&source==web&cd=5&ved=0CFcQFjAE&url=http%3A 

%2F%2Fututi.com%2Fsubject%2Flsmu%2Fmf%2Fmedicinos_filosofija%2Ffile
0
/o2F4166

0
/o2Fget&ei==rMj2T_W

RDOXN4QSx4emKBw&usg=AFQjCNGipIYlWWyLP3GExpFCcACbJEDuHg&sig2=Fe2NSe 

gWVyoogAUaBLAvUw 

 Paslaptingasis genijus. Iš vokieičų kalbos vertė G. Vasiliauskienė. Prieiga per internetą: 

http://www.olimpas.lt/einsteinas.htm 

 E. Ušpuras. Branduolinės energetikos perspektyvos Baltijos jūros regione. Prieiga per internetą: 

http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_energetika/S-23082/straipsnis?name=S- 

23082&l=2&p=l 
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Praktiniai patarimai: 

Suolai klasėje turėtų būti sustumti taip, kad mokiniams būtų patogu dirbti trijomis grupėmis. 

Vienai grupei reikės didesnės erdvės vaidybiniam žaidimui. 

Antrajai grupei bus reikalingas kompiuteris skaityti iš interneto arba spausdintos I. Jakušovaitės pranešimo 

skaidres (1 priedas). 

Trečiajai grupei reikalinga dalijamoji medžiaga – aukščiau nurodyti straipsniai (3,4 šaltinis) ir „lyginimo 

bei gretinimo pagal kriterijus“ lentelė. 

 

Mokymo(si) veikla: 

      Mokiniai pasiskirsto į tris grupes, kurios atlieka mokytojo pateiktas užduotis. 

 

 I grupė „menininkai“ atlieka pratimą „Kūrybinė dirbtuvė“. 

1. Šios grupės mokiniai (jeigu jų yra daug, pasiskirsto po penkis) gauna sukarpytas R. Magrito 

reprodukcijas, kurias turi sudėti bendradarbiaudami kuo greičiau kaip dėlionę. Tuomet jie interpretuoja 

pagrindinę paveikslo idėją (pagal J. Baranovos, T. Sodeikos Filosofinė etika: aš ir tai vadovėlyje pateiktus 

klausimus šalia atitinkamos iliustracijos). 

2. Mokiniai pasiskirsto vaidmenimis grupelėse nuo 1 iki 5: pirmieji numeriai bus stebėtojai. 

3. Kiti grupės mokiniai išsirenka: 

– meninį direktorių, 

– du pozuotojus-modelius,  

– piešimo dailininką. 

4. Mokytojas paaiškina, kad žaidimas vadinasi „Kūrybinė dirbtuvė“, kurios meninis direktorius 

(„skulptorius“) turės modeliuoti „skulptūrą“. Kitas modelis („klonas“) turės atkartoti lygiai tokią pačią 

pozą; trečiasis dailininkas pavaizduos vieną „skulptūrą“ piešinyje – tokią, kokią sumodeliavo meninis 

direktorius ir nupieš šalia jos atvaizdo savitą kitokios pozos modelį. 

5. Stebėtojai stebi šį procesą ir laukia, kol meninis direktorius ir dailininkas praneša, kad baigė kurti 

„modelius“. 

6. Kai „skulptūros“ ir jų piešiniai yra pristatyti, stebėtojai gali apeiti ir juos apžiūrėti iš visų pusių, 

palyginti „gyvų modelių“ ir piešinių panašumus ir skirtumus, įvertinti originalumą. 

7. Baigę pratimą šios grupės mokiniai gali susėsti pusračiu arba ratu ir pasidalyti įspūdžiais bei 

mintimis apie žmogaus kūrybą, reprodukavimą ir buvimą „modeliu“. 
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 II grupė „filosofai“ diskutuoja apie bioetiką ir klonavimą. 

1. Mokiniai susipažįsta su spausdinto pranešimo medžiaga arba jiems pristatomos kompiuteriu 

skaidrės „Naujos biomedicininės technologijos: filosofiniai aspektai“ (žr. 1 priedą). 

2. Diskutuojama apie klonavimą – mokiniai gali pateikti savo argumentų už arba prieš: 

• Ar galima sukurti embrioną tik tam, kad jis būtų kamieninių ląstelių šaltiniu? 

• Ar galima naudoti nuo apvaisinimo „likusius“ embrionus kamieninių ląstelių gamybai? 

• Kokią reikšmę turi pasaulėžiūra ieškant atsakymų į šiuos klausimus? 

3. Vienas savanoris arba šios grupės išrinktas mokinys parašo jų pagrindinius atsakymus į minėtus 

klausimus ant A3 formato lapo ir pasiruošia pristatyti grupės išvadas bendraklasiams. 

 III grupė „mokslininkai“ rengia pranešimo tezes mokslinės etikos požiūriu apie „Branduolinės 

elektrinės perspektyvas ir saugumą“. 

1. Grupė susipažįsta su informacijos šaltiniais apie Albertą Einšteiną ir dabartinę branduolinės 

energetikos situaciją Baltijos jūros regione (žr. 3 ir 4 interneto šaltinių nuorodas). 

2. Mokiniai svarsto klausimus: 

 Kodėl mokslininkas Einšteinas parašė laišką 1939 m. JAV prezidentui įspėdamas dėl atominės 

bombos etiškumo, mokslo ir taikymo praktikoje atsakomybės? 

 Kodėl kai kurios dabartinės išsivysčiusios Europos valstybės atsisako branduolinės energetikos 

ir elektrinių? (pvz., Švedija ir Vokietija)? 

3. Grupė analizuoja ir lygina Europos valstybių situaciją 1939 metais ir 2012 metais pildydama 

„Lyginimo ir priešinimo“ pagal kriterijus lentelę ant A3 formato lapo (žr. 2 priedą). 

4. Remdamiesi užpildyta lentele kaip planavimo įrankiu pridedant įžangą ir išvadas parengiamos 

pranešimo tezės: „Branduolinės elektrinės statybos perspektyvos ir saugumas Lietuvoje“. 

5.  „Mokslininkų“  grupės atstovas pristato pranešimo tezes ir lentelę bendraklasiams. 

 

Rekomendacijos mokytojui/galimi sunkumai: 

Jei siūlomos veiklos mokiniams atrodo sudėtingos, galima kiekvienai veiklai skirti po atskirą pamoką ir 

atlikti jas drauge klasėje mokytojui padedant. Mokiniams galima iš anksto pateikti nuorodas, kad jie būtų 

susipažinę su informacijos šaltiniais. 

Pamokos refleksija:         

 Kokius tris svarbiausius dalykus šiandien sužinojai ir supratai? 

 Kaip manai, ar gali būti suderinamas mokslinis ir filosofinis/religinis požiūris į žmogų (pvz., dėl 

klonavimo ar abortų)? 

 Ar moksliniai išradimai gali būti taikomi praktikoje visur ir visada? Kokie etikos kriterijai yra svarbūs 

mokslininkams, politikams, kurie dirba visuomenei reikšmingą darbą? 

 Kokie kriterijai tau svarbūs priimant sprendimus (pvz., pasirenkant mokytis etikos)? 
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1 priedas:  
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2 priedas: 

„Lyginimo ir gretinimo“ pagal kriterijus lentelė 

Branduolinės elektrinės 

statybos kriterijai 

 

 

JAV prieš II Pasaulinį karą Dabartinė Lietuva 

1 mokslo technologijų 

vystymasis 

 

 

 

  

2 ekonominė nauda   

3 geopolitinė reikšmė   

4 saugumas   

5 ekologinė etika   

Išvados  
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3.13. PAMOKOS  PLANAS                                                                          MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: Kas yra bioetika?  

 

Klasė: IV gimnazijos (12). 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

  

 Gebės paaiškinti, kas yra bioetika, šios sąvokos kilmę, kaip ji 

yra skirstoma, kokios pagrindinės bioetikos temos, kokie yra 

pagrindiniai 4 bioetikos principai bei dokumentai. 

 Dirbdami porose mokiniai pasikartos medžiagą ir išspręs 

kryžiažodį. 

UGDOMOS MOKINIŲ 

KOMPETENIJOS 

 

Socialiniai santykiai: Aš ir mes. 

Mokėjimo mokytis kompetencija. 

Pažinimo kompetencija. 

Asmeninė kompetencija. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Jogėlienė B. (1998) Žmogaus bioetikos klausimai. Vilnius. 

 Rogers A., Durand de Bousinger D. (2001) Bioetika 

Europoje. Vilnius. 

 Bioetika. Prieiga per internetą: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bioetika 

 Bioetikos principai. Prieiga per internetą: 

http://www.bioetika.lt/index.php?option=com_content&view

=article&id=19&Itemid=4 

 Bioetikos samprata. Prieiga per internetą: 

http://www.bioetika.lt/ 

 

PRIEMONĖS  

 Pranešimo skaidrės tema 

„Bioetika“ (žr. 1 priedą).  

 Padalomoji medžiaga grupėse – 

pagrindinės etinės teorijos (žr. 2 

priedą). 

 Dalomoji medžiaga − 

kryžiažodžiai (žr. 3 priedą). 

 Mokinių darbai − kryžiažodžiai  

(žr. 4 priedą). 

 

MOKYMOSI VEIKLA  

 

• Įžanga. Bioetikos klausimai, temos, iškeltos problemos yra 

svarbios mūsų visuomenėje. Terminą bioetika 1970 m. pirmą 

kartą pavartojo JAV onkologas Van Rensselaeras Potteris. Šią 

pamoką aptarsime kas yra bioetika, šios sąvokos kilmę, kaip ji 

yra skirstoma, kokios pagrindinės bioetikos temos, kokie yra 

pagrindiniai 4 bioetikos principai bei dokumentai. Dirbdami 

porose pasikartosite medžiagą ir išspręsite kryžiažodį. Jau 

minėtas JAV onkologas pabrėžė, kad bioetika turi tapti nauja 

disciplina, sujungiančia biologijos žinias su žmogaus vertybių 

sistema. Iš čia ir kilo sudurtinis terminas, kurio bio dalis 

atspindi gyvybės mokslų žinias, o etika − žmogaus vertybių 

sistemos pažinimą. Kaip jūs apibrėžtumėte, kas yra bioetika?  

Aptariame. Apibrėžimas skaidrėse: bioetika − taikomosios 

etikos atšaka, tirianti moralines problemas, kylančias iš 

mokslo ir juo paremtų naujųjų technologijų poveikio 

gyvybei, ypač žmogui. 

 

 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Pastebėti, kokios bioetikos 

temos aptariamos 

žiniasklaidoje, mūsų 

visuomenėje. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bioetika
http://www.bioetika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=4
http://www.bioetika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=4
http://www.bioetika.lt/
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• Eiga. Mokiniams pristatomos pagrindinės bioetikos rūšys: 

1. Bendroji bioetika 

2. Specialioji bioetika 

3. Klinikinė arba sprendimų bioetika.  

Papasakoju apie šias rūšis plačiau. Įtraukiant mokinius, 

klausiama jų nuomonės: kokie 4 pagrindiniai bioetikos 

principai? Mokiniai išsako savo mintis. Pristatau 

pagrindinius bioetikos principus: 

1. Geradarybė 

2. Žalos nedarymas 

3. Autonomija 

4. Teisingumas. 

Aptariame bioetikos dokumentus: 

Visuotinė deklaracija dėl bioetikos ir žmogaus teisių; 

Helsinkio deklaracija „Medicininių tyrimų su žmogumi 

etiniai aspektai“. 

Įtraukiami mokiniai ir jų klausiama, kaip manote kokias 

pagrindines temas analizuoja bioetika? Mokiniai išsako 

savo mintis. Pristatomos temos: 

1. Dirbtinis apvaisinimas 

2. Klonavimas 

3. Genų inžinerija 

4. Nėštumo nutraukimas 

5. Eksperimentai su žmonėmis 

6. Lyties keitimas 

7. Donorystė 

8. Eutanazija 

9. Laboratoriniai ir klinikiniai tyrimai. 

Mokiniams užduotis grupėse: grupėse aptarti vieną teoriją. 

Pristatyti kitoms grupėms. Mokinių grupės išsitraukia po 

vieną iš penkių etikos teorijų, perskaito ir grupėse aptaria 

svarbiausius teiginius. Vienas iš grupės mokinių pristato 

visiems garsiai savo grupės teorijos pagrindines mintis. 

Pamokos pabaigai mokiniams užduotis. Mokiniams porose 

išdalinami kryžiažodžiai. Garsiai pasakoma užduotis: 

porose išspręskite kryžiažodį. Pagrindinis atsakymas – du 

žodžiai iš sunumeruotų paryškintų langelių. Darbus 

surenku ir po pamokos ištaisius vertinu taškais. 

• Pabaiga. Aptariami iškilę klausimai. Mokiniams 

pateikiami temos suvokimo klausimai.  

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (TAŠKAI UŽ KRYŽIAŽODŽIUS) 

TEMOS SUVOKIMO KLAUSIMAI: 

1. Kokias pagrindines temas nagrinėja bioetika? 

2. Kokie yra pagrindiniai bioetikos principai? 

3. Kokios išskiriamos keturios bioetikos teorijos? 

4. Kokios jums aktualiausios bioetikos temos? Argumentuoti. 
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1 PRIEDAS 
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2 PRIEDAS 

 
Emocinė Teorija. Daugelis žmonių savo veiksmų gerumą ar blogumą įvertina pagal savo pomėgius ar 

tai ko jie nemėgsta. Jų emocijos ir jausmai apsprendžia tai, ką jie laiko geru ar blogu. Šią teoriją susistemino 

Alfredas Ayeras knygoje „Emocinė teorija“ (Emotive Theory). Kaip matome pagal šią teoriją, moralumas 

būtų labai subjektyvus, nes tai priklauso nuo veikiančio asmens svyruojančių emocijų. Suprantama, jog tik 

emocinė reakcija negali būti pakankamas kriterijus moralumui įvertinti. Emocijos nepadaro veiksmo nei geru 

nei blogu. Jei būtų priešingai, tai vagis ar prievartautojas galėtų kai kada pasakyti, jog jie atlieka gerus 

veiksmus. 

 

Intuicinė etikos teorija teigia, jog moraliai gerą ar blogą veiksmą intuityviai gali atpažinti kiekvienas 

normaliai išsivystęs žmogus. Pagal šią teoriją mes visi turime intelektualinę įžvalgą į veiksmo gerumą ar 

blogumą, bet mes negalime paaiškinti, kodėl veiksmas yra geras ar blogas. Gėris yra paprasta sąvoka, kuri 

negali būti suskaldyta į atskiras sudedamąsias dalis. Intuicionistai teigia, jog gėris negali būti apibrėžtas, bet 

jis (gėris) vis tiek gali būti žinomas (taip, kaip mes negalime apibrėžti geltonos spalvos nors žinome, kokia tai 

yra geltona spalva). Ši teorija galėtų atrodyti patraukli dėl savo tiesmukiškumo ir paprastumo, bet ji palieka 

daugybę neatsakomų klausimų. Kieno intuicija yra teisinga, kad galėtume ja vadovautis, sprendžiant 

ginčytinas problemas? Ar galime išmokti išvengti savanaudiškumo, visuomeninės nuomonės poveikio ar 

kokių kitų faktorių, norint turėti tikrą gėrio intuiciją be jokių suklydimų? Esminė intuicionizmo prielaida yra 

ta, kad daiktus mes galime apibūdinti tik analizuojant jų sudedamąsias dalis. Tačiau daug dalykų yra 

tarpusavio santykių rezultatas ir gali būti apibūdinti tik pagal jų santykius su kitais daiktais. Teisingumas, 

ištikimybė ir gerumas yra apspręsti pagal tarpusavio ryšius ir yra šitų ryšių rezultatas. 

 

Moralinis pozityvizmas teigia, kad moralumas yra apsprendžiamas ne pagal veiksmo prigimtį, bet 

pagal išorinius faktorius. Moralumas yra padarytas, o neatrastas. Ši teorija turi ilgą istoriją. Viena iš šios 

teorijos formuluočių yra socialinio  kontrakto teorija. 

Kad žmonės galėtų gyventi taikoje ir saugiai, atskiri individai suteikia teisę visuomeniniam autoritetui 

(valstybei) apspręsti kokie veiksmai yra galimi ir kokie veiksmai turėtų būti uždrausti. Žmogus sudaro tarsi 

sutartį su valdžia: aš laikysiuos jos nustatytos tvarkos mainais į taiką, tvarką ir saugumą. Taigi, gėrio ar blogio 

kilmė gali būti šis socialinis sandėris. Pats faktas, kad kažkoks veiksmas yra laikomas geru ar kažkoks 

veiksmas yra draudžiamas, padaro tą patį veiksmą geru ar blogu.  

Pagal pozityvistinę teoriją valdžios galia leisti įstatymus tampa moralumo šaltiniu ir pačiu pagrindu. Bet, 

kadangi tai yra kintami dalykai, tai tada ir moralumas yra kintamas. Ką daro dauguma - tampa moraline 

norma. Ikisantuokinis seksas, pvz., buvo laikomas amoraliu ir dar ne taip seniai, bet daugumos nuomonė apie 

tai pasikeitė ir štai − ikisantuokinis seksas tampa tarsi moraliu dalyku. Etinė moralinio pozityvumo doktrina 

buvo daugeliui priimtina. Tačiau tai buvo iki II Pasaulinio karo. Didžiuliai karo sukelti pokyčiai palaipsniui 
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ėmė transformuoti moralinio pozityvizmo principus. Daugelis ėmė net priešintis daugumos sprendimams (net 

ir parlamentuose) jei jie prieštaravo pagrindinėms žmogaus teisėms. Jie tvirtina, kad vergija yra moralinis 

blogis, nežiūrint to, kad daugelis jos nori. Valstybė neturi teisės išleisti įstatymų, prieštaraujančių 

pagrindiniams žmogiškumo dėsniams, kadangi ši teisė yra daugiau nei žmonių padaryti įstatymai, ir ji yra 

šaltinis, apsprendžiantis, kas yra gėris ar blogis. Moralumas yra atrandamas nagrinėjant pagrindinius ir 

egzistencinius žmogaus tikslus. Šiuo atžvilgiu visi yra lygūs ir joks žmogiškas įstatymas negali teisėtai 

prieštarauti žmogaus norui pasiekti žmogišką pilnatvę. Valdžia turi tik tam padėti. Nė viena pozityvinė teisė 

nėra absoliuti, nė vienas parlamentas negali pateisinti žmogžudysčių, melavimo, vagysčių tuo pačiu 

nesugriaudama savo pagrindo. Kitaip tariant moralumas yra prigimtinis, o ne sutartinis (bendrai priimtas). 

Šis metodas dar yra daugelio individų moralinio gyvenimo vertintojas. 

 

Hedonistinė teorija. Ši teorija jau minima nuo senovės Graikijos laikų. Veiksmas yra geras, jei jis gali 

suteikti malonumą (gr. Hedone), kurį jis sutapatino su laime. Pagal hedonistus, malonumas yra žmogaus 

tikslas. Veiksmai, kurie sukelia skausmą ir sudrumsčia mūsų laimę, yra laikomi blogais. 

Bet nesaikingai siekiant malonumo, gali būti skausminga, gali būti sudrumsta mūsų laimė. Protingas 

žmogus žino kaip save kontroliuoti, kad netaptų malonumų vergu (kas jau būtų skausminga). 

Epikūras (314 − 270 pr. Kr.) taip pat sutapatino žmogaus tikslą su malonumu. Tačiau jis teigė, kad protinis 

malonumas ilgiau tęsiasi už kūnišką malonumą (ramybė, draugystė, harmoningas gyvenimas su kitais).  

 

Utilitaristinė teorija. Modernusis utilitarizmas yra tik hedonizmo išvystymas. Jo pradininkai  yra 

Džeremis Bentamas (1748 − 1832) ir Džonas Stiuartas Milis (1806 − 1873). Jiems yra akivaizdu, jog 

kiekvienas žmogus elgiasi taip, kad pajustų malonumą arba kad išvengtų skausmo. Malonumas čia irgi 

sutapatinimas su laime, todėl žmogiškų veiksmų tikslas esą pasiekti galimą didžiausią laimę. Etikos uždavinys 

esąs apibūdinti, kokie veiksmai padidina mūsų laimę. Veiksmai, kurie padidina mūsų laimę yra moraliai geri 

ir būtini pagal pačią prigimtį žmogaus, kuris siekia laimės. Veiksmai yra vertinami blogais ar gerais pagal jų 

pasekmes − kiek jie atneša džiaugsmo ir kiek skausmo. Bentamas šią veiksmo savybę, kada atnešamas 

džiaugsmas, pavadino naudingumu (utilitas). Iš čia kilo ir teorijos pavadinimas. 

Pagal Bentamą visi malonumai gali būti kiekybiškai išmatuojami. Įvairūs malonumai gali būti įvertinti 

malonumo vienetais, todėl galima apskaičiuoti laimės dydį. Etikos uždavinys ir esąs padėti mums atsirinkti 

tuos veiksmus, kurie atneša didžiausią laimę. Žmonės pagrindinai yra savanaudiški, bet jie turi atsižvelgti ir į 

laimę kitų asmenų, kadangi jiems reikia kitų žmonių dėl savo pačių laimės. Todėl moralus veiksmas yra tas, 

kuris atneša didesnį džiaugsmą didesniam skaičiui žmonių.  

Daugeliui žmonių ši teorija yra praktinis moralinių sprendimų vadovas. Yra patrauklu tvirtinti, jog 

veiksmas yra geras, jei jis atneša malonumą individui, kiekvienam asmeniui arba bent jau didesnei 

visuomenės daliai. Atrodytų  − „o kas čia yra blogo šitoje teorijoje?“. 
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Tačiau čia slypi daug problemų. Ar tai tiesa, kad visa mūsų sąmonė ir mūsų veiksmai siekia malonumo? 

Ar malonumas ir gėris yra tas pats dalykas? Jei mes būtinai siekiame malonumo ir malonumas yra 

sutapatinamas su gėriu, tada visi mūsų veiksmai būtų geri. Išeina, kad malonumas ir gėris negali būti taip 

sutapatinti. Taip pat yra kritikuotinas teiginys, jog visi malonumai gali būti kiekybiškai išmatuojami. Tačiau 

taisyklės, kurios daugeliui yra gėrio šaltinis, mažumai gali būti nepriimtinos. Be to, jei vienintelis pagal 

utilitarizmą žmogaus gėris ir tikslas yra malonumas, tuomet žmogus žiūri į save ir į kitus, kaip į priemonę 

malonumui, o tai akivaizdžiai prieštarauja anksčiau minėtam personalizmui. 
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3 PRIEDAS 

1. 14                 

2.  4            

3.  7            

4. 3             

5.       13            

6.  6            

7.  15                  

8.     1    11         

9.     10         

10.     9         

11.  12            

12.     8         

13.    16          

14. 5  17           

15.   2           

 

Išspręskite kryžiažodį. Pagrindinis atsakymas – du žodžiai iš sunumeruotų paryškintų langelių.  

1. Koks senovės Graikijos miestas, kuriame tik gimusius neįgalius ir silpnus kūdikius jų tėvai numesdavo nuo 

skardžio? 

2. Koks yra vienas iš pagrindinių bioetikos tikslų: pagarba žmogaus (…). (Pabaikite sakinį) 

3. Koks yra trumpinys deoksiribonukleorūgštis? 

4. Koks chromosomos elementas, lemiantis požymio ar ypatybės paveldėjimą? 

5. Kaip vadinama taikomosios etikos atšaka, tirianti moralines problemas, kylančias iš mokslo ir juo paremtų 

naujųjų technologijų poveikio gyvybei, ypač žmogui? 

6. Kokia bioetikos rūšis remiasi etiniais pagrindais, nagrinėja medicinos etikos principus ir rašytinius 

bioetikos šaltinius (tarptautinę teisę, profesinę etiką, įstatymus ir kt.)? 

7. Kaip dar vadinama sprendimų etika?  

8. Vienas iš pagrindinių moraline prasme svarbių principų bioetikoje? 

9. Koks mokslas apie žmogų, mokslinis žmogaus ir žmonijos tyrinėjimas siekiant atskleisti žmogaus buities, 

biologinių, ekologinių, socialinių, kultūrinių aspektų dinamiškus tarpusavio ryšius? 

10. „Visi žmonės yra lygūs savo verte ir orumu, niekada žmogus žmogui negali tapti (...).“ Pabaikite sakinį. 

11. Kaip vadinamas žmogus, kuris dovanoja savo audinius, ląsteles ar organus kitam žmogui? 

12. Kokios etinės teorijos vienas iš pradininkų D. Bentamas. Šios teorijos tikslas – pasiekti galimą didžiausią 

laimę? 

13. Kaip vadinamas lengvas ir neskausmingas žmogaus ar gyvūno gyvybės nutraukimas, mirtis? 

14. Dokumentas „(...) deklaracija dėl bioetikos ir žmonių teisių“. Įrašykite praleistą žodį. 

15. Abortas arba (…) nutraukimas. Įrašykite praleistą žodį. 

 

1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      16   17      
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3.17. PAMOKOS PLANAS                                                                           MODULIS: Bioetika ir ekologija 

 

Tema: Gyvenimas yra vertybė.  

 

Klasė: IV gimnazijos (12). 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

  

 Paaiškinti, kas yra donorystė, recipientas ir transplantacija, 

kokie yra mitai ir faktai apie donorystę. 

 Susipažinti su Himnu donorystei, vertinti jo reikšmę. 

UGDOMOS MOKINIŲ 

KOMPETENIJOS 

 

Socialiniai santykiai: Aš ir Mes; 

pažinimo kompetencija; 

socialinė pilietinė kompetencija; 

asmeninė kompetencija. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Rogers A., Durand de Bousinger D. (2001) Bioetika 

Europoje. Vilnius. 

 Asociacijos „Gyvastis“ vaizdo siužetas „Už gyvybę“. 

Prieiga per internetą: 

http://www.youtube.com/watch?v=DnYINF6O_SU  

 Himnas donorystei. Prieiga per internetą: 

http://www.donoryste.eu/lt/Himnas_donorystei.html  

 Organų donorystė. Prieiga per internetą: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Organ%C5%B3_donoryst%C4

%97  

 Mitai ir faktai apie donorystę. Prieiga per internetą: 

http://www.transplantacija.lt/content/apiedonoryste/mitaiir

faktai.lt.html  

 Nacionalinis transplantacijos biuras. Prieiga per internetą: 

http://www.transplantacija.lt/content/naujienos/20120426.l

t.html?tpl=print  

 

PRIEMONĖS  

 Pranešimo skaidrės tema 

„Gyvenimas yra vertybė“ (žr. 1 

priedą)  

 Padalomoji medžiaga – himnas 

donorystei (žr. 2 priedą) 

 Klausimų kortelės (žr. 3 priedą) 

 Padalomoji medžiaga – mintys  

(žr. 4 priedą) 

 Plakatai su užrašu (žr. 5 priedą) 

 Vaizdinė medžiaga (šaltiniuose 

mokytojui yra nuoroda) 

MOKYMOSI VEIKLA  

• Įžanga. Kiekvienas žmogus turi labai didelę dovaną – 

gyvenimą. Šiandien aptarsime organų donorystę, 

pagrindines sąvokas: donorystė, recipientas, 

transplantacija. Aptarsime mitus apie donorystę ir 

donoro kortelę, nagrinėsime himną donorystei. 

Peržiūrėjus vaizdinę medžiagą, išgirsime mintis žmonių, 

kurie turi patirties kalbant šia tema, išgirsime nuomones 

gydytojų ir kunigo šia tema.  

1954 m. buvo atlikta pirmoji sėkminga inkstų 

transplantacija. Donoras ir recipientas buvo 23 metų 

identiški dvyniai. Recipientas su persodintu inkstu 

išgyveno 8 metus, donoras mirė daugiau kaip po 56 

TRUKMĖ 

1 PAMOKA 

  
 

NAMŲ DARBAI 

 Domėtis žiniasklaidoje 

pateiktomis temomis 

donorystės tema.  

 Rekomenduojama peržiūrėti 

filmą „Kraujo kelias“. 

http://www.youtube.com/watch?v=DnYINF6O_SU
http://www.donoryste.eu/lt/Himnas_donorystei.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/Organ%C5%B3_donoryst%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Organ%C5%B3_donoryst%C4%97
http://www.transplantacija.lt/content/apiedonoryste/mitaiirfaktai.lt.html
http://www.transplantacija.lt/content/apiedonoryste/mitaiirfaktai.lt.html
http://www.transplantacija.lt/content/naujienos/20120426.lt.html?tpl=print
http://www.transplantacija.lt/content/naujienos/20120426.lt.html?tpl=print


147 

 

metų. Vienas iš šią transplantaciją atlikusių chirurgų – 

dr. Joseph Edward Murray 1990 m. gavo Nobelio 

medicinos premiją. Lietuvoje pirma inkstų 

transplantacija atlikta Vilniuje 1970 m. Nuo pat 

sėkmingų transplantacijų istorijos pradžios susiduriama 

su donorinių organų trūkumu. Siekiant panaudoti kiek 

galima daugiau po mirties padovanotų organų, kuriamos 

specialios organizacijos, kurios tvarko donorų ir 

recipientų duomenų registrus ir turi užtikrinti nešališką ir 

patį optimaliausią recipientų parinkimą. Lietuvoje šias 

funkcijas vykdo Nacionalinis transplantacijos biuras. Iki 

2012 m. pasaulyje buvo transplantuota daugiau kaip 

pusė milijono inkstų, Lietuvoje – apie 1600. 

• Eiga. Mokiniams išdalinama padalomoji medžiaga 

„Himnas donorystei“ (žr. 2 priedą). Mokiniai perskaito 

ir trumpai aptariame, su mažesnėmis grupėmis naudoju 

metodą – minčių lietus (žodžiai, kurie asocijuojasi su 

sąvokomis donoras, recipientas). 

• Klausimų aptarimas: 

1. Kas yra donoras? Kas yra recipientas? 

2. Kaip paaiškintumėte žodį transplantacija? 

3. Kokios gali būti donorystės rūšys? 

 Aptarę klausimus peržiūrime vaizdinę medžiagą. 

 Peržiūrėjus vaizdinę medžiagą mokiniai porose gauna po 

vieną mitą, remiantis vaizdine medžiaga arba bendrąja 

patirtimi, pasitaria su suolo draugu ir visi kartu 

aptariame faktus apie donorystę (žr. 3 priedą). 

 Aptarę faktus apie donorystę ir iškylusius klausimus, 

mokiniams siūloma pamąstyti ir atsakyti ar jie yra už ar 

prieš donorystę.  

 Pabaiga. Mokiniai gauna padalomąją medžiagą – citatas 

apie donorystę (žr. 4 priedą), galima remtis jomis 

argumentuojant. Paruošiami plakatai – vienas su užrašu 

„SUTINKU“, kitas – „NESUTINKU“ ir priklijuoju juos 

lentoje kairėje ir dešinėje pusėje (žr. 5 priedą), kad 

dalyviai tarp jų galėtų sustoti tiesia linija. Vidury 

padedama kėdė (tarp plakatų). Yra dvi kraštutinės 

pozicijos ties plakatais su minėtais užrašais. Mokiniams 

užduodamas klausimas: ar jie pritaria organų 

donorystei? Mokiniai atsistoja toje pusėje, kurioje jų 

nuomonė sutampa su užrašu ant plakato. Aptarimas. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

TEMOS SUVOKIMO KLAUSIMAI: Ar pritariate organų donorystei? Argumentuokite. Galima 

remtis pateiktomis citatomis. (Atsistokite prie plakato, kuris atitinka jūsų nuomonę) 
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1 PRIEDAS 
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2 PRIEDAS 

Himnas DONORYSTEI  

 

     Kad prisimintų mane, 

     atiduok mano regėjimą žmogui, kuris nė karto nematė patekančios saulės, 

     kūdikio veido ar moters meilės žvilgsnio.  

     Atiduok mano širdį tam, kurio širdis tebuvo nesibaigiančių skausmų šaltinis.  

     Atiduok mano kraują šešiolikmečiui, ištrauktam iš sudaužytos mašinos,  

     kad jis išvystų žaidžiančius savo vaikaičius.  

     Atiduok mano inkstus tam, kuris priklauso nuo mašinos, 

     padedančios jam išgyventi dar vieną savaitę.  

     Pasiimk mano kaulus, kiekvieną kūno raumenį, skaidulą, nervą 

     ir padėk žengti žingsnį suluošintam vaikui.  

     Ištirk mano smegenų kerteles.  

     Jei reikia, paimk mano ląsteles ir išaugink jas taip, 

     kad vieną dieną nebylys berniukas sušuktų, išgirdęs plazdant šikšnosparnį,  

     o kurčia mergaitė išgirstų lietų, barbenantį į jos langą.  

     Sudegink tai, kas liks iš manęs, o pelenus išbarstyk pavėjui, kad geriau augtų gėlės.  

     Jei privalai ką nors palaidoti, tebūnie tai mano ydos, mano silpnybės  

     ir visi išankstiniai nusistatymai prieš kitus žmones.  

     Atiduok mano nuodėmes velniui.  

     Atiduok mano sielą Dievui.  

     Jei kartais norėtum prisiminti mane, padaryk gerą darbą ar tarki žodį žmogui,  

     kuriam esi reikalingas.  

     Jei padarysi, ko tavęs prašau, aš gyvensiu amžinai. 

 

    Robertas N. TESTAS  
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3 PRIEDAS 

1 Mitas: Jei gydytojai žinos, kad noriu būti donoru, jie nesistengs išsaugoti mano gyvybės. 

Faktas:  

2 Mitas: Jei aš turėsiu Donoro kortelę, mane gali nužudyti dėl organų. 

Faktas:  

3 Mitas: Žmogus gali atsigauti po smegenų mirties. 

Faktas:  

4 Mitas: Aš per senas būti donoru. 

Faktas:  

5 Mitas: Dėl persirgtų ligų aš negaliu būti donoru. 

Faktas:  

6 Mitas: Paimant organus transplantacijai, bus sudarkytas kūnas. 

Faktas:  

7 Mitas: Religija prieštarauja donorystei. 

Faktas: 

8 Mitas: Turtingi ir žymūs žmonės turi pirmenybę laukiančiųjų transplantacijos sąraše. 

Faktas:  

9 Mitas: Aš galiu susitikti su donoro artimaisiais. 

Faktas:  

10 Mitas: Už dovanotus organus mokamos kompensacijos. 

Faktas:  

11 Mitas: Organai gali būti parduoti juodojoje rinkoje. 

Faktas:  

12 Mitas: Turėdamas Donoro kortelę galiu tapti organų donoru prieš savo valią. 

Faktas:     

13 Mitas: Sutikimą Donoro kortelei įsigyti tvirtina du gydytojai. 

Faktas:  

14 Mitas: Norėdamas užpildyti sutikimą Donoro kortelei gauti, būtinai turiu tapti konkrečios gydymo įstaigos 

pacientu. 

Faktas:  

15 Mitas: Įsigijęs Donoro kortelę, galiu dingti be žinios. 

Faktas:  

16 Mitas: Įsigijęs Donoro kortelę, galiu patekti į tyčia surežisuotą avariją. 

Faktas:   

17 Mitas: Lietuvoje „tokie dalykai“ (prekyba žmonių, turinčių Donoro kortelę, organais) įprasti. 

Faktas:  

18 Mitas: Kas nors kitas už mane gali pasirašyti sutikimą ir aš jau būsiu įtrauktas į registrą. 

Faktas:    

19 Mitas: Donoro kortelė, neteisingai užpildyti sutikimai persiunčiami mano artimiesiems (tėvams ir t.t.)   

Faktas:  

20 Mitas: Mane įtrauks į sąrašus, nes trūksta sutikimų. 
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4 PRIEDAS 

 

„Aš neįstengiu rasti tinkamų žodžių išreikšti padėką gydytojui už tai, kad matau bundančią žemę, galiu 

džiaugtis savo šeima. Giliai širdyje netgi bijau, kad tokių gydytojų nepaviliotų užsienis.“ (citata iš padėkos 

gydytojui) 

 

„Eutanazijai, abortams ir visoms kitoms rafinuoto smurto apraiškoms tariame „ne“.  O visiems 

nenuilstantiems kovotojams už gyvybę – „taip“. (Kun. V. Vaškelis) 

 

„Esu dėkinga šiam gydytojui už tai, kad neleido man netekti vilties, už tai, kad vien įėjęs į palatą pakeldavo 

nuotaiką. Tik šiuo gydytoju pasitikiu visiškai.“ (citata iš padėkos gydytojui) 

 

„Prieš dvejus metus Naujoje Vilnioje gesinome namą, vienas žmogus liepsnose žuvo, o kitą išgelbėjome.  Jis 

ir atėjo mums padėkoti. Kartu su juo džiaugėmės, kad jam po didelių nudegimų vis dėlto pavyko išgyventi“. 

(citata iš ugniagesio prisiminimų) 

 

„Dovanotas organas - ne tik padovanotas antras gyvenimas... Tai gyvenimo stebuklas, kai dalelė donoro gali 

gyventi kitame kūne. Donoro dovana - neįkainuojama, padėka jiems - neišmatuojama...“ (citata iš asociacijos 

„Donorystė“ deklaruojamų tiesų) 

 

„Gyvastis“ – reiškia gyvybę. Tokią brangią. Tokią trapią. Branginkime ją. Saugokime ir mylėkime. 

(Asociacijos „Gyvastis“ citata)  

 

„Todėl ypač malonu šiandien sveikinti tuos, kurie vedini žmogiškosios pareigos ir profesinio sąmoningumo 

yra ištikimi Atnaujintai Hipokrato priesaikai. Rami sąžinė ir džiaugsmas dėl kiekvienos išgelbėtos gyvybės, 

kiekvieno žmogaus, kuris savaip praturtina mūsų pasaulį, yra tapę Jūsų profesinės sėkmės pagrindu. Iš 

pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ ateina visokeriopas mūsų medicinos atsinaujinimas, 

sveikatos apsaugos perspektyva geriausiai pasitarnauti žmogaus kūnui drauge puoselėjant jo dvasią. Dievo 

palaimos visiems, kurie plečia gyvybės erdvę, žmogaus orumo erdvę.“ (Kardinolas Audrys Juozas Bačkis) 
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5 PRIEDAS 

 

 

SUTINKU 

 

 

NESUTINKU 
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3.18. PAMOKOS PLANAS                                                                        MODULIS: Bioetika ir ekologija 
 

TEMA: LYČIŲ LYGYBĖS PARADOKSAS 

KLASĖ: III GIMNAZIJOS (11). 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Išsiaiškinti priežastys, kodėl visuomenės 

susiduria su lyčių lygybės problemomis. 

 Kritiškai įvertinti įvairių mokslinių tyrimų 

daromas išvadas dėl atsirandančių lyčių 

lygybės problemų visuomenėje. 

 Analizuoti, kaip moksliniai tyrimai gali padėti 

spręsti lyčių lygybės keliamas ugdymo, darbo 

rinkos ir socialines problemas. 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 

Kritinis mąstymas: pažinimo kompetencija. 

Mokslinių tyrimų objektyvumo kriterijų 

nustatymas. 

Tolerantiško, atviro bei sąžiningo požiūrio 

atpažinimas: socialinė kompetencija. 

 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Rekomenduojama peržiūrėti dokumentinius- 

tiriamuosius filmus „Smegenų plovimas" 

(Hjernevask). Tai norvegų komiko ir žurnalisto 

HaraldEia 7 dalių mini-serijas apie priešpriešą tarp 

prigimties ir auklėjimo. 

PRIEMONĖS  

 Smegenų plovimas (1/7) - Lyčių lygybės 

paradoksas filmo peržiūra. 

http://www.youtube.com/watch?v=WW2r6xjX

WJo&feature=youtu.be 

 Filmo analizė ir diskusija. 

 

MOKYMOSI VEIKLA  

 

 Įvadas: Lyčių lygybės klausimo kaip etinės ir 

socialinės problemos iškėlimas (2−3 min.). 

 Filmo ištraukų peržiūra, analizė kilusių etinių  

klausimų aptarimas (iki 30 min.). 

 Pamokos refleksija (10 min.). 

TRUKMĖ 

1−2  pamokos. 

 

NAMŲ DARBAI 

 Pabaigti žiūrėti filmą: Lyčių lygybės 

Paradoksas (nuo 25 min.). 

Įvertinti, ar mokslininkų siūlomi sprendimo 

būdai dėl lyčių lygybės klausimo atitiko mūsų 

pasiūlytas nuostatas bei priemones 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Aptariama, apibendrinama, kaip lyčių lygybės problemos (etinės bei socialinės problemos) 

sprendžiamos, pasitelkus mokslinius tyrimus (iki 10 min.). 

 Kitą pamoką įsivertinama, ar mokslininkų ir jūsų aptarti lyčių lygybės problemų sprendimo visuomenėje 

būdai atitinka, sutampa. Kokiais argumentais ir nuostatomis vadovaujasi mokslininkai, jūs; kieno požiūris 

teisingesnis ir kritiškesnis?  

 Analizuojama, kaip atskirti kritišką ir sąžiningą požiūrį nuo stereotipinio uždaro mąstymo. Keliamas 

klausimas, kokiais kriterijais turėtų būti paremtas mokslinis tyrimas, kad juo galėtų pasitikėti visuomenė 

sprendžiant aktualias visuomenei problemas. 
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PRIEDAS 

Ar įmanoma lyčių lygybė? 

Diskusijos klausimai: 

Kiek lyčių lygybės problemos aktualios mūsų visuomenei? Su kokiomis dėl lyčių lygybės kylančiomis 

problemomis susiduriame? Ar socialinė (kultūrinė) lyties samprata priimtina mūsų visuomenėje? 

Pamokos uždaviniai: 

Suvokti ar/kaip mokslinis tyrimas gali padėti spręsti dėl lyčių lygybės kylančias visuomenės problemas? 

Išsiaiškinti, kokiais kriterijais turėtų būti paremtas mokslinis tyrimas, kad juo galėtų pasitikėti 

visuomenė sprendžiant aktualias visuomenei problemas. 

Filmo „Smegenų plovimas (1/7) - Lyčių lygybės paradoksas peržiūra ir analizė: 

(http://www.youtube.com/watch?v=WW2r6xjXWJo) 

 

Klausimai: 

1. Paaiškinkite, ką reiškia lyčių lygybės paradoksas Norvegijos visuomenėje? (0-6.15) 

2. Kokios galimos prielaidos, priežastys, galėjusios nulemti lyčių lygybės paradoksą, yra autoriaus 

iškeliamos? (6.16- 7.00) 

3. Kokius argumentus pateikia mokslininkai, lyčių skirtumus aiškinantys kultūros įtaka? (7.00- 12.27) 

4.  Kaip socialinės (kultūrinės) lyties sampratos gynėjai suvokia lyčių lygybės paradokso sprendimą? Ar 

įmanoma visiška lyčių lygybė? (12.27-13.23) 

5.  Kultūriniam ar biologiniam lyčių skirtumų paaiškinimui yra palankūs psichologo Lippos kultūrų 

tyrimai? Ar kultūra gali daryti įtakos lyčių skirtumus? (13.24-16.44) 

6. Kodėl mokslininkams yra svarbu lyčių skirtumus išaiškinti ankstyvoje vaikystėje? Kodėl taip svarbus 

vaiko amžius, ieškant lyčių skirtumų priežasčių? (16.45-25.10) 

7.  Pamąstykite, kodėl kalbant apie lyčių lygybę, nereikėtų užmiršti biologijos.  

8. Kaip biologinė lyties sampratą galėtų padėti spręsti lyčių lygybės paradoksą? 

9. Pasvarstykite, kuris požiūris į lytį (kultūrinis ar biologinis) įrodytas, pasirėmus objektyvumo ir 

mokslinio sąžiningumo principais? Kodėl? 

10. Kuris požiūris į lytį sėkmingiau spręstų dėl lyčių lygybės visuomenėje kylančias problemas? 

Namų darbas ir/ar darbas kitą pamoką: 

Namuose pabaikite žiūrėti filmą (nuo 25 min). Palyginkite savo padarytas išvadas bei įžvalgas su filmo 

autoriaus padarytu palyginimu bei išvadomis. Pakomentuokite, kodėl autorius savo filmą pavadino 

„Smegenų plovimas: lyčių lygybės paradoksas“. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WW2r6xjXWJo
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3.19. PAMOKOS  PLANAS                                                                            MODULIS: Meilė ir šeima 

 

Tema: Meilės prasmė: meilės ir įsimylėjimo skirtumai. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 
UŽDAVINIAI:  Dirbant grupėse atras meilės prasmė.  

 Nustatys meilės įsimylėjimo skirtumus. 

 Diskutuojant mokysis suformuluoti ir pagrįsti savo nuomones. 

PRIEMONĖS: Anketa, tekstai, lapeliai su klausimais, tekstas „Himnas meilei“.  

METODAI: Pasakojimas, pokalbis, darbas grupėse, individuali veikla, diskusija, liudijimas. 

LITERATŪRA: 1. A.Narbekovas. B. Obelenienė. K. Pukelis. Lytiškumo ugdymo etika. 

Kaunas: VDU, 2008 

2. Popiežiškoji šeimos pastoracijos tarnyba. Žmogaus lytiškumo tiesa ir  

prasmė. Auklėjimo šeimoje gairės. Prieiga internete 

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/zmogaus_lytiskumo.html 

3. Himnas meilei 1 Kor 13. Prieiga 

internetehttp://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1

%20Kor_13 

 

Mokymosi veikla 

ĮŽANGA. Susirenkame. Pasisveikiname. Išdalinamos kortelės su vardais.   

Šiandien kalbėsime toliau apie tikrąją meilę. Išsiaiškinsime, kuo skiriasi meilė nuo įsimylėjimo.  

KARTOJIMAS. Prisimename, kokios yra meilės pakopos. Trumpai išsiaiškiname, ką mokiniai sužinojo ar 

suprato pamokoje. Apibendriname, kad meilė gali ir turi augti.  

NAUJOS MEDŽIAGOS NAGRINĖJIMAS.  Lentoje nubrėžiama dviejų dalių lentelė ir užrašoma: 

 

MEILĖ ĮSIMYLĖJIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis: 

 Ar meilė ir įsimylėjimas reiškia tą pačią sąvoką? 

 Kuo skiriasi meilė nuo įsimylėjimo?  

 Kas būdinga meilei, o kas įsimylėjimui?  
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     Mokinių mintys užrašomos lentoje. Jei teiginius sunkiai sekasi įvardinti, į pagalbą galima pasitelkti pratybų 

sąsiuvinį „Ką pasirinksi“, p. 29−30. Čia pateikti meilės ir įsimylėjimo skirtumai. (Pvz.: įsimylėjimas – tai 

pavydas, skubėjimas, jausminis chaosas, o meilė – nepavydi, pasitikinti, ji auga ir laukia.) Galima prisiminti ir 

patirtas gyvenimo istorijas. Pageidautina surasti bei įvardinti 4−5 skirtumus.  

Išvardinę skirtumus mokiniai pagiriami ir raginami toliau aktyviai dirbti. Skaitomos istorijos, padedančios 

suvokti, kokius vaisius brandina įsimylėjimas ir meilė. 

Darbas grupėse: 

Dirbama dviejose grupėse. Kiekviena grupelė gauna skirtingą istoriją: apie įsimylėjimą arba apie meilę (žr. 

priedą Nr.1). Pateikiama užduotis: perskaityti istorijas ir atsakyti į nurodytus klausimus.  

I grupės klausimai: 

1. Koks ryšys siejo šiuos žmones? 

2. Kodėl jie išsiskyrė? 

3. Kaip (jūsų manymu) jie galėjo pasielgti? 

 

II grupės klausimai: 

1. Koks ryšys siejo šiuos žmones? 

2. Kodėl jie tebegyvena kartu (neišsiskiria)? 

3. Kaip manote, koks yra jų sėkmės receptas? 

 

Baigusi darbą kiekviena grupė garsiai perskaito savo istoriją ir pristato atsakymus. Apibendrinama pagal  

mokinių atsakymus: (I grupėje) šeima iširo, nes įsimylėjo nepakanka norint gyventi santuokoje. (II grupėje) 

kalbama apie meilę ir jai būdingą atsidavimą bei įsipareigojimą. Įsimylėjimo vaisiai – pavydas, pyktis, o 

meilės vaisiai – kantrybė, atsidavimas.  

Siekiant įtvirtinti žinias ir pasitikrinti sąvokų skirtumus rašomas testas (žr. priedą Nr.2). Mokiniai raginami  

dirbti tyliai ir sąžiningai.  

 

Diskusija: 

1 teiginys: „Manau, kad egzistuoja meilė iš pirmo žvilgsnio. Prašoma mokinių atsakyti, sutinka ar ne jie 

su šia nuomone ir pagrįsti savo nuomonę.  

(Teisingas atsakymas − Ne. Galima teigti, kad egzistuoja įsimylėjimas iš pirmo žvilgsnio, taip tai gali 

gimti aistra. Meilė nei fiziškai, nei emociškai šiuo atveju negalima. Kaip manote, kodėl?... Meilei reikia laiko. 

Iš pirmo žvilgsnio galima pamilti tik pačią meilę, bet ne asmenį.)  

 

2 teiginys: „Manau, kad nesunku atskirti tikrą meilę nuo įsimylėjimo”. Mokiniai išsako savo nuomonę. 
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(Turėtų atsakyti – Ne. Susižavėjimas negali labai ilgai tęstis. „Ant bangos visą laiką neišbūsi“. Emocijos 

šokinėja tai aukštyn, tai žemyn, jausmų pusiausvyros dar nėra. Nusivylimas jau beldžiasi į duris, čia pat 

kivirčai, ir meilės lyg nebūta. Santuokoje meilė nėra apribota jausmų pakilimo ar nuosmūkio. Taip, be abejo, 

bangavimas vyksta, tačiau meilė priklauso nuo valios, apsisprendimo. Tam, kad atskirtume meilę nuo 

susižavėjimo, reikia laiko. NIEKUR NEREIKIA SKUBĖTI! ) 

 

3 teiginys: „Manau, kad tie, kurie myli, nesipyks ir nesiginčys“.  

(Teisingas atsakymas – Ne. Niekad nesipykti – nerealu, emocijos yra žmogaus dalis. Tam, kad santuoka 

būtų sėkminga, reikia mokytis tinkamai išsakyti priekaištus. Pvz.: dažnai girdime priekaištus: „tu niekada 

nieko gero nepadarai; tu kvaila per visą pilvą“. Galima ir kitaip: „man skaudu, kad tą vakarą atrodžiau kvailai 

dėl tavo kaltės“.)  

 

4 teiginys: „Manau, kad kiekvienam iš mūsų Dievas turi numatęs vienintelį partnerį“. (Gali būti ir 

teigiamų ir neigiamų atsakymų. Testo autorius teigia, kad atsakymas neigiamas. Drįstu abejoti… Iš vienos 

pusės − Dievas davė laisvą valią, sveiką protą, nuožiūrą ir nori, kad tai naudotume ir meilei. Iš kitos pusės – aš 

pasitikiu Juo, tikiu Jo veikimu savo gyvenime, prašau, kad parodytų žmogų…, jei Jo valia - leistų mums 

susitikti. Iš tiesų – mano vyras man yra DOVANA!) 

 

5 teiginys: „Manau, kad jei vyras ir žmona nuoširdžiai myli vienas kitą, sunkumai ir nelaimės daro tik 

nedidelę įtaką jų santykiams“. (Remiuosi pavyzdžiais: „Jei ištinka finansiniai sunkumai arba gimsta nesveikas 

vaikas arba įvyksta avarija, po kurios buvęs gražuolis tampa visą gyvenimą slaugomu invalidu, arba žavioji 

žmona manekenė jau nebegalės užlipti ant podiumo. Tuomet neišvengiama – kaltė, nusivylimas”. Meilė 

pažeidžiama skausmo, traumų, gali kentėti... Hm! Teisingas atsakymas − Ne.) 

 

6 teiginys: „Manau, kad geriau vesti nemylimą žmogų negu visą gyvenimą likti vienam ir 

atsiskyrusiam“. (Vienatvės skausmą lengviau įveikti negu gyventi įsivėlus į netinkamus santykius. 

Gyvendamas vienas gali ieškoti malonių užsiėmimų širdžiai, įdomios draugijos bendravimui, o gyvenimas su 

nemylimu žmogumi gali virsti pragaru, nes negali nieko pakeisti – esi pasižadėjęs visam gyvenimui. 

Atsakymas būtų Ne, nors gyvenime būna, kad pora pamilsta vienas kitą jau būdami susituokę.) 

 

7 teiginys: „Manau, kad nieko baisaus, jeigu pora rimtai draugauja ir lytiškai santykiauja iki vestuvių“.  

(Teisingas atsakymas – Ne. (Tai – klaidingas ir dažnas žmonių įsitikinimas). Lytiniai santykiai iki 

vestuvių neleidžia matyti žmogaus tokio, koks jis yra. Negali vertinti objektyviai, negali laisvai rinktis, tampi 

tarsi priklausoma(s), bijai būti palikta(s). O jeigu tave palieka, ar išsiskiriate, lieka gili žaizda. Iš tiesų mergina 
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turi išmokti pasakyti „Ne“ tiek sau, tiek vaikinui. Šeimoje tai skirta tarpusavio bendrystei palaikyti ir pratęsti 

giminei. Čia slypi didžiulė jėga ir ja galima tinkamai naudotis šeimoje.)  

 

8 teiginys: „Manau, kad jei du žmonės nuoširdžiai vienas kitą myli, šis jausmas nebus laikinas ir tęsis 

visą gyvenimą“.  (Teisingas atsakymas – Ne. Meilę galima palyginti su laužu, kurį reikia nuolat kūrenti, kitaip 

jis pradeda gesti. Reikia skirti laiko vienas kitam. Jeigu vyras dirba septynias dienas per savaitę, jeigu nėra 

laiko romantikai ir pamirštama KALBĖTIS vienam su kitu, meilė gali visai užgesti.)  

 

9 teiginys: „Manau, kad trumpa draugystė (6 mėn. ar dar mažiau) yra geriausia“. (Atsakymas − Ne. 

Trumpa draugystė reikalauja greitų sprendimų, o tai labai pavojinga. Per pusmetį vargu ar gali užauginti 

meilę, sunku pažinti žmogų, įsijausti, suprasti… Jausmai per pusmetį nenusistovės, tada galima labai 

skaudžiai suklysti. Mes jau kalbėjome, kad reikia laiko, t.y., svarbu NESKUBĖTI.) 

 

10 teiginys: „Manau, kad paauglių meilė yra tikresnė bei nuoširdesnė negu pagyvenusių žmonių“. 

(Daroma išvada, kad meilei reikia brandos, kantrybės. Branda paaugliams dažniausiai nesvarbi.)  

 

APIBENDRINIMAS  

Mokinių klausiama, ar pamokoje pavyko apibūdinti meilės ir įsimylėjimo skirtumus, ar tai pavyks 

gyvenime atskirti? Po to prašoma įvardinti išvadas lentoje tęsiant su mokinių atsakymais užrašytą lentelę, po 

kuria nubrėžus brūkšnį ji baigiama pildyti. 

 

MEILĖ ĮSIMYLĖJIMAS 

  

VALIA JAUSMAI 

 

Kas būdinga įsimylėjimui? Tai, kas nepastovu, kintama − JAUSMAI. O meilei būdinga − VALIA, 

apsisprendimas, nuolatinės pastangos. 

Išdalinami lapeliai ir siūloma atlikti dar vieną užduotį, t.y. atsakyti į šiuos klausimus: 

1. Ką naujo sužinojau šioje pamokoje? 

2. Kas gali būti man naudinga? 

3. Ką galėsiu panaudoti savo gyvenime? 

Už atsakymus dėkojama ir įvertinama atsižvelgiant ir į mokinių veiklą.  

Dovanojami lapeliai su HIMNU MEILEI iš Šventojo Rašto (1 Kor 13,1-8).  

Perskaitomas Himnas meilei garsiai.  

         Klausiama, kuri iš skaitytų istorijų atitinka šiuos Himno meilei žodžius?  
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NAMŲ DARBAS. Surasti spaudoje arba skaitytoje knygoje 1−2 didelės ir tikros meilės pavyzdžius 

panašius į MEILĘ apdainuotąją Himne meilei. 

Atsisveikinama. Linkima savo gyvenime surasti tokią – TIKRĄ meilę… 

 

 

PRIEDAI:  

Priedas Nr. 1. Tekstai darbui grupėse 

 

Pasakojimas I grupei 

 

Su savo vyru susipažinau šokių aikštelėje. Nuoširdūs pokalbiai, nekalti telefonų skambučiai, 

pasimatymai baigėsi žiedų sumainymu.  

 Kokie laimingi buvome skambant Mendelsono maršui! Laimingi sukomės jaunavedžių pirmojo valso 

ratu. Tik pagalvojus, kad nuo šiol būsime kartu, drauge sutiksime džiaugsmus, drauge nugalėsime nesėkmes, 

širdis suspurdėdavo iš džiaugsmo. Atrodė, laimė niekada nesibaigs. Tačiau, kai atsirado iki šiol visai 

nepažįstamų šeimyninių rūpesčių, visos svajonės ir džiaugsmai sudužo į smulkias šukeles, kurios kasdien vis 

aštriau žeidė ir ardė meilės pamatus. 

Mano vyras, anksčiau viską gaudavęs ant „paauksuotos lėkštutės“, staiga pats turėjo imti rūpintis 

savimi ir šeima. Tai jam buvo nepakeliama. Ėmė grįžti į namus po vidurnakčio, išgėrinėti. Namuose vis 

dažnėjo barniai. Pamažu gyvenimas virto pragaru. Nepraėjus nė dvejiems metams po santuokos sužinojau, 

kad mano vyras lankosi nepadorių moterų kompanijose, naktis leidžia kavinėse su triukšmingais draugais. 

Matyt, taip vydavo nuo savęs iškilusias problemas, kurias spręsti kartu su manimi visiškai nenorėjo, nes, 

pasak jo, „ką moteris gali suprasti apie gyvenimą“.  

Bandžiau jam padėti. Norėjau, kad jis suprastų: vedybos – ne pasivaikščiojimas žalia pievele susikibus 

rankomis skaičiuojant žvaigždes. Vedybos – tai bendras dviejų žmonių gyvenimas. Bendri džiaugsmai ir 

rūpesčiai. Mes viską turime nugalėti kartu. Tačiau likau neišgirsta, nesuprasta. Nuolatiniai ginčai, 

priekaištai, naktinės išvykos išskyrė mūsų kelius. Niekada neužmiršiu tų minučių, kai jis pasakė: „Aš nekenčiu 

tavęs. Jei ne tu, aš šiandien gyvenčiau „žalią“ dieną, būčiau laisvas ir nereikėtų sukti galvos dėl visko". 

Tuokėmės. Taip buvo mylėta ir štai...Viskas subyrėjo į nesulipdomas šukes... 

Tąkart jo nekenčiau. Viskas, kas buvo man šventa − meilė, šeima, ištikimybė, priesaika − buvo suminta 

į purvą. Neliko nieko, išskyrus ašarotas naktis, širdies skausmą, pažeminimą, liūdesį. Laikas bėgo. Galbūt 

kalti buvome abu, juk nesugebėjome meilės išsaugoti. Ir vyro gaila, nes jis nesuprato, kas yra meilė, nepajuto 

Didžios jos galios. 

       Juk meilė, nugalinti nesėkmes, tik stiprėja, žinoma, jeigu ta meilė tikra... 

Airinga 
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Pasakojimas II grupei 

 

Manau, kad tu prisimeni daug atvejų per mūsų aštuonerius bendro gyvenimo metus, kai meilės ir 

atsidavimo potvynis siekė mums pečius..., tuos kartus, kai mūsų jausmams nebuvo ribų. Tokios emocijos 

neateina pačios, jos yra palydimos laimės akimirkų. Mes tai išgyvenome, kai man pasiūlė pirmą 

profesionalų darbą. Mes tai patyrėme, kai iš ligoninės parsivežėme patį brangiausią kūdikį. Mes 

džiaugėmės, kai  universitetas suteikė man daktaro laipsnį. Tačiau emocijos yra keistos! Mes jautėme tą 

patį artumą, kai dėjosi priešingi dalykai, kai grėsmė ir nelaimė brovėsi į mūsų gyvenimą. Jautėme tą 

artumą, kai problemos norėjo sukliudyti mūsų santuokos planams. Panašius jausmus patyrėme, kai tu 

praeitais metais gulėjai ligoninėje. 

Aš jaučiau meilę klūpėdamas prie tavęs, kai buvai be sąmonės po avarijos. 

Ką aš noriu pasakyti? Ir laimė, ir grėsme atneša neapsakomą meilę mūsų mylimiesiems. Tačiau iš 

tiesų didžioji mūsų gyvenimo dalis susideda ne iš nelaimių ir ne iš pavojų, bet iš rutinos, įprastų 

kasdienių įvykių, kuriuose mes ir gyvename. Ir tuo metu aš mėgaujuosi ramia ir tylia meile, kuri 

pralenkia bešniokščiančias audras. Ji nėra įmantri, bet veikiau stipri ir tvirta. Šiuo metu aš išgyvenu 

tokią meilę. Šiandien iš mano atsidavusios širdies teka nepajudinamas ir ramus apsisprengimas meilei. 

Esu atsidavęs tau ir tavo gerovei daugiau negu bet kada. Noriu likti tavo ,,brangiausiu“. 

 Kai gyvenimas emociškai mus sujungs, mes mėgausimės romantiniu ir pakiliu jausmu. Bet 

šiandien, gyvenimo kasdienybėje, mano meilė nepajudinama. Sveikinu Jubiliejaus proga savo 

nuostabiąją žmoną.  

Tavo Jonas 

 

Priedas nr. 2                 Anketa 

 

1. Manau, kad egzistuoja „meilė iš pirmo žvilgsnio“. Taip Ne 

2. Manau, kad lengva atskirti tikrą meilę nuo susižavėjimo. Taip Ne 

3. Manau, kad tie, kurie tikrai myli, niekada nesipyks ir nesiginčys. Taip Ne 

4. Manau, kad kiekvienam iš mūsų Dievas turi numatęs vienintelį 

partnerį, su kuriuo mus suveda. 
Taip Ne 

5. Manau, kad jeigu vyras ir žmona nuoširdžiai myli vienas kitą – 

sunkumai ir nelaimės daro tik nedidelę įtaką jų santykiams. 
Taip Ne 

6. Manau, kad geriau vesti nemylimą žmogų negu visam gyvenimui likti 

vienam ir atsiskyrusiam. 
Taip Ne 

7. Manau, kad nieko baisaus, jeigu pora rimtai draugauja ir lytiškai 

santykiauja iki vestuvių. 
Taip Ne 

8. Manau, kad jeigu du žmonės nuoširdžiai myli vienas kitą, šis meilės 

jausmas nebus laikinas – jis tęsis visą gyvenimą. 
Taip Ne 

9. Manau, kad trumpa draugystė (6 mėnesiai ar net mažiau) yra 

geriausia. 
Taip Ne 

10. Manau, kad paauglių meilė yra nuoširdesnė ir tikresnė nei 

pagyvenusių žmonių. 
Taip Ne 

 



161 

 

3 priedas. Meilė ir susižavėjimas 

 
Paprasčiausiai atsitinka. 

Ryšys užsimezga staiga ir 

netrunka ilgai. Dažniausiai 

baigiasi taip pat staiga 

kaip prasidėjo. Santykiams 

pasibaigus vienas ar abu 

partneriai gailisi, kad buvo 

į juos įsitraukę. 

Polinkis viską skubinti. 

Negalima nieko palaukti. 

Norisi viską padaryti, kol dar 

neprarastas partneris. 

 

Nukreiptas į seksualinius 

santykius. Svarbiausias 

rūpestis – seksas ir 

malonumas, o ne asmeniniai 

jausmai. Jei seksualinių 

santykių nėra, ryšys 

nutrūksta arba tampa 

nuobodus ir beprasmiškas. 

 

Verčia jus daryti tai, 

kas gali būti negera ir 

neteisinga. Tikslas 

yra išlaikyti partnerį, 

kad jus mylėtų, taigi 

jūs darote tai, ko jis / 

ji tikisi, nesvarbu, 

kokia kaina. 

Santykiai su kitais yra 

įtempti. Jūs norite 

būti tik su savo 

partneriu ir 

nesidžiaugiate 

bendravimu su kitais. 

Jūsų nuotaikos mainosi 

priklausomai nuo santykių. 

Jei diena bloga, santykiai 

pasidaro nestabilūs ir 

neaiškūs. Daug svajojate ir 

fantazuojate. Gyvenimas 

prisipildo „O jeigu...“ 

 

Yra tik fasadas nerodantis 

savo tikrojo vidaus. Jaučiate, 

kad jei nesielgsite taip, kaip iš 

jūsų tikimasi, jūsų daugiau 

nebemylės. Taip pat žinote, 

kad jei jis / ji nebūtų toks / 

tokia, kaip jūs tikitės, turbūt 

prarastumėt susidomėjimą. 

Verčia jus jaustis 

įsipainiojusiu į abejonių ir 

klausimų voratinklį. 

Jaučiatės prarandąs daug 

dalykų, kurių dalį 

norėtumėte patirti. 

Galvojate, kaip būtų, jei 

nebūtumėte įsitraukę į šiuos 

santykius. 

 

Verčia jus slėpti tai, 

su kuo nesutinkate. 

Jeigu nesutinkate su 

jo / jos kai kuriomis 

vertybėmis ar 

nuomonėmis, greitai 

tai atmetate, nes jis / 

ji yra vienintelis 

dalykas, kas jums 

svarbu. 

Klostosi lėtai. Žmogus tai 

suvokia, kai pradeda 

pažinti kitą žmogų. Jei 

santykiai baigiasi, abu su-

pranta kai ką išmokę iš 

šios patirties ir paprastai 

lieka geri draugai. 

Pasitikėjimu ir saugumu grįsti 

santykiai. Sustiprina žmogaus 

savigarbą ir pasitikėjimą 

savimi. 

 

Gali laukti, nes santykiai 

tęsis. Nereikia daryti visko iš 

karto, nes niekas nepradings. 

Tolydus sužinojimo ir 

išmokimo procesas. 

 

Yra nukreiptas į kitą 

asmenį, rūpinimąsi 

kitu. Visas žmogus 

apimtas šio jausmo – 

ir protu, ir siela. 

Jiems rūpi šis 

žmogus, net jei tampa 

fiziškai nepatrauklus. 

Pažadina mumyse visa tai, 

kas yra teisingiausia ir 

geriausia. Jūs darote tai, 

kas yra gera. Gerbiate savo 

partnerio jausmus ir 

sąžinę. Tai neverčia jūsų 

daryti ko nors, kas, jūsų 

nuomone, yra negerai. 

Sustiprina charakterį. 

 

Toliau stiprina jūsų santykius 

su kitais. Jūs galite susidoroti 

su savo problemomis, geriau 

bendrauti su draugais, šeima.  

 

Nuolatinis, srovenantis 

dėmesys – ir kai gera, ir kai 

bloga – rodo, kad vis dar 

tebesirūpinate partneriu, net 

jei kas nors nelabai sekasi. 

Žinote, kad ateitis yra 

tikrovė, bet apie tai 

negalvojate – gyvenate 

šiandiena. 

 

Jėga yra 

sąžiningumas. 

Leidžia porai išreikšti 

savo jausmus be 

baimės būti 

atstumtam. Leidžia 

žmogui parodyti 

tikrąjį save, nes žino, 

kad partneriui tai 

rūpi.  

Leidžia būti savimi, bet 

tuo pat metu turėti kažką 

ypatingą, su kuriuo galite 

dalytis savo gyvenimu. 

 

Nesitiki, kad jūs pasikeisite 

dėl kito žmogaus. Visos jūsų 

vertybės ir nuomonės tik dar 

labiau atsispindi kitame. 

Artimumas auga, kai dalijatės 

savo požiūriu vienas su kitu. 
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3.20. PAMOKOS PLANAS                                                                                MODULIS: Meilė ir šeima 

 

Tema: Kuo meilės samprata, pateikta Šv. Rašte (1 Kor 13, 1−8), skiriasi nuo šiandieninės populiariosios? 

Klasė: III gimnazijos (11). 

 

Mokymosi uždaviniai: 

 Analizuodami Šv. Rašto tekstą ir dirbdami grupėse 

apibūdins meilės sampratą pateiktą 1 Kor 13, 1-8; 

 Diskutuodami lygins šiandieninės meilės sampratą 

su pateikiama Šv. Rašte. 

Ugdomos mokinių kompetencijos 

 Ugdomas gebėjimas analizuoti ir 

kritiškai vertinti šiandieninės spaudos ir 

televizijos siūlomą meilės sampratą. 

 Ugdoma atsakomybė už savo 

pasirinkimus prieš kitos lyties asmenį. 

 

Šaltiniai (mokytojui) 

 Šv. Raštas. 

 R. Pagojus “Meilės pamokos: kad nemylėtume 

kaip idiotai“.   

 S. Ustilaitė ir autoriai „Vaikų ir jaunimo rengimo 

šeimai programų rengimas“ Vilnius, 2007. 

 

Priemonės 

 Šv. Raštas. 

 Multimedja. 

Mokymosi veikla  

 Minčių lietus: „Meilė tai, kai...“  

 Kūrybinė užduotis: Sukurti šlovinimo himną 

šiandiena spaudos ir televizijos siūlomai meilei. 

 Teksto analizė: Skaitomas ir analizuojamas 

Himnas meilei (1 Kor 13, 1-8). 

 Darbas grupėse: Aptarti pačių kurtus himnus su Šv. 

Rašte pateiktu ir nurodyti po 3 skirtumus ir 3 

panašumus. 

 Diskusija: Kuri meilės samprata (ar šiandien 

siūlomos, ar Šv. Rašte (1 Kor 13, 1−8) pateiktos) 

patrauklesnė? Kodėl? Kokią meilę renkiesi 

šiandieną? O po 5 ar 10 metų? 

 Pamokos pabaigai siūlau pademonstruoti pateikts 

su mažų vaikų mintimis apie meilę. (1 priedas) 

 

Trukmė 

 5 min. 

 

 7 min. 

 

 

 5 min. 

 

 10 min. 

 

 

 5 – 10 min. 

 

 

 

 3 min. 

 

      Pagal mokinių skaičių, jų motyvaciją, 

gebėjimą atlikti užduotis ir susidomėjimą šia 

tema galima skirti 1−2 pamokas. 

Refleksija, įsivertinimas  

„Aš supratau, kad meilė tai...“.   

Namų darbai 

 Rasti laiko padėkos maldai už kantrią ir 

nesibaigiančią meilę. 

Priedas.  Vaikų mintys apie meilę. Prieiga per internetą:      

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/ 
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3.21. PAMOKOS PLANAS                                                                                MODULIS: Meilė ir šeima 

 

Tema: Lytiškumas – dovana, skirta bendrystei. Pornografijos žala. 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

Mokymosi uždaviniai: 

 Remdamiesi žodynais, Katalikų Bažnyčios katekizmu išsiaiškins sąvokos „pornografija“ kilmę, 

prasmę ir ją apibūdins. 

 Dirbdami individualiai ir porose analizuos ir argumentuos pateiktus teiginius apie pornografiją, 

mokysis pagarbiai išsakyti savo požiūrį. 

 Skaitydami tekstą „Pornografijos monstras“ apibūdins ir pagrįs, koks yra pornografijos poveikis 

žmogui ir visuomenei. 

 

Metodai: pokalbis, skaitymas, diskusija, individualus darbas, darbas porose, Šventojo Rašto teksto 

klausymas ir apmąstymas. 

 

Priemonės: mokinio sąsiuviniai, rašymo priemonės, lapai su užduotimis ir tekstais, Šventasis Raštas, 

muzikos grotuvas, CD su meditacine ar ramia muzika. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

   Narbekovas A., Obelenienė B., Pukelis K. Lytiškumo ugdymo etika. –Kaunas: VDU, 2008, p.114–154. 

   Katalikų Bažnyčios katekizmas. – Kaunas: TKL, 1996, 2345. 

   Pagojus R. Meilės pamokos: kad nemylėtume kaip idiotai. – Vilnius: Firidas, 2006, p. 75–83. 

 

PAMOKOS EIGA 

    Ši pamoka yra viena iš pamokų ciklo, skirto mokytis gerbti savo bei kitų lytiškumą  atpažįstant tai 

kaip dovaną ir asmens tapatybę. Mokiniai mokosi siekti pagarbaus bendravimo su kitos lyties atstovais, 

analizuoti problemas, kurios kyla įvairiai interpretuojant lyčių teisę, lygybę, santykius. Šiose pamokose 

integruojama Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Mokiniai pajėgūs analizuoti, aptarti, diskutuoti 

lytiškumo ugdymo temomis, kurios yra aktualios jų amžiuje, geba išsakyti ir argumentuoti savo požiūrį, keisti 

jį bei priimti kitų išsakomus argumentus. Labai svarbu šiose pamokose mokiniams padėti save priimti kaip 

begaliniai ir besąlygiškai Dievo mylimus asmenis. 
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  VEIKLOS/ 

METODAI 

MOKYTOJO VEIKLA MOKINIO VEIKLA VERTINIMO 

BŪDAI 

PASIEKIMAI 

Įvadas  

 

Pokalbis 

Pasisveikina, pasidomi 

šiandienos mokinių aktualijomis 

(pvz.: Kaip gyvenate?  

Pasisveikina, atsako į 

mokytojos klausimą. 

  

Kartojimas  

 

 

Pokalbis 

Kartu su mokiniais prisimena 

praėjusios pamokos temą ir 

prašo žodžiu atsakyti į pateiktus 

klausimus: 

1) Apibrėžkite sąvoką 

„lytiškumas“ įvardindami 

žmogiškojo buvimo sritis, 

nurodydami, kaip jose reiškiasi 

asmens lytiškumas. 

2) Išvardinkite ir paaiškinkite 

tris žmogaus lytiškumo prasmės 

aspektus. 

 

 

Atsako į pateiktus 

klausimus pasakodami ir  

naudodamiesi savo 

užrašais sąsiuviniuose. 

Kaupiamasis 

balas 

TALENTAS už 

teisingus, 

pagrįstus, 

taiklius 

atsakymus. 

 

Apibūdina 

lytiškumą kaip 

Dievo dovaną bei 

aptaria jo 

paskirtį. 

Temos 

skelbimas  

Skelbia naują temą (galima 

užrašyti lentoje), kartu su 

mokiniais formuluoja pamokai 

uždavinius. 

Užsirašo į sąsiuvinius 

temos pavadinimą. 

  

Naujos 

medžiagos 

nagrinėjimas  

 

Pokalbis 

 

 

 

Individualus 

darbas 

 

 

 

 

 

 

Darbas porose 

 

 

Diskusija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualus 

darbas 

1. Klausia mokinių: 

Kaip suprantate žodį 

„pornografija“, kokios 

asociacijos kyla? 

Perskaito, kaip sąvoka 

„pornografija“ nusakoma 

tarptautinių žodžių žodyne ir 

kviečia palyginti su anksčiau 

išsakytais sąvokos apibrėžimais. 

2. Išdalina lapelius kiekvienam 

mokiniui su teiginiais ir 

paaiškina užduotį: 

Perskaitykite teiginius apie 

pornografiją ir pažymėkite 

lapeliuose su kuriais iš jų 

sutinkate (+), kuriems 

prieštaraujate (-), dėl kurių 

abejojate arba neturite savo 

nuomonės (?). 

Kai mokiniai atlieka 

individualią užduotį, paaiškina 

kitą užduotį: 

Dabar aptarkite šiuos teiginius 

su suolo draugu  pagrįsdami 

savo požiūrį. 

Klausia mokinių: 

Ar jūsų nuomonės buvo 

vieningos, ar išsiskyrė? Gal 

galėtumėte išsakyti savo 

nuomonę apie kiekvieną iš šių 

teiginių bei  suformuluoti 

teiginį, kurio čia nebuvo, bet jis, 

jūsų manymu, yra labai svarbus. 

3.Išdalina lapus su paruoštu 

tekstu ir klausimais, skelbia 

užduotį: 

Atsakinėja, išreiškia 

supratimą.  

 

 

Užsirašo sąvokos 

apibrėžimą. 

 

 

 

Individualiai atlieka 

užduotį. 

 

 

 

 

 

Dirba porose, išreiškia 

savo poziciją, motyvuoja 

pagrindžia. 

 

Kalba, pasakoja, 

argumentuoja, klausia, 

išklauso priešingas 

nuomones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaito tekstą, 

savarankiškai raštu (savo 

užrašuose) atsako į 

Padrąsinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas. 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas. 

Padrąsinimas. 

 

 

 

 

 

Išsiaiškins 

sąvokos 

„pornografija“ 

kilmę ir prasmę 

bei ją apibrėš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuos 

pornografijos 

poveikį žmogui, 

visuomenei bei 

išsakys savo 

nuomonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuos 

pornografijos 

poveikį žmogui, 

visuomenei bei 
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Skaitydami ištraukas iš R. 

Pagojaus knygos „Meilės 

pamokos: kad nemylėtume kaip 

idiotai“ skyriaus Pornografijos 

monstras atsakykite į šiuos 

klausimus: 

I. Ką bendra turi 

protas (smegenys) 

su pornografija? 

II. Kaip pornografija 

gali paveikti žmonių 

tarpusavio 

santykius? 

III. Įvardinkite keturias 

pornografijos 

poveikio fazes ir 

trumpai jas 

apibūdinkite. 

IV. Koks yra 

pornografijos ryšys 

su smurtu?  

pateiktus klausimus.  įvardins jos 

daromą žalą. 

Apibendrinimas  Klausia mokinių: 

Apibendrindami visa apie ką 

mes šiandien kalbėjome, 

skaitėme, diskutavome 

atsakykite kiekvienas sau į šiuos 

klausimus: 

I. Kaip aš jaučiausi šią 

pamoką? 

II. Vienas dalykas, kurį 

aš supratau? 

III. Ką aš šiandien 

naujo sužinojau ? 

Klausimus užrašo lentoje. 

Kviečia mokinius pasiklausyti 

skaitinio iš Šventojo Rašto (Ps 

139, 1-4.23-2), skambant ramiai 

muzikai. Skaito.  

Klausia mokinių: 

Kokie žodžiai jums įsiminė? 

Kodėl? 

Kaip susietumėte Psalmės tekstą 

su mūsų pamokos tema? 

Apibendrina mokinių 

atsakymus. 

 

 

 

 

 

Atsako į  klausimus; 

Įvertina savo veiklą, 

žinias, supratimą. 

 

 

 

 

Susitelkę klauso, 

įvardina jiems svarbius 

žodžius, lygina psalmės 

žodžius su pamokos 

tema. 

 

 

 

 

Padrąsinimas.  

Pagyrimai. 

Refleksija. 

 

 

 

 

 

Stebėjimas. 

Apibendrinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskleis, kaip 

Kūrėjo meilė 

tęsiasi žmoguje ir 

jį pašventina. 

Įvertinimas  

Pokalbis 

 

 

Apibendrina ir įvertina mokinių 

veiklą, primindama išsikeltus 

uždavinius, svarsto, kaip pavyko 

juos pasiekti. 

 

Įvertina savo veiklą, 

pamokos temos ir 

medžiagos aktualumą. 

Kaupiamasis 

balas − 

TALENTAS už 

pamokoje 

atliktas 

užduotis, 

sąmoningą ir 

motyvuotą 

veiklą. 

 

 

 

 



166 

 

3.22. PAMOKOS PLANAS                                                                               MODULIS: Meilė ir šeima 

 

Tema: Santuoka Dievo plane. Gyvenimas „susidėjus“, partnerystė ar santuoka?   

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

PAMOKOS 

UŽDAVINIAI: 
 Mokiniai paaiškins gyvenimo susidėjus, partnerystės ir santuokos skirtumus.  

 Aptars šiandieninius pavojus santuokai.  

 Apmąstys gyvenimo „susidėjus“ sąvoką. 

 Aptars santuokos esmines savybes.  

 

PRIEMONĖS: Tekstai iš R. Pagojaus ,, Meilės pasakų” Šventojo Rašto ištraukos apie santuoką. 

 

METODAI: Pokalbis; analizė ir interpretacija; skaitymas; aiškinimas; darbas su tekstais; 

darbas porose. 

 

LITERATŪRA: A. Narbekovas. B. Obelenienė. K. Pukelis. Lytiškumo ugdymo etika. Kaunas: 

VDU, 2008. 

Popiežiškoji šeimos pastoracijos tarnyba. Žmogaus lytiškumo tiesa ir prasmė. 

Auklėjimo šeimoje gairės. Prieiga per internetą: 

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/zmogaus_lytiskumo.html 

Himnas meilei 1 Kor 13. Prieiga per internetą: 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1%20Kor_13 

 

 

MOKYMOSI VEIKLA 

 

Įvadas  ir sužadinimas (galimi klausimai): 

Muzikos klausymas: Mendelsono maršas. 

Ką jums primena ši muzika? Kaip manote, ar mūsų laikais madingiau tuoktis ar gyventi susidėjus?  

Koks jūsų požiūris į gyvenimą ,,susidėjus” ir  partnerystę? 

 

Naujos medžiagos nagrinėjimas pagal tekstus ir klausimus: (priedas nr.1) 

Darbas porose. Skaito R. Pagojaus ,,Skudurinė meilė“ p. 65, ,,Susiderinimas skyryboms“ p. 66- 67, 

,,Kam tas popierizmas“ p. 68, ,,Moterų kančios“ p. 69, ,,Pliusai beveik kaip minusai“ p. 69. (priedas nr.1). 

Pateikiami klausimai: 

Dėl kokių priežasčių plinta gyvenimas nesusituokus? 

Kodėl nesantuokinis gyvenimas patiria nesėkmę? 

Kodėl santuoka pranašesnė už gyvenimą susidėjus? 

 

Po tekstų analizės: mokiniai konkrečiai užsirašo sąsiuviniuose, kokios gyvenimo nesusituokus 

priežastys, kokios tokio gyvenimo blogybės. 
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Užduotis: suformuluoti 4 argumentus draugui ar draugei, kuris ketintų gyventi nesusituokus?  

 

Mokiniai tyliai perskaito R. Pagojaus ,,Valgyti pyragą... “ p. 67 (priedas nr. 2) ir Šventojo Rašto 

ištraukas (Pr 1, 27; Pr 2, 18. 22-24; Žyd 13, 4; Mt 19, 4-7;  

Pokalbis: 

Kuri jums ištrauka buvo gražiausia? Kodėl? 

Kodėl Dievui rūpi žmogus? 

Kodėl Dievas nori, kad žmogus gyventų santuokoje?  

Kodėl nesantuokiniai lytiniai santykiai yra nuodėmė? 

Kokia santuokos esmė, paskirtis? 

Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? 

 

Prašymo malda: už šeimą. 

Įrašyti laukeliuose savo mintis. (priedas nr. 3) 

 

Priedas Nr. 1 

 

SKUDURINĖ MEILĖ 

Ko gero, visi pažįstame bent vieną porą, gyvenančią „susimetus skudurus“. Tokią sąjungą galėtume 

pavadinti ir kitaip: partnerystė, kohabitacija, sugyventiniai. Vargu ar galėtume šį reiškinį pavadinti nauju. 

Bent jau Vakarų pasaulyje jis tikrai nėra naujas ir neištyrinėtas. Sociologai seniai pastebėjo, kad pasaulyje ir 

Lietuvoje laisvėja požiūris į šeimą, vis dažniau abejojama santuokos institucija ir pasirenkamas bendras 

gyvenimas nesusituokus. Ar tikrai „skudurų susimetimas“ yra alternatyva šeimai? Kokie galimi tokio 

gyvenimo padariniai? 

Šeimų konsultantas, psichoterapeutas Gintautas Vaitoška skiria dvi santuokos neišlaukiančių porų 

grupes: tuos, kuriems intymus gyvenimas iki santuokos − nieko tokio, ir tuos, kurie taip gyvena, nes yra 

„tvirtai nusprendę susituokti“. Ką turėtų suprasti ir pirmieji, ir antrieji? 

 

SUSIDERINIMAS SKYRYBOMS 

Paaiškinti pirmiesiems gana paprasta: žmogus − ne mašina, kurią galima pabandyti, ar švarkas, kurį galima 

pasimatuoti. Įsivaizduokite, perkate automobilį. Jums suteikiama galimybė pasivažinėti juo kelias savaites. 

Patikrinę, ar patogios sėdynės, ar smagiai rieda, ar negenda ir t. t., nuspręsite, ar perkate jį. Tokias ir panašias 

paslaugas siūlo daugelis prekybininkų. Na, o renkantis sutuoktinį? Argi čia negalioja ta pati logika? Atrodytų, 

taip patogu pagyventi kartu, artimiau susipažinti, išsiaiškinti, ar tinkame vienas kitam. Jei tinkame − valio, tada ir 

vestuves laikas kelti. Jei netinkame − na, ką darysi, tada belieka atsisveikinti ir dairytis kito varianto. Toks 
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atsargumas ir „kruopštumas“ renkantis partnerius turėtų ženkliai sumažinti skyrybų statistiką, tiesa? Netiesa, sako 

sociologai, ir savo susirūpinimą patvirtina tyrimų rezultatais. Dauguma sugyventinių susituokia arba išsiskiria 

per dvejus metus. Tik labai maža dalis jų išsilaiko ilgesnį laiką. Tik (50−60 proc.) sugyventinių susituokia, 

nors tuoktis planuoja iki 76 proc. Galima pamanyti, kad viskas puiku − žmonės pabando gyventi kartu ir ap-

sisprendžia. Vieni renkasi kurti šeimą, kiti − išsiskirti. Bet (50−80 proc.) susituokusių sugyventinių skiriasi ir 

rečiau lieka ištikimi vienas kitam, nei tie, kurie pradėjo gyventi kartu tik susituokę. 

           Surepetuotas „šeimyninis gyvenimas“ viso labo buvo užprogramuotos skyrybos. Pasak psichologo 

Algio Petronio, tyrimai rodo, kad vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių šeimos stabilumą, yra sutuoktinių 

pasiryžimas spręsti ateityje kilsiančius sunkumus, problemas, klausimus ir nuostatas, kad santykių sunkumus 

galima įveikti. ŽMONĖS, PRADEDANTYS GYVENTI KARTU „BANDOMOJOJE SANTUOKOJE“, 

TURI VISAI KITĄ IŠANKSTINĘ NUOSTATĄ. PROBLEMOS JIEMS REIŠKIA, KAD REIKIA 

SKIRTIS, O NE SPRĘSTI KILUSIUS SUNKUMUS. 

        Gyvenantiems kartu, bet abejojantiems, ar tai tikrai geras pasirinkimas, G. Vaitoška pataria išsiskirti, 

kad susitiktų jau susituokę − ant tikro pagrindo. „Išjungus“ aistrą, iškart pasidaro aišku, ar toks pagrindas 

yra. Sužadėtiniai, paleidę vienas kitą iš glėbio, kartais vienas kitą pamato pirmą kartą. O pamatyti vienam 

kitą prieš santuoką yra kur kas geriau negu jau susituokus. 

 

KAM TAS „POPIERIZMAS“? 

Dar vienas populiarus mitas − antspaudas pase nieko nereiškia. Čia pasitelkiami ir įvairiausi samprotavimai 

apie tai, kad meilei popieriai ir parašai jokios reikšmės neturi, kad formali santuoka jokios įtakos santykiams irgi 

neturi ir t. t. Visa tai mitai. 

Deja, popierėlis reiškia labai daug. Tai įsipareigojimas, pasakymas visuomenei, kad aš šitos moters ar vyro 

nepaliksiu arba bent ne taip lengvai paliksiu. Visi norime būti išdidūs vieniši katinai ir sakyti, kad mums į 

visuomenę nusispjauti ir aplinkinių nuomonė nerūpi, kad tai mūsų reikalas ir pan. Bet tada reikia pagalvoti, ar 

norėčiau, pavyzdžiui, kad mano dukros mylimajam nerūpėtų visuomenės nuomonė ir kad jis galėtų visiškai be 

jokio triukšmo ir formalių keblumų palikti ją kada panorėjęs. Ar nesijausčiau kiek saugesnis, jei tas vyrukas 

įsipareigotų ją mylėti bent tuo popierėliu? Kai pagalvoji apie savo vaikus, daug kas paaiškėja apie pareigų vertę. 

laip pat gal galima pagalvoti ir apie kitą savo pusę: ar norėčiau, luti ji visiškai be jokių komplikacijų galėtų mane 

palikti gražuolį „luniką“ pamačiusi? Aš pats, žinoma, gal ir norėčiau turėti tokią Iaisvę, bet kaip ten yra jos 

atžvilgiu? 

 

MOTERŲ KANČIOS 

Ko gero, dėl savo begalinio jautrumo, jausmingumo ir intuityvumo moterys nuo nestabilių santykių kenčia 

dažniau nei vyrai. Sugyventines moteris tris kartus dažniau kankina depresija, du kartus dažniau neurotiniai 

sutrikimai nei ištekėjusias. Pirmosios dažniau jaučia nerimą, padidėjusį dirglumą ir jaučiasi nelaimingos. Tokiose 

šeimose net trečdalis moterų patiria smurtą ir prievartą. Tokį gyvenimą dažniausiai renkasi žmonės, augę nepilnose 
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šeimose. Nesusituokę ir kartu gyvenantys žmonės mažiau vienas kitam įsipareigoja, be to, jaučia mažesnį 

pasitenkinimą gyvenimu. 

 

PLIUSAI BEVEIK KAIP MINUSAI 

Vienas JAV mokslininkų atliktas tyrimas apie sugyventinių gyvenimą nustatė ir kai kurias teigiamas puses. 

Žmones kartu gyventi skatina ekonominė nauda, seksualinis pasitenkinimas ir noras būti jo ar jos draugijoje. 

Atidžiau pažvelgus į šiuos motyvus išryškėja vienas bendras vardiklis - savanaudiškumas, nieko bendra neturintis 

nei su pasiaukojimu, nei su santykių stiprinimu. Taip būna tada, kai norima gauti šeimos teikiamas malones 

nenoromis prisiimti šeimyninius įsipareigojimus. Atidesnio nagrinėjimo nusipelno seksualinių santykių vaidmuo, 

tiksliau − kitas plačiai paplitęs mitas apie seksualinį prisiderinimą, o dar tiksliau − apie baimę būti 

nesusiderinusiems. 

 

2 priedas  

VALGYTI PYRAGĄ 

PRIEŠ PRASIDEDANT ŠVENTEI 

 

         Kitos poros pradėjo gyventi kartu tvirtai žinodamos, kad susituoks, klausdami: „Tad koks gi 

skirtumas?“ Skirtumai yra du: vienas žemėje, o kitas − danguje. Pirmąjį apibūdina klausimas: „Ar galima 

pradėti valgyti pyragą prieš prasidedant šventei?“ Žinoma, šiandien viskas galima, tačiau neprapjautas 

pyragas šventę papuošia gražiau. Vyro ir moters kūniška jungtis Pradžios knygoje Dievui reiškia santuoką. Ji 

sukuria santuoką, jei Dievas ją laimina. Ir Dievas pasirinko ją laiminti Bažnyčioje. Jo suteikiamas 

palaiminimas, antspaudas būsimai ištikimybei, įkvėpimas meilei, atrama išbandymuose, kitaip sakant− 

malonė! Prieš santuoką kūniška sueitis šia malone nelaiminama. Tad kad ir nuoširdžiai savo ketinimų 

grynumu tikintys, tačiau nusprendę nelaukti santuokos šventės tam, kad pirmąkart taptų vienu kūnu, 

žmogiškame bei psichologiniame lygmenyje rodo nebrandumą, nes negali atidėti savo poreikių patenkinimo, 

o antgamtiniame − pradeda Dievo įsteigtą santuoką be Dievo palaiminimo. G. Vaitoška tai prilygina 

ketinimui pradėti gyvenimo kelionę su nepilnu psichologinių ir dvasinių degalų baku. KAD IR ŽMOGIŠKO, 

IR DIEVIŠKO „KURO" SANTUOKAI LABAI REIKIA IR KAD JO REIKIA LABAI DAUG, LIUDIJA 

DIDŽIULIS SKYRYBŲ PROCENTAS. PRADĖTUS GYVENTI KARTU IKI SANTUOKOS, PRA-

DEDAMA, GALIMA SAKYTI, NUO PRALAIMĖJIMO. 
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3 priedas  

 

Gerasis Dieve,  

 

Dėkoju Tau, kad davei man gyvybę per mano mamą ir tėtį. Noriu Tavęs paprašyti, kad kai užaugsiu ir 

kursiu savo šeimą, Tu man padėtum atrasti.......................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Ir sugebėti ................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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3.23. PAMOKOS  PLANAS                                                                                MODULIS: Meilė ir šeima 

 

Tema: Skaistumas – gebėjimo mylėti prielaida. Kodėl skaistumas vadinamas dorybe? 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 

UŽDAVINIAI: 1. Dirbdami grupėmis mokiniai sudarys argumentų sąrašą ir gebės ramiai 

išklausyti priešingą nuomonę.  

2. Skaitydami tekstą ir klausydami aiškinimo, apibūdins skaistumą kaip Dievo 

dovaną. 

PRIEMONĖS: Plakatai, saldainis, lenta, popieriaus lapai, istorija iš žurnalo. 

 

METODAI: Pasakojimas, skaitymas, individualus darbas, darbas grupėse. 

 

LITERATŪRA: Šventasis Raštas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. 

Katalikų bažnyčios katekizmas. – Kaunas: TKKL, 1996.  

G. Vaitoška. Lengvas gyvenimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. 

Žurnalas LUX, 1999 gruodis (Nr. 4). 

 

MOKYMOSI VEIKLA 

 

ĮŽANGA. Pasisveikiname, pasiruošiame pamokai. 

 

KARTOJIMAS. Apie ką kalbėjome praeitą pamoką? Kodėl klasėje kilo didžiausia diskusija? 

(Mokiniai prisimins, kad liko klausimų dėl ikivedybinių lytinių santykių.) 

Šiandien aiškinsimės, ar skaistumas yra vertybė? 

 

NAUJOS MEDŽIAGOS TEIKIMAS. Lentoje užrašomas žodis „SKAISTUMAS”.  

„Minčių lietus“: 

Kokios mintys kyla išgirdus šį žodį? Su kuo siejasi žodis „skaistumas“? 

Prisiminkite, kur lietuvių kalboje sutinkame šį žodį? Jei mokiniams pritrūksta pavyzdžių, primenama: 

„skaisti saulė“, „skaistus veidas“, „skaisčios akys“, „skaisti diena“, kai obuolys gražiai įnokęs, sakoma – 

„skaistus obuolys“.  

Apibendrinimas: „Tai siejasi su tuo, kas smagu, džiaugsminga, šviesu, patrauklu, kas žavi, patraukia, į 

ką verta atkreipti dėmesį. Antonimai šiam žodžiui būtų – niūrus, pilkas“.  
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Užduotis raštu: 

Klausiama, ar žmogus gali būti skaistus? Prašoma mokinių parašyti keletą skaistaus žmogaus bruožų: 

KOKS ŽMOGUS YRA SKAISTUS? (doras, mylintis, neturintis lytinių santykių, atlaidus ir t.t.) Jei paminės 

lytinius santykius, puiku, jei ne − klausiu: „Ar vaikiną bei merginą galima pavadinti skaisčiu, jeigu jis neturi 

lytinių santykių iki vestuvių?“ Primenu, kad praėjusią pamoką mokiniai pasisakė už lytinius santykius iki 

vestuvių. Šiandien išsamiau paanalizuosime šį klausimą.  

 

DARBAS GRUPĖSE: 

Klasė padalinama į dvi grupes išsiskaičiavus „pirmais−antrais“.   

Įsivaizduokite, kad esate rimtos atstovų grupės, kurios rengiasi viešai diskusijai. Pirmoji grupelė palaiko 

nuomonę, kad lytiniai santykiai iki vestuvių leistini. Ji surašo visus argumentus „UŽ tokius santykius“. 

Antroji grupė yra įsitikinusi, kad lytinė sueitis leistina, teisinga ir pilna tik po vestuvių. Ji rašo argumentus 

„PRIEŠ lytinius santykius iki vestuvių“.  

Šią užduotį grupelės atlieka užrašydamos savo argumentus ant didelių lapų. Baigus darbą lapai 

pakabinami ant sienos ir visiems pristatomi.  

 Apibendrinimas. Argumentams „PRIEŠ“ būdingas susivaldymas, noras įsitikinti, palaukti. 

Argumentuose „UŽ“ pastebimas egoizmas, noras apsidrausti, pasitikėjimo stoka (tiek Dievu, tiek žmogumi). 

Šis egoizmas įvilktas į labai nekaltus žodelius. Čia slypi noras patenkinti savo aistrą. STOP. Intymūs santykiai 

yra didelė jėga… kaip toje pasakoje, kur karalaitei buvo uždrausta užeiti į 12-tą kambarį, o visus 11 laisvai 

galėjo lankyti. Tačiau ji neiškenčia ir įeina, tuomet prasideda nevaldomi dalykai… Lygiai taip ir ikivedybiniai 

lytiniai santykiai nelaiku atveria tas „uždraustas” duris. Išsiveržia jėga, kurią ne tu valdai, bet ji tave. Plačiau 

apie tai šiandien nekalbėsim.  

Pateikiamas dar vieną pavyzdys. Paimamas saldainis ir palyginamas jis su mergina (tai gali būti ir 

vaikinas): „Ji puiki, traukianti akį kaip ir saldainio popieriukas, taip ir norisi pažiūrėti, kas yra viduje.” 

Tuomet išvyniojamas saldainis ir įsidedame sau į burną. „Taip elgiamės, kai pradedame intymiai bendrauti, 

atsiduodame.” Paskanaujame, išspjauname saldainį į lėkštelę. Šis veiksmas prilygsta išsiskyrimui ir nuėjimui 

kas sau. Ar ji buvo mylėta? O gal tai buvo tik aistra ir savo poreikių tenkinimas. Kas dabar norėtų pasivaišinti 

šiuo saldainiu? Niekas! Šis saldainis dar saldus, tačiau, ar jis panašus į tą, kurį galima dovanoti? Lygiai taip 

yra ir su mumis, kai nebranginame savo skaistumo, galvodami, kad mylime. Ar dovanojame save iki galo, ar 

priimame kitą kaip dovaną? Kaip skaistumo antonimai gamtoje yra pilkumas ir niūrumas, taip, kalbant apie 

žmogų, antonimai būtų - gašlumas, vulgarumas.  

 

DARBAS SU TEKSTU: 

Skaitome tekstą iš žurnalo LUX „Negaliu paslėpti skylės savo rūbuose” ( priedas Nr. 1). Perskaitę 

mokiniai individualiai atsakinėja į šiuos klausimus: 
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1.  Kodėl mergina ryžosi suartėti?  

2. Kodėl ji negali atsikratyti kaltės jausmo?  

3. Ką man kalba ši istorija?  

Baigus darbą kviečiama pasidalinti mintimis. 

Prieinama prie klausimo, kurį turėtų sau užduoti kiekvienas, norintis suartėjimo:  

„Ar tu esi tas žmogus, su kuriuo noriu praleisti visą savo gyvenimą?“ Kiekvienas iš mūsų ieško tokio 

žmogaus, su kuriuo norėtų dalintis savo gyvenimu. Ieškome TINKAMO ŽMOGAUS. Šis ILGESYS yra 

kiekviename iš mūsų ir būtent skaistumas mums padeda tokį žmogų atrasti ir atpažinti.  

 

Pasakojimas: 

Dievas mylėdamas mus dovanoja mums skaistumą tam, kad: 

1. MUMIS NESINAUDOTŲ. Kiekvienas iš mūsų esame originalus, vienintelis ir nepakartojamas. Tad 

niekas negali mumis naudotis kaip daiktu. Nei savo malonumui, nei aistroms, nei savo poreikiams tenkinti. 

Ypatinga šio dalyko pajauta duota merginoms, jos būdingas drovumas, kuklumas – tai skydas, kad jomis 

nesinaudotų. Jos tarsi „uždaras sodas“: „Mano sesuo sužadėtinė yra uždaras sodas. Uždaras sodas, 

užantspauduotas šaltinis“ [Gg 4, 12]. Televizija, radijas, spauda, internetas šį uždarumą, skydą nori nuplėšti 

sakydama, kad tai nieko nevertas dalykas, svarbiausia – kuo daugiau malonumo. Tačiau kiekvienas iš mūsų 

turime savyje šitą ribą. Jei esi atviras sau, aiškiai jauti, kiek gali eiti… 

2. BŪTUME LAISVI. Kaip yra priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, taip yra ir lytinė 

priklausomybė. Švedijoje buvo apklausti mokiniai: 

„Ar jums malonu valgyti ledus?“ – atsakymas „Taip“. 

„Ar mėgstate žiūrėti televizorių?“ – „Taip“. 

„Ar vaikštote į kiną?“ – „Taip“. 

„Ar jums malonu lytiškai santykiauti?“ – „Taip“. 

„Ar galėtumėte atsisakyti ledų?“ – „Taip“. 

„Ar galėtumėte nežiūrėti televizoriaus?“ – „Taip“. 

„Ar galėtumėte neiti į kiną?“ – „Taip“. 

„Ar pajėgtumėte atsisakyti intymaus bendravimo?“ – „Ne… mikt, mikt“. 

Intymus bendravimas mus tarsi suriša, supančioja, pakerta sparnus, daro vergais… 

3. GALĖTUME TEISINGAI PASIRINKTI. Jei nebūsime laisvi, kaip galėsime teisingai pasirinkti? 

Įsivaizduokite, mergina intymiai bendrauja ir visą laiką nešioja savy kartėlį: „O jeigu aš būsiu palikta, 

atstumta… jei išsiskirsime? Kas tada?” Ji tarsi įsikabina į vaikiną negalėdama matyti jo tokio, koks jis iš 

tikrųjų yra. Ji nepastebi kitų, dar puikesnių, nuostabesnių vaikinų. Ji nenori būti įskaudinta. Ar ji galės 

teisingai pasirinkti? Ar gali atpažinti savąjį?  Tikrai ne! Nes tam nėra pagrindinės sąlygos – laisvės! 
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4. IŠLAIKYTUME SAVO SKAISTUMĄ KAIP DOVANĄ savo vieninteliam ar vienintelei. Viena 

gera mano draugė pasakė: „Žinai, gerai, kad iki vestuvių mudu nepabandėme, nors kartais atrodė „ai, kiek 

čia galima kentėti“. Dabar, kai ištekėjau, galima džiaugtis pilnatve, kad turiu ką padovanoti, neišmėčiau per 

jaunystės metelius. Į santuoką atsinešiau ne trupinius ar nuolaužas, bet visą save. Dabar galiu atsiduoti iki 

galo – visa! Aš save padovanoju tam, kad ‘du taptų vienu kūnu“ (plg. Pr 2,24). 

5. LYTINĮ POTRAUKĮ PAKELTUME IKI TIKROS MEILĖS. Santykiauti gali visi gyvūnai. Bet yra 

kažkas, kas mus – žmones – išskiria iš kitų gyvūnų. Tik žmonės gali savo intymų bendravimą pakelti iki 

meilės. Mes galime šią aistrą valdyti. Juk nesielgiame kaip šunys ar katės – bet kur ir bet kada. Įsiminė 

viena įdomi mintis, kad augalams iš viso nereikia lytinės sueities, kad galėtų daugintis, jie tai daro oro 

pagalba. Žuvys labai mažai bendrauja, bet turi daug palikuonių. Kylant šiais laipteliais pastebėsime, kad 

„meilė“ vis labiau auga, o palikuonių skaičius mažėja. Žmonės gali iš viso neturėti vaikų, tačiau meilė 

pajėgi juos sujungti ir išlaikyti… Meilė gali gyvuoti ir be lytinės sueities. Tuo pat metu lytinį potraukį 

santuokoje galime paversti tikros meilės išraiška. 

 

APIBENDRINIMAS.  

Kodėl skaistumas yra dorybė? 

Dievas davė mums skaistumą, kad būtume tikri, laisvi žmonės. Tačiau jei kas suklydo, dar nevėlu 

pradėti iš naujo. Visada galima pakeisti požiūrį, savo nuostatą, atlikti išpažintį, negrįžti prie seno ir turėti jėgų 

eiti toliau. Dievas visada padeda, Jis pirmas eina mums padėti. Skaisčiu žmogumi būti niekada nevėlu! 

 

NAMŲ DARBAI. Suraskite eilėraštį apie žmogaus skaistumą ir atsineškite į kitą pamoką. 

Įvertinamas mokinių darbas, dalyvavimas pokalbyje ir pagarbus tarpusavio elgesys. 

 

PABAIGA. Atsisveikinama, linkima būti skaisčiais žmonėmis.  
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PRIEDAS  

Nepajėgiu paslėpti skylės savo drabužiuose 

 

Dešimtoje klasėje susipažinau su Vytu − aukštu, gražiu, 5 metais vyresniu už mane vaikinu. Pamilau jį. 

Tai buvo pirma mano draugystė. Visas mano pasaulis tada tilpo j jo žodžius, j žvilgsnį, jo nugyventą dieną. 

Norėjau kiekvieną akimirką būti su juo, todėl ėjau visur, kur pakviesdavo. Dažnai vakarodavau su Vyto 

draugais. Būdavo truputį baugu, kai kalbos pakrypdavo apie merginas, jų ,,kabinimą“ ir pergalingą pabaigą 

lovoje. Jaučiausi lyg maudoma nešvariame vandenyje, nes ir mes sulaukdavome klausimų: ,,Kodėl jūsų vakar 

nebuvo, gal kur užkliuvote krūmuose?“ Vytas kažką juokais atsikirsdavo, o aš kuo tvirčiausiai linksėdavau 

,,taip, taip“, kad tik nieko nereikėtų sakyti. /…/  

Po savaitės jis nedviprasmiškai man pasiūlė praleisti vakarą labai gražioje vietoje. ,,Viskas paruošta“, 

− pamenu jo žodžius. Ilgai sėdėjau tylėdama ir žiūrėdama j jį. Kažkas viduje smarkiai suskaudo, pakilau ir 

išėjau. Kodėl? Bijojau savęs? Širdis šaukė ,,ne“, o galvoje sukosi ,,kodėl, kodėl, Vytai, tu to prašai?“ Tai 

buvo mūsų išsiskyrimas. Visą naktį verkiau. 0 rytojaus dieną supratu, kad esame lyg du jūroje susitikę laivai, 

turintys plaukti priešingomis kryptimis. /…/ Po kelerių metų vėl pamilau. Gėlės, eilėraščiai, mažos, kuklios, 

bet labai mielos dovanėlės. Buvau mylima. Mes galėjome nuvažiuoti prie jūros pasidžiaugti saulėlydžiu, jei tik 

aš panorėdavau. Pamenu, vienąsyk žiūrėjome spektaklį. Kai scenoje kalbėjo meilės žodžius, Marius (toks buvo 

mano draugo vardas) smarkiai suspaudė mano ranką. ,,Aš visada Tave mylėsiu“, - išgirdau. ,,Visada? Tikrai? 

Be jokių išlygų?“ – klausė širdis. 

Prabėgo dveji metai. Visą tą laiką mano ramybę drumstė klausimas: ,,Kas yra dviejų žmonių 

intymumas? Kodėl sugriuvo pirma mano draugystė?“ lr vieną vakarą, „tai“ įvyko. Mes galėjome palaukti, 

tačiau... Aš bijojau būti palikta. Aš norėjau būti mylima vieną, bet ne dešimtis kartų. Aš nepajėgiau nugalėti 

smalsumo, nes neatsispyriau pagundai sužinoti ,,kas tai yra“. Prisipažinsiu, tą akimirką buvo malonu. Tačiau 

jau rytą pajutau didžiulę kaltę. Mane graužė sąžinė, kad peržengiau slenkstį, kurį peržengti buvo dar ne 

laikas. Laimei, aš nepastojau, nesusirgau viena lytiniu keliu plintančių ligų. Bet aš netekau to, ko 

nesusigrąžinsi. Tai, kas turėjo priklausyti tik man ir mano būsimam vyrui.     

Pakilau, drebėdama susitvarkiau ir išėjau, palikusi miegantį draugą. Pabėgau? Taip, pabėgau. Mes ir 

toliau draugavome. Tačiau dingo visi vakarojimai ir pokalbiai iki saulėtekio. Nebeliko jaukaus bendravimo. 

Mūsų sielos tapo tarsi nebylios. Liko tik gėlės ir mano užgaidų pildymas. Atrodė, kad visa tai tik tam, kad 

nusivestų mane j lovą. 0 intymumo aš nenorėjau. Mes pavogėme tai, kas mums nepriklausė. 0 būdami susitepę 

nebegalėjome būti laimingi. Mūsų draugystė ėmė irti... 
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3.24. PAMOKOS  PLANAS                                                                               MODULIS: Meilė ir šeima 

 

Tema: Skaistumas – gebėjimo mylėti prielaida. Kodėl verta laukti? 

Klasė: III−IV gimnazijos (11−12). 

 
UŽDAVINIAI 1. Suprasti ir paaiškinti tikrąją lytinių santykių paskirtį. 

2. Susipažinti su atsakingo lytinio elgesio principais. 

3. Suprasti ir argumentuoti, kodėl teisę į lytinius santykius turi tik sutuoktiniai. 

PRIEMONĖS Balti popieriaus lapai, lenta, kreida.  

METODAI Didaktinis žaidimas, „minčių lietus“, pokalbis.  

LITERATŪRA: A.Narbekovas. B. Obelenienė. K. Pukelis. Lytiškumo ugdymo etika. – Kaunas: 

VDU, 2008 

Popiežiškoji šeimos pastoracijos tarnyba. Žmogaus lytiškumo tiesa ir prasmė. 

Auklėjimo šeimoje gairės. Prieiga per internetą: 

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/zmogaus_lytiskumo.html 

Giesmių giesmė // Šventasis Raštas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. 

 

MOKYMOSI VEIKLA  

 

I. Teorinis aiškinimas: skaistumo principų pagrindimas  

Prisiminkite visus žmogaus buvimo lygmenis. Ar gali kas priminti visus juos?  

Tai fizinis; emocinis; socialinis; protinis; dvasinis. 

Kaip manote, su kuria iš šių sričių yra susijęs lytiškumas? Be abejo, teisingas atsakymas yra toks, kad 

lytiškumas apima ne tik fizinę ar emocinę sritis, o visą žmogų. Sąvokos prasmė dažnai miglota. Žodžiai 

seksas, seksualinis, lytinis, lytiškas dažnai kalboje vartojami kaip sinonimai. Lytis dažnai turi tik biologinę 

prasmę. Maceina, Šalkauskis pateikia lyties kaip pavidalo, reiškimosi būdo prasmę.  

Lytis nėra funkcija, ji žmogaus egzistencijos išraiška. Nėra lygiuojamasi į vieną lyties tipą, nes tai tik 

viena pusė. Visos žmogaus gyvenimo sritys reiškiasi per lyčių tarpusavio sąveiką, nes tik per lytį įmanomas 

žmogaus prisilietimas prie visos aplinkos. Lytis yra žmogaus būsena ir veiksena, kuri paženklina ne tik 

fiziologiją,bet ir psichinę bei dvasinę sritį. Tai forma, per kurią reiškiasi žmogiškoji esybė, žmogaus 

egzistencijos išraiška. Vyriškai ar moteriškai išgyvename pasaulį.  

Skirtingų lyčių asmenų lygiavertiškumas – vyrai ir moterys yra vienodai orūs ir  vertingi, tačiau yra 

visiškai skirtingi ir papildo viena skitą savo skirtingumu. 

Skaistumas yra gebėjimo mylėti prielaida. Taoi dvasinė galia leidžianti žmogui teisingai elgtis su kito 

žmogaus laisvę.  Skaistumas  išreiškia mūsų požiūrį į save ir kitą asmenį kaip lytinę būtybę. Požiūris į asmenį 
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gali būti dvejopas: noras asmenį vartoti arba noras asmenį mylėti gero linkinčia meile. Kodėl negalime 

asmens vartoti? Kas tai yra asmens vartojimas? Žmogus paprastai naudoja tam tikrus įrankius norėdamas 

pasiekti kokį nors tikslą. To išmoksta jau maži vaikai: ima šaukštą, kad galėtų pasemti košės. Naudojame 

tušinukus ir popierių, kad parašytume laiškus, valgome, kad palaikytume gyvybę. Žmogus paprastai neklausia 

tų daiktų, ar jie sutinka būti vartojami. Daiktai nėra asmenys, neturi savo nuomonės, jausmų ir minčių ir 

nejaučia jausmų dėl to, kad yra vartojami. Santykis yra vienpusis: žmogus – daiktas. Tačiau kitas asmuo 

negali būti vartojamas tikslui pasiekti.  

Kaip jaučiatės, kai jūsų klasės draugas kontrolinio darbo metu nusirašo jūsų žinias ir gauna tokį pat gerą 

pažymį, nors nė kiek nesimokė? Kaip jaučiatės, kai kitas žmogus pasinaudoja jūsų geru vardu ir gauna darbą, 

kurio negaunate jūs? Blogai. Jūs jaučiatės panaudotas. Kaip jaučiatės, kai jūsų geriausia draugė susipažįsta su 

jūsų vaikinu ir užima jūsų vietą? Panaudota ir išmesta? Vartojimo santykis su žmogumi daro žmogų daiktu, 

objektu, į kurį nekreipiamas dėmesys, kurio jausmai, emocijos yra ignoruojami ir jis tampa tik priemone 

tikslui pasiekti.  

Tačiau meilės santykis yra visiškai kitos kokybės. Tai ne vartojimo, tačiau dovanojimo santykis. Aš 

dovanoju klasės draugei laiką ir padedu jai išmokti pamokas. Tokiu atveju ir aš, ir mano draugė esame 

patenkintos tuo, kas vyksta: ji pati gerai parašo kontrolinį darbą ir gauna gerą pažymį, aš esu patenkinta savo 

darbo rezultatais. Aš padovanojau savo laiką ir žinias tam, kad padėčiau kitam žmogui pasiekti tikslą, bet nesu 

jo panaudojamas draugės tikslui. Tai yra dovana – aš pats nusprendžiau padovanoti savo žinias ir neprašau jų 

grąžinti.  

Ypač aiškiai šie dalykai matosi lytinių santykių srityje. Ar aš naudoju kitą žmogų kaip priemonę savo 

tikslui pasiekti? Noriu pasinaudoti juo malonumui patirti, jaustis patenkintam, pasigirti savo eiline pergale, 

padaryti tai, „ką daro visi“, pabandyti, kaip tai atrodo, koks yra jausmas? Ar aš save dovanoju kitam žmogui? 

Ką reiškia save, kaip asmenį, kaip žmogų, dovanoti kitam žmogui? Kai jūs dovanojate dovaną, jūs nesakote: 

„Čia tau dovana savaitei, o paskui turėsi ją man grąžinti, nes ją norėsiu padovanoti kitam“. Kai dovanojate 

SAVE kitam žmogui, dovanojate visam laikui ir VISĄ save – mintis, jausmus, laiką, svajones, bendrumo viltį, 

savo kūną. Negalite savęs dovanoti ne tik trumpam laikui, bet ir tik truputį savęs, nes taip dalydami save kitą 

žmogų naudojame: pažiūrėsiu, kaip seksis su tavimi, ir jei nebus gerai, gal pabandysiu su kitu. Jei įprantate 

taip vartoti kitus, atėjus laikui jau nebemokate savęs dovanoti (o gal ir nebeturite ką dovanoti). Jei saugote 

save visą, jei išliekate skaistus santykyje su kitais, vėliau galite save dovanoti visą, negrąžinamai, visiškai. 

Kada tai gali įvykti? Kai jūs susituokiate su kitu žmogumi ir bendruomenės akivaizdoje įsipareigojate visą 

gyvenimą praleisti kartu. Tai nereiškia, kad santuoka apsaugo nuo naudojimo, tačiau tik santuokoje galite 

visiškai save dovanoti.  

Suprantama, populiarūs žurnalai kalba apie saugų seksą ir apie tai, kaip praleisti pirmąją naktį. Saugus 

seksas suprantamas kaip toks, kada naudojami prezervatyvai, o pradėti lytinius santykius laikoma brandumo ir 

sėkmės ženklu. Tačiau ar iš tikro seksas prieš santuoką yra saugus? Taip, naudojant prezervatyvus galima 
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geriau (tačiau, kaip pabrėžia Pasaulinė Sveikatos organizacija, ne visiškai) apsisaugoti nuo AIDS ir kitų 

lytiškai plintančių ligų, tačiau ar įmanoma išvengti emocinės traumos? Ar daug pažįstame neišsiskyrusių 

dvidešimtmečių, kurie pradėjo lytinius santykius, būdami šešiolikos? Ar septyniolikos? Ar daugiau pažįstame 

tokių, kurie vis dėlto išsiskyrė? Kaip jaučiasi žmogus po to, kada jau atidavė visą save intymiuose 

santykiuose?  

Pagrindiniai teiginiai: Lytiniai santykiai apima visą žmogų, ne vien fizinę ar emocinę 

sritis.Seksualiniai jausmai yra normalūs ir tikri, niekas neturi jų gėdytis. Bet jei pasikliausime vien jais, 

lytiniai santykiai iš gero dalyko gali virsti blogu, sukeliančiu sunkias pasekmes. Tikrą artumą galima patirti tik 

tada, kai yra abipusis pasitikėjimas, pagarba ir atsakomybė. Artimi santykiai galimi ir be lytinių santykių.  

 

       Praktinė dalis. PRATIMAI . Galite pasirikti kelis pratimus ir jų eilės tvarką. 

 

I PRATIMAS „KETURIOS ROŽĖS“.  

Tikslas – padėti suprasti, kad tai, ką darai dabar, perduosi savo vaikui, ir kad niekas gyvenime nepraeina 

nepalikęs „pėdsakų“. Siųskite rožę per rankas ir kiekvienas palieskite jos žiedlapius, o paskui aptarkite, kas 

lieka iš rožės. Net ir švelnus prisilietimas palieka žymių, jau nekalbant apie įskaudinimus. Arba istorija su 

trimis rožėmis. Visos jos gražios, tik pradėjusios skleistis. Štai viena skuba džiaugtis savo atradimais, 

pirmaisiais pasimatymais ir bučiniais, pasinerdama į pirmų susižavėjimų svaigulį. Ji dalija save, nusivilia, 

bėga prie kito ir vėl save duoda nelaukdama, kol išsiskleis. O kai ateina laikas padovanoti save tam 

vieninteliam (-ei), lieka tik kotukas (pasakojant apie savęs dalijimą kiekvienam reikia plėšti po vieną rožės 

žiedlapį). Kita rožė, taip pat tik pradėjusi skleistis ir puolusi į „meilės“ glėbį, staiga pajunta savyje naują 

gyvybę savyje ir jai neleidžia užgimti (reikia nukirpti rožės žiedą). Trečia rožė leidžia sau sustoti, palaukti, 

neskuba suaugti, ji išsiskleidžia visu grožiu, skleidžia malonų kvapą ir sulaukia savo gražiausio žydėjimo 

meto... Būtinai aptarkite, ką mokiniai išgyveno matydami rožes pradžioje ir tai, kas iš jų liko. 

Visose kultūrose ir visais laikais lytinis suartėjimas buvo laikomas aukščiausia meilės išraiška. Tačiau 

dažnai yra manoma, kad lytiniai santykiai gali būti tik malonus nuotykis ir rekreacijos, pasilinksminimo dalis. 

Tad kodėl klasikinis meilės supratimas lytiniams santykiams suteikia tokią aukštą prasmę? Psichologija teigia, 

kad žmogus išreiškia save verbaline (žodine) ir neverbaline – kūno, gestų, balso intonacijos ir pan. – kalba. 

Neverbalinė kalba yra labai svarbi, nes ja kalba giluminė žmogaus dalis – pasąmonė. Teigiama, kad 

intonacija, mimika ir gestai mums suteikia net apie 70 proc. informacijos apie kito žmogaus mintis. Tačiau ką 

„kalba“ kūnas lytinio akto metu? Būtent jis ir sako, kad „aš dovanoju tau save visą ir visam laikui, ir noriu su 

tavimi turėti vaikų.“ Kūnas tokiame akte visada kalba dovanos kalba – nors žmogus savo mintyse gali tik 

naudoti kitą žmogų. Kiekvienas žmogus, suartėdamas lytiškai, savo pasąmonėje atiduoda save visą 

nepriklausomai nuo to, nori jis to ar nenori.  
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Lytiniai santykiai turi tokį tikslą: apvainikuoti vyro ir moters atsidavimą vienas kitam. Dviem žmonėms 

reikia abipusio pasižadėjimo, kad jie liks vienas kitam ištikimi, kad gali pasitikėti. Galima pasižadėti ir 

žodžiais, tačiau pasižadėjimas kūnu yra stipresnis. Tai tokia dovana, kurią atsiimant prarandama labai daug ir 

giliai sužeidžiamos širdys. 

 

2 PRATIMAS.  

Neverbalinė kalba 

Pasiskirstoma poromis, ir kiekvienai jų duodamos dvi kortelės. Ant vienos ant jų pažymėtas pliusas, ant 

kitos – minusas. Tas, kuris ištraukia kortelę su pliusu, turi pasakyti žodį „ačiū“, reikšdamas dėkingumą, o tas, 

kuriam teko kortelė su minusu, pasako „ačiū“ su pykčiu. Kodėl pirmasis „ačiū“ skiriasi nuo antrojo? Kas 

nulemia tą skirtumą, jeigu žodis yra tas pats: gestai, intonacija, žvilgsnis? 

 

3. PRATIMAS. Dovana 

1. Ištraukiamos kortelės su pliuso ir minuso ženklais.  

2. Tie, kurie ištraukė kortelę su pliusu, turi padovanoti kokį nors jiems brangų daiktą savo partneriui. 

Žaidimo taisyklės reikalauja tai daryti nuoširdžiai ir atsidavus, lyg tai būtų labai intymus ir brangus jūsų 

daiktas. Jei pamokai paruošta rožių, kai kuriose porose gali būti dovanojamos ir šios gėlės (gali būti, kad kai 

kuriose jų gėlę dovanos vaikinas, o kai kuriose – mergina; paskui galima aptarti, koks kyla jausmas tokiose 

situacijose). 

3. Tas, kuris padovanojo, daiktą arba gėlę atsiima.  

4. Pasidalijimas: a) kaip jautėsi tie (tos), iš kurių buvo atsiimta dovana? Panašiai jaučiasi žmogus, kuris 

yra paliekamas po lytinių santykių; b) dažnai sakoma, kad jeigu tas, kurį paliko, jaučiasi nelaimingas, tai tas, 

kuris palieka, jaučiasi tik pasiekęs “pergalę”, pasinaudojęs kitu žmogumi ir niekuo nenukenčia. Tačiau ar iš 

tikrųjų taip? Kaip jaučiasi žmogus, atsiimantis dovaną? Kaip žmonės jaučiasi atsiimdami dovaną šio pratimo 

metu? Žinoma, tai tik žaidimas, tačiau, ko gero, iš jo galima bent truputį numanyti, kad dovanos atsiėmimas 

irgi turi tam tikrą poveikį žmogaus širdžiai.  

Kiekvienas žmogus gyvenime daro klaidų, ir labiausiai dėl to, kad nesupranta tų veiksmų klaidingumo. 

Juk mūsų žurnalai yra pilni skatinimų ir raginimų pradėti lytinius santykius dar paauglystėje. Tačiau kituose 

kraštuose, ir ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra kalbama apie antrąją seksualinės revoliucijos bangą: 

judėjimą už skaistumą. Programos „Tikra meilė laukia“ pabaigoje jos dalyviams yra pasiūloma pasirašyti 

pasižadėjimą išlikti ištikimam savo būsimajam sutuoktiniui, t. y. nepradėti lytinių santykių iki santuokos. Ją 

yra pasirašę per milijoną JAV vaikinų ir merginų! Mokslininkų vėliau atlikti tyrimai rodė, kad tie pažadai 

nebuvo vien tik paviršutiniškas susižavėjimas skaistumo ir ištikimybės būsimajam sutuoktiniui idėja: tie, kurie 

taip pasižadėjo, tokį idealą savo gyvenime pasiekė lengviau. Taip pat tokį pažadą davė nemažas skaičius tų 
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vaikinų ir merginų, kurie jau buvo pradėję lytinius santykius, bet suvokę jų keliamą skausmą ir nusivylimus, 

ryžosi „antriniam skaistumui“. Sustoti dalinti savo turtą yra niekada nevėlu. 

Tiesa, yra pažiūrų, kurios skelbia, kad vaikinas ar mergina tiesiog yra nepajėgūs susilaikyti nuo lytinių 

santykių. Tai yra melas, įžeidžiantis jus. Jūs paprasčiausiai esate laikomas silpnavaliu ir liurbiu. Kaip 

jaustumėtės, jei gautumėte tokią žinutę: 

„Brangus jaunuoli, 

Geriausia yra susilaikyti nuo plėšikavimo. Paprasčiausiai pasakyti tam „ne“. 

Bet mes žinome, kad dauguma jūsų negali susivaldyti ir vagiliaus, kol pasieks pilnametystę. Todėl štai 

jums šiek tiek ginklų ir mašinų, kad galėtumėte vogti ir neįkliūti. 

Bet jei tai jums nepadės ir jūs būsite suimti, mes rasime jums advokatą, kuris ištemps jus „sausus iš 

balos“.  

Skamba kvailai, ar ne? Bet yra žmonių kurie su jumis kalba panašiai. Jie pataria jums susilaikyti nuo 

ikivedybinių lytinių santykių, alkoholio, tabako, narkotikų, bet yra įsitikinę, kad jums nepasiseks. 

 

4. PRATIMAS.  Kaip pasakyti NE. ( Tai gali būti ir kaip atskira pamoka)  

      Aptarkite 13 priežasčių, kodėl paaugliai pradeda lytinį gyvenimą 

Tomas ir Judy Lickona, knygos „Sex, Love & You: Making the Right Decision“ („Seksas, meilė ir tu: 

teisingo sprendimo priėmimas“), išvardija 13 priežasčių, dėl kurių jauni žmonės pradeda lytinį gyvenimą:  

1. Seksualinė trauka – mes esame seksualios būtybės, taigi visai natūralu, kad jaučiame seksualinį 

potraukį kitiems. Be lytinių santykių žmonių rasė išnyktų. 

Kita vertus, žmonės gali kontroliuoti savo potraukius – visą laiką. Jei eidamas gatve sutinki patrauklų 

priešingos lyties asmenį, ar nusimeti drabužius ir iš karto bandai lytiškai suartėti tiesiog gatvėje? Žinoma, kad 

ne. Žmonės turi galios spręsti – mylėtis ar nesimylėti. Du gyvuliukai, pajutę trauką vienas kitam, greičiausiai 

nekreips dėmesio į aplinkinius ir patenkins savo potraukį tiesiog gatvėje.  

2. Socialinis ir žiniasklaidos spaudimas. Mes nuolatos esame užtvindomi seksualinių vaizdų ir garsų 

žurnaluose, televizijose, parduotuvėse, skelbimų lentose. Taip stipriai mus seksualiai stimuliuodami, šių 

vaizdų ir garsų kūrėjai stengiasi pasipelnyti. Žinoma, jie dažniausiai „pamiršta“ įtraukti informaciją apie 

seksualinių santykių pasekmes, tokias kaip ligos arba nėštumas. 

Nelengva atsilaikyti prieš nuolatinę seksualinę ataką. Daug kas pyksta dėl neatsakingos žiniasklaidos. 

Kiti norėtų, kad šių vaizdų ir garsų kūrėjai būtų santūresni ar parodytų bent šiek tiek išsilavinimo 

subalansuodami tai, ką skelbia. Ką gali padaryti tu nelaukdamas, kol ši „erotinė aplinka“ pasikeis? Tu gali 

pamažu suprasti, kodėl šios žinios yra kuriamos ir pamatyti, kodėl tai nėra tikrovė. 

3. Bendraamžių spaudimas. Daugelis jaunuolių jaučia bendraamžių spaudimą tapti seksualiai aktyviems, 

manydami, kad seksualiniai santykiai yra svarbiausias subrendimo požymis.  

4. Partnerio spaudimas.  
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5. Noras, kad kiti į tave žiūrėtų kaip į „normalų“.  

6. Tėvų pavyzdys: pasitaiko, kad kai kurie tėvai neparodo gero pavyzdžio savo vaikams, kaip elgtis 

meilės ir seksualinių santykių srityje.  

7. Netinkamas seksualinis švietimas. Vienas paauglys apie seksualinį švietimą pasakė: „Mus moko faktų 

apie seksą. Bet nemoko jokių taisyklių“. Lytinio švietimo programos, kurios pateikia tik faktus apie lytinį 

gyvenimą „vertybiškai neutraliu“ būdu ir kurios kelia tik tokį klausimą, ar tu naudosi prezervatyvą, ar ne, 

pasirodo esą labai neveiksmingos, kai paaugliams reikia priimti atsakingą sprendimą.  

8. Klaidingi įsitikinimai.  

9. „Nežinau, ką daugiau veikti“. Vienas paauglys, kuris rašė esė apie paauglių nėštumus Niujorke, 

parašė, kad paaugliai įsitraukia į lytinius santykius todėl, kad neturi ką daugiau veikti ir jiems yra nuobodu.  

10. Alkoholio ir narkotikų naudojimas.  

11. Žema savivertė.  

12. Vienišumas.  

13. Nėra rimtos priežasties atsisakyti.  

Lickonai kalbėjosi su 21 metų studentu, kuris pasakojo: „Skaistumas man buvo be galo didelis 

išbandymas vidurinėje mokykloje. Aš jo neišlaikiau, nes niekaip negalėjau rasti atsakymo į klausimą „Kodėl 

aš neturėčiau mylėtis?“. Pasidaviau, nes maniau, kad jeigu aš neturiu jokio rimto atsakymo, tai, matyt, esu 

neteisus. Taip pat aš skaičiau visą tą šlamštą, kuris rašo, kad nekaltybė yra nenatūrali, nenormali ir 

„represuota“.  

Klausimai sau. Kaip galime padėti sau ir kitiems neįsitraukti į ankstyvus lytinius santykius žinodami jų 

priežastis? 

Ką atsakyti draugui, jei jis spaudžia pradėti lytinius santykius, įrodyti savo meilę? 

Toks spaudimas dažnai lemia lytinių santykių pradžią ir nuslopina giliai širdyje kalbantį balsą, kad tokie 

santykiai gali sukelti didelių sunkumų. Dažniausiai vaikinai naudoja tokius argumentus, kurie bus pateikti 

toliau, ir daugelis merginų neatsilaiko. Mergaitei sunku patikėti, kad berniukas gali apvilti, kai labai 

nuoširdžiai ištaria „Aš tave myliu!“ Mergaitei reikia žinoti du dalykus: 1) Jei ji jaučia bet kokį berniuko 

spaudimą eiti toliau, nei nori ji pati, tai rodo, kad jis myli malonumus, o ne ją pačią ir paaukos jos savigarbą 

bei fizinįsaugumądėlsavęspatenkinimo. Jam svarbu gauti tik tai, ko nori jis. 2) Daugelis berniukų meluoja į 

akis, sakydami bet ką, kad tik gautų seksą. Štai vienas yra prisipažinęs: „Išmokau taip užkalbėti savo partnerę, 

kad ji nesugebėdavo pasakyti NE. Jei pajausdavau, kad ji imdavo abejoti, vaidindavau bet kurią rolę, kol 

seksas tapdavo pasiekiamas.“ Todėl merginai labai svarbu išlaikyti savigarbą, nepasiduoti manipuliacijai ir 

melui, esą ji yra „senamadiška“, „atsilikusi“, jo „nemyli“ ir pan. Turbūt kiekviena mergina gali surasti 

tinkamą atsakymą tokioje situacijoje, tačiau gali praversti ir toliau pateikiami atsakymai, ypač jeigu jų prasmė 

bus gerai suprasta ir jie taps „savi“. Kai kuriuose jų naudojama ironija, humoras, kai kuriuose – išsakomi 

tvirtesni principai. 
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Atsakymų pavyzdžiai: 

„Kiekvienas tai daro“ – tuomet ir eik su kiekvienu; – tuomet nebus tau vargo susirasti ką nors kitą. 

Statistika rodo, kad daug yra skaisčių. Iki 15 gimtadienio 18 % mergaičių ir 27 % berniukų lytiškai 

santykiavo. Iki 17 gimtadienio 52 % mergaičių ir 58 % berniukų lytiškai santykiavo (L.Child Trends Inc., 

Washington, D.C.). Dauguma Kanados jaunuolių yra skaistūs: 62 % visų jaunuolių iki 18 metų (Schabas 

1993).  

Priežastys, dėl kurių jie laikosi skaistumo: merginos – „dar nepasirengusi“, „noriu likti skaisti iki 

vedybų“; vaikinai – „AIDS baimė, nesutikau tinkamos asmenybės“. 

„Aš manau, jei myli, tuomet viskas bus gerai“ – taip kalbėjo vaiko tėvas merginai prieš jai pastojant. 

Merginai nepadėjo nei kontraceptikai, nei sekso išmanymas. Gimus vaikui vaikinas pabėgo. 

„Aš noriu duoti kažką, kad tu mane prisimintum“ – kažką panašaus į herpes, ŽIV, kūdikį? 

„Tai mus suartins“ – kaip muilo operos herojus?  

„Jei tu nesutiksi, susirasiu sukalbamesnę“ – viliuosi, jūsų bendras gyvenimas bus puikus. 

„Argi manęs nemyli?“ – myliu pakankamai, kad pasakyčiau ne. 

„Jei išties mane myli...“ – jei išties mane mylėtum, neprašytum. Jei iš tiesų rūpintumeisi, neverstum 

daryti to, ko nenoriu. 

„Argi aš nepatrauklus?“ – tu labai patrauklus. Man tu labai patinki. Nenoriu sužlugdyti mūsų draugystės 

– tai padaro fizinisartumas. 

„Gal todėl nekalta, kad esi frigidiška?“ – ne, esu protinga. 

„Negi manęs nemyli?“ – negi manęs negerbi? 

„OK, nusivilkime drabužius ir tik pabūkime drauge. Mums nebūtina ką nors daryti“ – negi aš atrodau 

tokia kvaila? 

„Jei pastosi, aš vesiu tave“ – kam laukti, vesk dabar! 

„Aš sustosiu, kai tik paprašysi“ – tai prašau sustot tuojau pat. 

„Aš tave myliu“ – tuomet prašau įrodyti, kad gerbi mano įsitikinimus. 

„Ko tu lauki?“ – savo MEDAUS MĖNESIO! 

„Seksas nėra didelis sandėris“ – o man didelis, didelis mano būsimajam vyrui (žmonai). Aš noriu 

išsaugoti seksą vedyboms. 

Reikia suprasti, kad NE seksui nereiškia NE bendravimui. Mergina gali parodyti vaikinui, kad iš tikrųjų 

jį gerbia ir nori su juo draugauti, kad nesutikimas lytiniams santykiams nereiškia, jog ji nori nutraukti 

draugystę. Tačiau ji turi save gerbti, kad nebijotų prarasti tokį draugą, kuris nemoka įrodyti savo vyriškumo 

susilaikydamas iki santuokos.  
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Dialogas 

Parepetuokite dialogą, kuriame vaikinas stengiasi įtikinti merginą, kad ji turi su juo pradėti lytinius 

santykius. Be žodžių merginai patartina išmokti pasakyti aiškų NE ir savo kūno kalba. Taip pat mergina turi 

atsiminti, jog visada yra galimybė pasitraukti (nueiti, pabėgti, atstumti) iš situacijos, kada ji verčiama 

lytiniams santykiams. Žinoma, ne iš visų situacijų pasitraukti yra lengva, todėl prieš sutinkant kur nors eiti ar 

važiuoti su vaikinu, reikia apie tai aiškiai pagalvoti.  

Galima pakalbėti ir apie aprangą. Dėl vyro ir moters psichologinių skirtumų vaikinai lengviau negu 

merginos jaučia, koks apsirengimo stilius yra dviprasmiškas ir kelia lytinį geismą. Tačiau merginos dažnai 

nesupranta, kad demonstruodamos savo kūną vaikinui jos kelia ne meilę, bet norą ja pasinaudoti lytiniam 

malonumui patirti.  

 

Mitai apie seksą: kuriems teiginiams pritariate arba nepritariate? 

 

1 mitas: „Tai pakels mano savigarbą ir vidinį saugumą“ 

Daugelio vaikinų ir merginų patirtis kalba priešingai.  

„Miegojau su daugeliu daugeliu moterų, bandydamas pakelti savo vertę, – kalbėjo vienas vaikinas. – Ir 

kuo daugiau miegojau, tuo mano vertės jausmas silpo“. 

Penkiolikmetės merginos pasakojimas: „Arnas man labai patiko, ir mes darėme viską. Jis paprašė eiti iki 

galo, ir aš sutikau. Po dviejų dienų išsiskyrėme. Tai buvo pats skaudžiausias įvykis mano gyvenime. Jis buvo 

man artimiausias žmogus. Dabar su daug kuo permiegu vieną naktį; įsimylėti bijau, nes manau, kad manęs 

rimtai mylėti niekas negali.“ 

Kai atiduodi save „gabalais“ daugeliui žmonių, daugiau nesi ištisas, nepadalytas. Dalis tavęs lieka su 

žmogumi, kuris tavęs negerbia – ir tada nesijauti saugus.  

 

2 mitas: „Pradėtas gyvenimas iki vedybų padidins laimingų vedybų tikimybę vėliau“ 

Daug ką bandome prieš pirkdami. Tačiau panešiotų daiktų mažai kas nori. Visi tyrinėtojai sutinka, kad 

laimės tai neatneša ir kad kartu gyvenę prieš santuoką gerokai dažniau skiriasi. Viena mergina skundėsi: 

„Prieš tai, kol pradėjome gyventi kartu, mano draugas buvo labai nuoširdus, nuolat dovanodavo gėlių ir 

kvepalų, o telefonu kalbėdavome apie įvairiausius dalykus kartais po kelias valandas per dieną. Tačiau kai 

pradėjome lytinius santykius ir ėmėme gyventi kartu, visa tai baigėsi. Kada dėl to paprieštaravau, jis pasakė, 

kad nebeturi tokio didelio poreikio kalbėtis, nes dabar jau turi tai, ko troško.“ Tai yra pastebėjusi ne viena 

pora: gyvendami kartu, jie nustoja domėtis vienas kitu kaip asmenybėmis, kalbėtis ir tirti vienas kito požiūrius 

į įvairius dalykus, nes viską užgožia seksualinė aistra ir stiprios emocijos. Panašiai kaip apžiūrint kokį nors 

daiktą, ir žmogų sunku pažinti, kai jis yra per daug arti, ir emocijos užtemdo mąstymą. Pažinti būsimą vedybų 

partnerį skaisti draugystė padeda daug geriau.  
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3 mitas „Toks elgesys niekam nekenkia, jei abu to norime“ 

Iš tiesų, gali būti ir taip, kad vaikinas ir mergina jau iš anksto žino, jog jie išsiskirs ir „vartoja“ vienas 

kitą „laisvu susitarimu“. Tiesa, tai būna gana retai, nes dažniausiai bent vienas iš jų jaučiasi įskaudintas, kada 

yra paliekamas – tačiau tarp „modernių“ žmonių taip pasitaiko. Tačiau nori jie to ar nenori, jie palieka dalį 

savęs tam kitam „naudotojui“: taip yra vien dėl objektyvios neverbalinės kūno išraiškos intymaus suartėjimo 

metu. Toks žmogus išdalija save taip, kad savo sutuoktiniui atiduoti mažai ką turi. Be to, jis pripratęs ne 

mylėti ir rūpintis kitu žmogumi, bet juo naudotis. Santuoka turint tokius įpročius yra praktiškai neįmanoma. 

 

4 mitas: „ Per vėlu mokyti susilaikymo. Jie vis tiek tai darys“ 

Dažnai sakoma, kad apie (50 proc. JAV, 25 proc. Lietuvoje) vyresnių klasių mokinių yra turėję lytinius 

santykius. Bet tai nereiškia, kad jie visą laiką yra lytiškai aktyvūs. Daugelis pamatė, kad tai nėra, ko tikėjosi, ir 

liovėsi. Juk pradėjusiam vartoti narkotikus nesakome „jau vėlu sustoti“, bet raginame ir drąsiname, kuriame 

reabilitacijos programas. Niekada nėra blogai nustoti daryti bloga. Jei nepilnamečiams rūkymas, gėrimas, 

šaunamojo ginklo nešiojimas yra nelegalūs dalykai, mes nepradedame mokyti „saugaus“ rūkymo, alkoholio 

dozavimo ar taiklaus, taisyklingo šaudymo. Neorganizuojame kulkų distribucijos programų. Nemokome 

narkotikų vartojimo, švirkštų sterilizacijos. Tai kodėl turime mokyti sekso? 

 

5 mitas: „Tik nemokšoms iškyla visokių problemų. Man nieko neatsitiks“ 

Taip mano beveik visi paaugliai. JAV kasmet vienas milijonas mergaičių pastoja.  

 

6 mitas: „Reikia tik pamokyti „saugaus sekso“ 

Šis argumentas sakomas vis rečiau. Pagal naujausius tyrimus Lietuvoje pastoja apie ketvirtadalis 

kontraceptines priemones naudojančių moterų. 2003 m. seksualinio švietimo neveiksmingumu skundėsi 

Didžiosios Britanijos sveikatos apsaugos ministras: nepaisant kontracepcijos mokymo, paauglių nėštumų 

skaičius toje šalyje didėjo. Kaip teigia Pasaulinė Sveikatos Organizacija, „saugaus sekso“ nėra, yra tik 

„saugesnis seksas“: visada išlieka galimybė užsikrėsti lytiškai plintančia liga arba pastoti. Pagaliau 

psichologiniu požiūriu saugus seksas už santuokos ribų išvis neegzistuoja: visada žmogus jaučiasi nesaugus 

dėl to, kad jį gali palikti.  

 

7 mitas: „Susilaikyti nesveika. Susilaikymas kenkia ir kūnui, ir psichikai“ 

Įžymūs sportininkai, pvz., Muchamedas Ali, prieš atsakingas varžybas neturėdavo intymių santykių su 

žmona. Susilaikyti nuo lytinių santykių buvo patariama dar senovės Graikijos olimpinių varžybų dalyviams, 

nes lytinė iškrova yra susijusi su energijos netekimu. Kūno sveikatai ji nėra reikalinga. Kalbėdami apie 
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psichinę sveikatą, žymūs psichologai (S. Freudas, E. Eriksonas, V. Franklis) teigė, kad gebėjimas susilaikyti 

yra kaip tik sveikos psichikos ženklas, kartu tai stiprina asmenybę.  

 

8 mitas: „Masturbacija naudinga bręstančiam organizmui“ 

Šis įprotis yra susijęs su atplaukiančiais į vaizduotę geismingais vaizdais. Jeigu žiūrint kino 

filmus,vartant žurnalus ar šiaip žiūrint į kitos lyties žmones gatvėje ar bet kur kitur jie yra suvokiami kaip 

geismą keliantys objektai, tada likus vienam sunku atsikratyti vaizduotę užplūstančių seksualinio pobūdžio 

vaizdų ir kyla pagunda savo lytinį geismą patenkinti vienatvėje. Tačiau toks kito žmogaus naudojimas 

vaizduotėje reiškia nepagarbą: įsivaizduokite, ar jums būtų malonu, kad koks nors žmogus taip įsivaizduotų 

jūsų seserį ar motiną… Kita vertus, masturbacijos įprotis daugiau vargina tuos žmones, kurie turi bendravimo 

sunkumų, nepasitiki savimi ir yra linkę dažnai atsiskirti nuo draugų bendrijos. Todėl norint jį įveikti, reikia 

lavinti savo sugebėjimą bendrauti ir būti su kitais žmonėmis.  

 Anksčiau šis įprotis buvo vertinamas labai neigiamai ir netgi laikomas kai kurių ligų priežastimi. Tai 

netiesa: dėl šio įpročio žmogus nesuserga jokiomis ligomis (nebent visiškai save išsekina, jei toks įprotis yra 

labai intensyvus). Prarasti savigarbą, laikyti save bevaliu ir nevykėliu dėl šios problemos negalima: šis įprotis 

yra varginęs ne vieną jauną žmogų, kuris vėliau sustiprėjo ir jo atsisakė, nukreipdamas savo energiją kitomis 

kryptimis. Tačiau nuomonė, kad masturbacija yra „naudinga“ asmenybei, irgi neteisinga: juk taip įprantama 

kitą žmogų pažeminti iki objekto ir neugdomas sugebėjimas susivaldyti. Norint iš šio įpročio išaugti, į kitus 

žmones reikia žiūrėti skaisčiai, aktyviau įsitraukti į bendravimą ir veiklą draugų būryje, sportuoti, o užėjus 

neskaisčioms mintims stengtis prasiblaškyti, nebūti vienam.  
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3.25.  PAMOKOS PLANAS                                                                       MODULIS: Meilė ir šeima 

 

TEMA: Kodėl šeima – gyvybės lopšys, tautos, Bažnyčios ir Valstybės kelias?  

 

KLASĖ: III−IV gimnazijos (11−12). 
 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

Klausydami aiškinimo ir dirbdami grupėse 

mokiniai išsiaiškins ir pagrįs mokslinius 

argumentus įrodančius gyvenimo nesusituokus 

padarinius suaugusiems, vaikams ir visuomenei. 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS 
 

Komunikavimo kompetencija. 

Pažinimo kompetencija. 

Asmeninės kompetencija. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Katalikų Bažnyčios katekizmas. 

 Lietuvos vyskupų laiškas. Šeima – tikėjimo 

vartai. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-30-

lietuvos-vyskupu-laiskas-seima-tikejimo-

vartai/110808/comments 

 Aušra Maslauskaitė. Šeima ir šeimos politika: 

Patirtis ir neokonservatyvios politikos gairės. 

Demokratinės politikos institutas, vilnius, 2005. 

 

PRIEMONĖS  

 Rašikliai, sąsiuviniai, spalvoti pieštukai, IKT. 

 

MOKYMOSI VEIKLA  
 

 Temos pristatymas. 

 Darbas homogeniškose grupėse. 

 Atlikto darbo grupėse pristatymas ir 

aptarimas. 

 Teorinės medžiagos pateikimas, 

aiškinimas. 

 Darbas mišriose grupėse. Atlikto darbo 

pristatymas. 

 Refleksija. 

TRUKMĖ 

 1 pamoka − 45 minutės. 

 

NAMŲ DARBAI 

 Perskaityti Lietuvos vyskupų laišką „Šeima – 

tikėjimo vartai“ ir parinkti citatų pagrindžiant 

šeimos svarbą. 

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Parašykite esė tema: „Šeima – gyvybės lopšys, tautos, Bažnyčios ir Valstybės kelias“.  
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3.26. PAMOKOS PLANAS                                                                            MODULIS: Meilė ir šeima 

 

TEMA: Susilaukti vaikų pagal Dievo valią. 

 

KLASĖ: IV gimnazijos (12). 

 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 

 Pasitikrinti žinias apie vaisingumą 

 Išsiaiškinti Katalikų bažnyčios požiūrį į 

šeimos planavimą. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENIJOS 
Asmeninė 

Žinos natūralaus šeimos planavimo principus. 

Dalykinė 

Paaiškinti, kodėl Katalikų Bažnyčia siūlo taikyti 

NŠP. 

ŠALTINIAI (MOKYTOJUI) 

 Šventasis Raštas. 

 Enciklika Humanae vitae. 

 Vaisingumo pažinimas. 

PRIEMONĖS  

  Skaidrės. 

 Schemos, piešiniai. 

MOKYMOSI VEIKLA  

 

DARBAS GRUPĖSE 

1. ATLIKTI UŽDUOTIS SU 

VAISINGUMO SCHEMOMIS 

2. PRISTATYTI DARBĄ 

3. IŠSIAIŠKINTI, AR ŽINO: 

 kas yra NŠP; 

 ką KB moko apie šeimos planavimą. 

TRUKMĖ 

10 min – darbas grupėse; 

10 min. – pristatymas; 

15min. − aiškinimas, apibendrinimas; 

10 min. – refleksija. 
 

NAMŲ DARBAI 

 Susirasti internete apie vaisingumo pažinimą.  

 Pasitikrinti, ar tai gerai suprato. 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS  

 Atsakyti į klausimą „Ką naujo sužinojau?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

4. MOKINIŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS, KRITINIO MĄSTYMO IR VERTINIMO UŽDUOČIŲ 

PAVYZDŽIAI 

 

4.1. MODULIO ETIKETAS IR KULTŪRŲ ĮVAIROVĖ DIAGNOSTINĖS IR KŪRYBINĖS 

UŽDUOTYS, TESTAS  

 

Diagnostinės užduotys 

 

1. Išspręsk kryžiažodį (į atitinkamus langelius įrašyk teisingus atsakymus): 

 

                                                    1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nustatyta elgesio tvarka ir forma tam tikroje aplinkoje – monarchų rūmuose, tarp diplomatų ir t. t.; viešoji 

laikysena, manieros. 

2. Grožio kriterijų taikymas ir jų laikymasis. 

3. Įprastas, nusistovėjęs poelgis, nerašyta elgesio norma. 

4. Apeigos, atliekamos pagal nustatytą žodžių, judesių, simbolinių veiksmų planą. 

5. Oficialaus diplomatų  bendravimo taisyklių ir papročių visuma. 

6. Politologas, vadovėlių apie etiketą ir protokolą autorius. 

7. Mokslas, tiriantis dorovę. 

8. Miestas Prancūzijoje, karalių rezidencija nuo XVII a. 

9. Asmuo, atsakingas už iškilmingų, viešų oficialaus pobūdžio renginių organizavimą.  

 

Šaltiniai 

 

1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 2000. 

2. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 2001. 

3. Arminas Lydela. Protokolo pagrindai. Kiekvienam siekiančiam…Vilnius, 2002. 

 

Teisingi atsakymai: 

                                         1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        2           
3          

                                                                                        4         

                                               5             
6        

                                                            
7 

      

                        8         
9                 

                                                        2 e s t e t i k a   
3 p a p r o t y s  

                                                                                  4 r i t u a l a s 

                                              5 p r o t o k o l a s   
6 L y d e k a  

                                                         7 e t i k a  

                        8 v e r s a l i s 
9 c e r e m o n m e i s t e r i s 
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Naujųjų technologijų etiketas 

 

Numatomas laikas 

10 – 15 minučių. 

 

Priemonės ir pasirengimas 

Spausdinta (arba pagal duotą pavyzdį pačių mokinių nusibraižyta) lentelė.  

 

Rekomendacija 

Šią užduotį siūloma atlikti po temos Naujųjų technologijų etiketas aptarimo. 

 

Kiplingo lentelė (Geriausi mokymo metodai pagal G. Petty) 

 

Užduotis. Apibūdinkite naujųjų technologijų etiketą pagal pateiktą lentelę (schemą). 

 

 Naujųjų technologijų etiketas: mobilusis telefonas, trumposios žinutės, internetas, socialiniai 

tinklai, elektroniniai laiškai ir t. t. 
 

Kam 

 

 

(kam tai naudojate) 

 

 

 

 

Kodėl 

 

 

(kodėl tai naudojate) 

 

 

 

 

Kada ir kur 

 

 

(kada ir kur tai naudojate) 

 

 

 

 

Kaip  

 

 

(kaip tai naudojate, kokių laikotės taisyklių) 
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Tema: Protokolo rūšys (iliustracija) 
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Naujųjų technologijų etiketas. Analogijų metodas. 

 

  
Priemonės: 

 A4 formato lapai kiekvienam mokiniui po vieną, mokiniai sėdi ratu. 

 

Rekomendacija 

 Šią užduotį galima atlikti temos (ciklo) pradžioje.                

 

Naujųjų technologijų etiketas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

Apibrėžimas. 
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Etiketas. Analogijų metodas 

 

 

  
 

Priemonės: 

 A4 formato lapai kiekvienam mokiniui po vieną, mokiniai sėdi ratu. 

 

Rekomendacija 

 Šią užduotį galima atlikti temos (ciklo) pradžioje.  

 
Etiketas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

Apibrėžimas. 
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                                                                                                                     Mokinio lapas 

 

Įsivertinimas etiketo pamokose 

ŽNS 

Žinau 

 

Noriu sužinoti Sužinojau 
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                                                                                                Mokinio lapas 

 

Įsivertinimas. Ką norėčiau tobulinti? 
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Atsargiai, patirtis! 

 

 

Per daug nepasitikėkite tuo, ką žinote 

Ištakos 

Turiu draugą vardu Viktoras. Jis daugelį metų dirbo specialiųjų poreikių moksleivių mokytoju. Tačiau 

išsekęs nuo pernelyg intensyvaus darbo, jis nusprendė mokytojavimą mesti. Viktoras nutarė kuriam laikui 

susirasti darbą, kur jam visai nereikėtų galvoti. Darbo birža rekomendavo padirbėti statybos pastolių 

surinkėju. 

Tą pačią dieną, kai Viktoras ėmėsi naujojo darbo, dirbti pradėjo ir autizmu sergantis vaikinas, priimtas 

tik todėl, kad neįgaliųjų įdarbinimu užsiimančios bendrovės „Samhall“ nuomone, tai buvo „darbas, su kuriuo 

net ir jis susitvarkytų“. 

Statybos pastolių bendrovėje jau dešimt metų dirbo du darbininkai. Jie išmokė Viktorą ir autizmu 

sergantį vaikiną montuoti pastolius. Jau pirmąją dieną vaikinas paklausė: „Atleiskite, bet kodėl jūs 

nesurenkate šių dviejų pastolio dalių dar ant žemės, kad mums nereikėtų lipti žemyn atsinešti kitos pastolio 

dalies?“ Du patyrę darbininkai susižvalgė, bet turėjo pripažinti, kad tai buvo gera mintis. Po poros valandų 

vaikinas pareiškė: „Jei pritvirtintume lipnią juostą prie lyno, tai būtume tikri, kad jos neužmiršime...“ Patyrę 

darbininkai vėl susižvalgė, bet ir vėl jiems teko pripažinti, kad tai puikus pasiūlymas. 

Taip jie dirbo toliau. Autizmu sergantis vaikinas, darbo biržos nuomone, negalėjęs dirbti kitokio darbo, 

turėjo daugybę sumanymų, kaip pagerinti darbo procesą, kuriuo patyrę darbininkai net neabejojo... 

Patirtis yra brangus ir vertingas lobis, tačiau kaip ir visis brangūs lobiai ji gali aptemdyti žmonių 

įžvalgumą ir neleisti skaidriai mąstyti. 

Užduotis 

Kokia jūsų veikla yra tokia nesudėtinga, kad ją galėtų atlikti bet kas. Kaip galima pakeisti ją arba 

patobulinti? 

 

        Pagal Fredriką Härėną. Idėjų knyga. www.interesting.org/idebok. 
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Kūrybinio mąstymo užduotys 

 

Užmiršk tai, ką žinai, ir ieškok toliau! 

Dauguma dalykų dar paslaptis 

 

 

Ištakos 

Dažnai esame įsitikinę, kad iš esmės suprantame savo veiklos sritį, kad žinome, kaip ji tobulės, kokių 

naujų produktų ar paslaugų bus sukurta artimiausioje ateityje. Tačiau tiesa yra ta, kad mes nieko nežinome. 

Dar 1931 metais Lincolnas Steffensas rašė: „Niekas dar nepadaryta. Viską dar tik reikės padaryti. 

Įstabiausias paveikslas nenutapytas, geriausia pjesė neparašyta, gražiausios dainos nesudainuotos. Niekur 

pasaulyje nėra nutiestas tobulas geležinkelis, niekur nevaldo gera vyriausybė, nėra tobulų įstatymų. Fizika, 

matematika, o ypač patys pažangiausieji ir tiksliausieji mokslai išgyvena fundamentalius pokyčius. Chemija 

ką tik tapo mokslu, psichologija, ekonomika ir sociologija dar laukia savo Darvino, kurio darbai laukia savo 

Enšteino. Ir jei pasipūtę, naivūs berniukai mūsų universitetuose tai suprastų, gal ne visi taptų futbolo ir 

gėrimų rūšių specialistais bei nepelnytų mokslinių laipsnių nešiotojais. Tačiau to jų nemoko. Juos skatina 

mokytis kas jau žinoma. O tai nieko verta“. 

Ingvaras Kampradas „IKEA“ įkūrėjas ir vienas sėkmingiausių Europos verslininkų, yra tos pačios 

nuomonės, kaip Lincolnas. Rašte „Baldų prekeivio testamentas“ bendrovė „IKEA“ surašė devynis punktus. 

Paskutinis jų toks: „Dauguma dalykų dar nėra padaryti. Ateitis nuostabi!“ Viename iš devynių punktų sėkmei 

užtikrinti „IKEA“ skatina užuot darius viską kaip įprasta, ieškoti naujų būdų įprastiniams darbams atlikti. 

Ingvaras Kampradas pabrėžia novatoriško mąstymo ir inovacijų svarbą. Šiandien kaip niekada anksčiau šie 

žodžiai skamba įtikinamai. 

Užduotis 

Užrašykite, kaip jūsų sritis atrodys po vienerių, penkerių, dvidešimties ir šimto metų. Turbūt bandysite 

tvirtinti, kad neįmanoma tiek numatyti ateitį, bet juk nieko neatsitiks, jei jūsų spėlionės bus klaidingos, niekas 

jums negalės priekaištauti. Arba kaip vienas išminčius yra pasakęs:„Kad atrastum naujus žemynus, reikia 

išdrįsti išplaukti iš savo uosto“. 

 

Pagal Fredriką Härėną. Idėjų knyga. www.interesting.org/idebok. 
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Kultūriniai etiketo savitumai 

 

 

1  užduotis. „Pastabų langas“ (lengva). Įsivaizduok, kad jūsų gimnazija dalyvauja projekte, pagal kurį 

turės priimti 20 svečių delegaciją iš įvairių Prancūzijos mokyklų. Svečiai nori susipažinti su Lietuvos kultūra ir 

mokyklos ugdymo sistema, stebėti atviras etikos pamokas, bendrauti formaliai ir neformaliai laikydamiesi 

etiketo. Kaip reikėtų pasirengti tokiam susitikimui, su kokiais iššūkiais susidurtumėte siekdami įgyvendinti 

projekto programą?  

Peržiūrėk mokymosi objekto „Kultūriniai etiketo savitumai“ dalį apie prancūzų kultūrą ir lentelėje 

nurodyk ne tik faktus, bet ir pirmines asociacijas, mintis, jausmus ir klausimus, kilusius skaitant 

informaciją apie Prancūzijos žmones. 

 

Asociacijos (kultūrinės nuostatos) prieš susitikimą 

 

 

 

 

 

 

 

Faktai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jausmai 

Klausimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintys 
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2 užduotis. „Skirtingų šalių valgymo papročiai“ (vidutinė). Pagalvok, kas sieja šias skirtingas pasaulio 

šeimas ir kuo skiriasi jų papročiai. Pasirink vieną iš nuotraukų ir pabandyk atspėti, kokioje šalyje 

gyvena šie žmonės. Įsivaizduok, kad nuvyksti į pasirinktą šalį, aplankai tokią šeimą, užduodi jai 10 

klausimų apie mėgstamus valgius, papročius, švenčių tradicijas ir kt. Tada parašyk apibendrinamąjį 

straipsnį apie pasirinktos šalies valgymo etiketą ir elgesio kultūrą.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

http://www.lol.lt/lol/ka-valgo-zmones-skirtingose-salyse-id33707 

 

„Dešimt klausimų apie valgymo papročius – kuo ypatinga šalis ......................“ (nuotrauka nr. 

...) 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

http://www.lol.lt/lol/ka-valgo-zmones-skirtingose-salyse-id33707
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4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 
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3 užduotis. „Haiku kūrimas“ (sunki). Ar žinai, kad Japonijos ambasada Lietuvoje, siekdama skatinti 

aktyvius kultūrinius Japonijos ir Lietuvos mainus, kasmet skelbia internetinį Japonijos–Lietuvos haiku 

konkursą. Pabandyk sukurti haiku trieilių pavyzdžių. Šį kartą haiku temos „Laikas“, „Žmonės“, 

„Ritualai“ reiškia ne tik patį objektą, jo pavadinimą, tačiau ir visas su šiais žodžiais susijusias 

asociacijas, pvz., „žydėjimas“, „geiša“, „arbata“ ir pan. Trieiliai turi būti sukurti klasikine forma (3 

eilutės: 5–7–5 skiemenys) lietuvių kalba. Tekstus mokytojas įvertins atsižvelgdamas į haiku poezijos 

kriterijus (haiku forma, pagrindinės temos atskleidimas, metų laiko nuoroda ir kt.). Klasėje galite 

surengti haiku skaitymo pamoką ir patys balsuoti, išrinkti vieną geriausią ir tris puikius bendraklasių 

sukurtus haiku. 

 
Emocinė nuotrauka iš Japonijos  

http://www.moteris.lt/laisvalaikis/arbatos-

gerimo-ceremonijos-pamoka-tiesiai-is-

japonijos.d?id=61966005 

 

Kas yra haiku? 

Haiku – tai poezijos forma, atsiradusi Japonijoje XVI 

a. iš dviejų pirmųjų klasikinės renga poezijos eilučių. 

Šis žanras paplito pirmojoje Edo periodo (1603–

1868) pusėje, kai poetas Matsuo Basho savitu 

stiliumi perteikė kelionių po šalį įspūdžius, 

pirmiausia pabrėždamas metų laikus ir regėtus 

gamtovaizdžius.  

Vėliau, Meidži periodu (1868–1912), poetas 

Masaoka Shiki naująjį poezijos stilių pavadino 

„eskizu žodžiais“. Jis išgarsino haiku žanrą, 

realistiškai vaizduojantį gamtos ir žmogaus 

gyvenimą. 

Haiku – trumpas, 17 skiemenų eilėraštis, užrašytas 

trimis eilutėmis po 5–7–5 skiemenis kiekvienoje. 

Eilėraštyje paprastomis poetinėmis priemonėmis 

siekiama perteikti giliausius jausmus ir atradimo 

nuostabą. Klasikiniame haiku paprastai įpinama 

užuomina ar žodis, atspindintis metų laiką. 

    

        Haiku temos 

 

Laikas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žmonės Ritualai 

 

 

         http://www.lt.emb-japan.go.jp/lithuanian/haiku.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.lt.emb-japan.go.jp/lithuanian/haiku.htm
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Vertinimo testas moduliui Etiketas ir kultūrų įvairovė 

 
1. Pažymėk teiginį, kuris geriausiai apibūdina, kas yra etiketas šiuolaikinėje kultūroje. 

 

Sudėtingumo lygmuo 

vidutinis  

Tipas 

Iki 5 atsakymų variantų tekstu, vienas paveikslėlis.  

 

Atsakymų variantai 

 

 

* Visuomenėje priimtos gero elgesio viešumoje taisyklės. 

Aukštuomenės propaguojamos gražios manieros pokyliuose. 

Oficialios svečių priėmimo ceremonijos, ritualai.   

Griežti elgesio reikalavimai diplomatams, valstybės tarnautojams. 

Mandagaus elgesio patarimai keliaujant į kitas šalis ir vedant 

derybas. 

 

2. Sugrupuok teiginius, kaip tinka ir kaip nedera elgtis susidūrus su neįprastais kitos kultūros 

papročiais. 

Sudėtingumo lygmuo: sunkus  

 

Tipas: iki 10 kortelių su tekstu skirstomos į 2 įvardintas grupes;  

 

Atsakymų variantai 

 

Dera: 

Kai kurios tradicijos yra tokios keistos, kad verčiau jų 

nemėgdžioti. 

Pagirti nacionalinius valgius, net jei skonis neįprastas, 

palikti arbatpinigių. 

Pramokti svetimos kalbos ir ja sveikintis, atvežti 

simbolinių dovanų. 

Nedera: 

Jaunuoliams prie vyresnių žmonių kramtyti gumą, 

rūkyti ar gerti. 

Žavėtis turtu, pinigais, brangiais daiktais. 

Atsukti nugarą, atkišti pėdas, rodyti pirštais. 

Vėluoti į susitikimus, derybose spausti priimti greitą 

sprendimą. 

3. Kuris teiginys geriausiai atskleidžia anglų požiūrį į laiko planavimą? 

Sudėtingumo lygmuo: lengvas  

 

Tipas: iki 5 atsakymų variantų tekstu, vienas paveikslėlis;  

 

Atsakymų variantai 
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*Reikia kruopščiai planuoti laiką, kad asmeninis gyvenimas ir 

darbas gerai sektųsi. 

Verslas ir asmeninis gyvenimas teka sava vaga, todėl kruopštus 

planavimas nebūtinas. 

Žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Visko nesuplanuosi. 

Planavimui ypatingo dėmesio neskiria. 

Laiko planavimas – antraeilis dalykas, svarbiausia – darbo 

rezultatas. 

 

4. Kuriuo teiginiu geriausiai apibūdinamas prancūzų tautos savitumas? 

Sudėtingumo lygmuo: lengvas  

 

Tipas: iki 5 atsakymų variantų tekstu, vienas paveikslėlis.   

 

Atsakymų variantai 

 

 

Prancūzams būdingas šaltas racionalumas. 

Prancūzams būdingas šiltas emocionalumas. 

*Prancūzams būdingas ir racionalumas, ir emocionalumas. 

Prancūzams būdingas besąlygiškas griežtumas. 

Prancūzams būdingas lengvas laisvumas. 

 

5. Pažymėk tris teiginius, kurie geriausiai apibūdina, kuo japonai kultūriniu požiūriu skiriasi nuo 

kitų tautų. 

Sudėtingumo lygmuo: vidutinis  

 

Tipas: iki 5 atsakymų variantų tekstu, vienas paveikslėlis;  

 

Atsakymų variantai 
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* Gyvenimas pagal ritualus, ciklinę laiko sampratą, tradicijas. 

* Konfucianizmo nuostatomis paremta hierarchija yra pagarbos ir 

visuomenės stabilumo ženklas. 

* Įsiklausymas, santūrumas, nuolankumas bendraujant. 

„Voratinklio visuomenės“ uždarumas, nepasitikėjimas 

kitataučiais. 

Svetingumas ir didžiavimasis nacionaline virtuve. 

 

6. Suskirstyk, kaip kiekvienas individas priima ir vertina „svetimą“ arba „draugišką“ kultūrą, 

žiūrėdamas pro savos kultūros akinius. 

Sudėtingumo lygmuo: sunkus  

 

Tipas: iki 12 kortelių su tekstu skirstomos į 3 įvardintas grupes;  

 

Atsakymų variantai 

 

Svetima kultūra: 
Kultūrinis šokas 

Neigimas 

Gynyba 

Pasitraukimas 

Sava kultūra: 

Pritarimas 

Elgesio kartojimas 

Tautinio bruožo atsiradimas 

Ryškūs bruožai, tradicijos 

Draugiška kultūra: 

Minimalus pritarimas 

Prisiderinimas 

Susitaikymas 

Įsijautimas 

 

* Lentelėje pateikti teisingi atsakymai, o mokiniams reikėtų pateikti tuščią lentelę. 

7. Kuris teiginys geriausiai apibūdina prancūzų požiūrį į individualumą? 

Sudėtingumo lygmuo: lengvas  

 

Tipas: iki 5 atsakymų variantų tekstu, be paveikslėlio.  

 

Atsakymų variantai 

 

 

 

* Visuomenė ir valdžia turi tarnauti individui. 

Individas turi tarnauti valdžiai. 

Individas turi tarnauti visuomenei. 

Individas privalo pats savimi pasirūpinti. 

Kolektyviškumas yra didelė vertybė. 
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4.2. MODULIO BIOETIKA IR EKOLGIJA KRITINIO MĄSTYMO IR KŪRYBINĖS UŽDUOTYS, 

TESTAS 

 

Kritinio mąstymo užduotys 

 

1. Ar aš turiu moralinę pareigą būti/tapti vegetare (-u)? Kodėl? (sunki) 

 

1. Perskaityk šią informacinę pateiktį: 

 

 

Linas Didvalis „Moralinis gyvūnų statusas Vakarų filosofijoje“ (www.filosofija.vu.lt/tekstai/moralinis-

gyvunu-statusas.ppt)   

2. Pažiūrėk šį filmą: 

„Food Inc.“ Rež. R. Kenner (2008 m.): 

http://www.veoh.com/watch/v20368182MnDqr98W?h1=Food+Inc+HD+720p  

 

Trumpas filmo aprašymas žurnalui Green’as (autorė Sonata Dirsytė): 

Filmu „Maistas, Inc.“ (angl. „FoodInc“), pasirodžiusiu 2008 m., režisierius Robertas Kenneris nutraukia 

šydą, demakuojantį JAV maisto pramonę. Maisto tiekimą dabar kontroliuoja saujelė korporacijų, kurios 

pelnosi vartotojų sveikatos, Amerikos ūkininkų pragyvenimo šaltinio, darbuotojų saugos ir aplinkos sąskaita. 

Režisierius parodo, kokia komplikuota per kelis dešimtmečius tapo JAV maisto sistema. Pristatomos maisto 

ekspertų, ūkininkų, verslininkų, vyriausybės bei dabartinę maisto pramonę ginančių atstovų bei žmonių, 

susidūrusių akis į akį su maisto sistemos piktžaizdėmis, istorijos. Filmas, kaip teigia jo kuūrėjai, visiškai 

pakeis jūsų suvokimaą apie maisto pramonę.  

Pirmoji filmo dalis atskleidžia greitojo maisto pramonės istoriją, kurioje atsispindi ne tik tai, kaip greitasis 

maistas pakeitė žmonių maitinimosi įpročius, bet ir ūkininkavimo praktika ir visa globalinė maisto sistema. 

Vartotojams ėmus reikalauti nebrangaus, nekintančios kokybės ir skonio produktų, maisto pramonė ėmė 

ieškoti būdų, kaip jį efektyviau užauginti ir padaryti kuo vienodesnį. Tačiau už pigius produktus mes mokame 

gyvulininkystės pramonės sukelta milžiniška vandens ir oro tarša. Mechanizuotos technologijos leidžia 

nekvalifikuotiems darbuotojams apdoroti didelį gyvūnų skaičių per labai trumpą laiką, bet dėl to padaugėja 

nelaimingų atsitikimų ir didėja maisto užkrėtimo rizika. 

JAV žemės ūkio subsidijos pradėtos teikti Didžiosios depresijos metais, kaip būdas padėti ūkininkams 

išgyventi derliaus kainų svyravimus. Ūkininkams buvo suteikta garantijų, kad minimalios kainos už tam tikras 

augalų kultūras nesikeis. Šiandien federalinė vyriausybė kasmet išleidžia 35 milijardus JAV dolerių 

subsidijoms. Laikui bėgant, šios subsidijos dirbtinai sumažino tokių kultūrų kaip kukurūzai ir sojos pupelės 

kainas. Gėrimų, kurių sudėtyje yra kukurūzų sirupo, kaina sumažėjo 23 proc. O nuo 1985 iki 2000 m. vaisių ir 

http://www.filosofija.vu.lt/tekstai/moralinis-gyvunu-statusas.ppt
http://www.filosofija.vu.lt/tekstai/moralinis-gyvunu-statusas.ppt
http://www.veoh.com/watch/v20368182MnDqr98W?h1=Food+Inc+HD+720p
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daržovių kainos padidėjo beveik 40 proc. Toks gausus maisto subsidijavimas greitąjį maistą pavertė itin pigiu. 

Kukurūzai šiandien yra tapę pagrindiniu daugumos gyvulių pašarų sudedamąja dalimi. Jie taip pat perdirbami 

į platų maisto produktų spektrą: pusryčių javainius, salotų padažus, margariną, sirupus, užkandžius, taip pat 

pudrą kūdikiams, klijus, muilą, alkoholį, vaistus bei degalus. 

Filme „Maistas, Inc“ nemažas dėmesys skiriamas maisto taršai ir pavojams, kurį ji sukeliamiems 

vartotojams. Istorijos dėmesio centre atsiduria motina, kurios kelerių metukų sūnelis Kevinas mirė suvalgęs 

mėsainių ir užsikrėtęs e. coli bakterijomis. Berniuko motina Barbara Kowalcyk iki šiol kovoja, jog 

kompanijos, apdirbančios jautieną, užtikrintų mėsos saugumaą. Filmas atskleidžia, kaip šeriant galvijus 

kukurūzais (dėl jų pigumo bei gausaus ir subsidijuojamo derliaus), išaugo ir e. coli bakterijų paplitimas. 

Kiekvienais metais 325 tūkst. amerikiečių paguldomi į ligonines ir net 5 tūkst. miršta nuo maistu plintančių 

ligų. Filme atkreipiamas dėmesys į vienos šeimos dilemą parduotuvėje. Tėvui sergant diabetu visi šeimos 

nariai žino, kad jam reikalinga sveikesnė mityba, papildyta šviežiais produktais, tačiau pajamos leidžia rinktis 

tik tai, kas yra pigu: greitasis maistas, pusfabrikačiai, sodos gėrimai. Žmonės, kurių pajamos mažesnės, 

dažniau valgo pigų, perdirbtą maistą, todėl labiau yra linkę kentėti nuo nutukimo, antrojo tipo cukrinio diabeto 

ir kitų, su mityba susijusių sveikatos problemų. Visa tai – maisto pramonės pasekmė. 

 

3. Perskaityk šį tekstą: 

„Gyvūnų naudojimas maistui“: http://www.gyvūnųteisės.lt/mesa. 

 

 

1. UŽDUOTIS: užpildyk šią lentelę: 

 

Tavo vardas, pavardė: 

 

 

1. Parašykite trumpą esė (iki 300 žodžių) tema: „Ar aš turiu moralinę pareigą būti/tapti vegetare (-u)?“ 

 

2. Savo nuomonei pagrįsti suraskite kuo daugiau elektroninių šaltinių (straipsnių, filmų, 

trumpametražių filmų, meno kūrinių, dainų ir t.t.) ir juos (nuorodas į juos) pateikite po savo esė. 

Pateikite konkretų teiginį iš Jūsų esė, kurį pagrindžia surasti el. šaltiniai. 

 

(!) Nurodydami el. šaltinį būtinai nurodykite autorių, pavadinimą ir kitą el. šaltinį identifikuojančią 

autorinę informaciją. 

(!) Esė ir el. šaltiniai gali būti pateikiami ir užsienio kalbomis.  

http://www.gyvūnųteisės.lt/mesa
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Tavo esė: 
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2.  užduotis (lengva). Ekologinės etikos klausimų kėlimas. Atidžiai stebėdamas nuotrauką 

suformuluok 5−10 ekologinės etikos probleminių klausimų. 

 Etinių klausimų gali kilti dėl asmeninio intereso ir žmogaus vertybių sankirtos. Moralinė problema 

kyla, kai siekiama pateisinti elgesį, kuris atrodo naudingas, bet nėra teisingas.  

 Etinių klausimų priežastis gali būti tam tikras emocinis žmogaus patyrimas, t. y. gėdos ar kaltės 

jausmas. Moraliniai jausmai yra simpatija, užuojauta, gailestis. Žmonėms būdingas nevienodas 

moralinis jautrumas; tai daugiausia priklauso nuo to, kaip žmogus buvo auklėjamas. 

 Etiniai klausimai yra susiję su asmens veiksmais, kurie gali padėti arba pakenkti kitiems ar sau. 

 Ekologiniai klausimai yra susiję su konkrečia situacija, t. y. veiksmais, kurie turi įtakos gamtai ir 

žmonėms. 

    

(Ar įmanoma.., iš tiesų egzistuoja.., 

teisinga..?) 

 

 

 

 

 

(Jeigu.., tai..?) 

 

 

 

 

 

(Koks tai 

reiškinys...? Ką tai 

reiškia..?) 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaip tai susiję..? ) 

 

 

 

 

(Kas įrodo..?) 

 

 

 

 

(Koks yra..? Kokių minčių 

kelia..?) 

 

 

 

 

 

 

 

(Kodėl..?) 

 

 

 

 

 

 

 

(Kodėl tai aktualu..?)  
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3 užduotis (vidutiniška). Ekologinės krizės priežasčių ir poveikio analizė. Remdamasis profesoriaus Č. 

Kalendos vaizdo paskaitoje pateikta informacija nustatyk svarbiausias ekologinės krizės priežastis ir poveikį 

(gamtinei aplinkai ir pasaulio gyventojams). Rašyk juos vietoj žodžių „priežastis“ ir „poveikis“. Šį ekologinės 

krizės globalųjį vaizdą pristatyk klasėje ir paaiškink, kaip priežastys susijusios. 
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      4 užduotis (sunki). Dešimt dažniausiai užduodamų klausimų apie gyvūnų teises. Dirbdami poromis 

įsivaizduokite, kad esate Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai. Posėdyje svarstomos Medžioklės ir kitų 

įstatymų, susijusių su gyvūnų teisėmis, pataisos. Komisijos pirmininkas paprašė Jūsų atsakyti į dažnai 

užduodamus klausimus apie gyvūnų teises. Pateikite pašnekovui po penkis klausimus ir parašykite savo 

argumentuotus atsakymus dialogo lange.  

 

        Nepamirškite, kad Jūsų užduotis vadovautis ekologinės etikos principais, kuri pagrįsta 

individo vertingumu. Gyvūnai, kuriuos žmogus valgo, naudoja moksliniams tikslams, medžioja, 

įkalina zoologijos soduose ar išnaudoja kitokiais tikslais, turi prigimtinę vertę: savus biologinius 

poreikius, pažįsta supantį pasaulį, jaučia malonumą ir skausmą. Todėl moraliniai principai, kurie 

taikomi žmonių bendrijoje, turi būti taikomi ir elgesiui su gyvūnais. Gyvūnų teisių gynėjai 

reikalauja laikytis etikos ir nepritaria bet kokiems neteisingiems veiksmams, sukeliantiems 

gyvūnams kančių ir atliekamiems tenkinant savanaudiškus žmonių tikslus. Šie argumentai rodo, 

kodėl gyvūnų teisių gynėjai reikalauja ne didesnių ar švaresnių narvų laboratorijose, o kad tokių 

narvų iš viso nebūtų; ne „tradicinio“ ūkininkavimo, o visiško gyvulininkystės atsisakymo; ne 

„humaniškos“ medžioklės, o visiško tokios barbariškos veiklos išnykimo. Neteisingumas turi būti 

panaikintas – taip buvo padaryta su vergija, vaikų darbu ar moterų nelygybe. Visais šiais atvejais 

nebuvo jokių dalinių reformų, nes jos būtų reiškusios tik kitą to paties neteisingumo formą. 

Gyvūnų teisių šalininkai reaguodami į gyvūnų išnaudojimą reikalauja to paties − uždrausti.  

 

1. Ar teisinga sulyginti gyvūnus ir žmones, kai jie iš prigimties skiriasi? 

2. Teigiate, kad žmonės ir gyvūnai turi turėti tokias pačias teises. Tai juk visiška nesąmonė – ar vištos 

gali eiti balsuoti, o kiaulės turėti teisę į išsilavinimą? 

3. Jeigu gyvūnai turi teises, vadinasi, žmonių moralinė pareiga yra vartoti tik daržoves, t. y. tapti 

vegetarais?  

4. Kur brėžiama riba: jeigu primatai ir graužikai turi teises, tai jas turi ir amebos? 

5. Gyvūnai tikrai jaučia skausmą, bet nesuvokia savęs kaip individo. Ar nesuprasdami savo vertės ir 

negalėdami apsiginti jie neturi teisių? 

6. Gyvūnai minta vieni kitais nesuvokdami jokių teisių, tad gamtoje viskas savaime susitvarkys ir nieko 

neįmanoma pakeisti. Jeigu visų laukia pasaulio pabaiga, kokia prasmė kalbėti apie gyvūnų teises?  

7. Dievas suteikė žmogui galią būti viršesniam už kitus gyvūnus. Kodėl protingas žmogus turi riboti savo 

poreikius ir negali elgtis su gyvūnais ar juos medžioti kaip nori?  

8. Žemės plotų, išteklių reikia tiek žmonėms, tiek gyvūnams, o jų trūkstant ekonomika negali augti. Ar tai 

mums leidžia elgtis su gyvūnais kaip norime ir pakenkti gyvybei, jei nėra kitos išeities? 
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9. Kol mes gyvensime, gamtos užteks. Jei gerbsime gyvūnų teises, ką darysime ateityje, kai gyvūnų bus 

pilnos gatvės ir mūsų namai?  

10. Net jei gyvūnai turi moralines teises ir privalo būti apsaugoti, vis dėlto Lietuvoje ir pasaulyje yra 

daug rimtesnių problemų – moterų ir vyrų lygios galimybės, našlaičiai vaikai, narkomanija, smurtas, skurdas 

ir kt. Kas svarbiau – visų pirma išspręsti šias problemas ar pradėti rūpintis gyvūnų teisėmis?  

 

Kūrybinės užduotys: ekologinė etika 

1. Nuostabios gamtos mįslės.  ĮSIVAIZDUOK, kad dirbdama(-s) Jaunųjų gamtininkų centre atradai 

tam tikrus gamtos reiškinius, kurie iki šiol stebina mokslininkus. Štai nuotraukos, vaizduojančios šiuos 

atradimus ir straipsnių ištraukos, kuriuose pateikti gamtinių būtybių aprašymo duomenys.             

Perskaityk pateiktus pavyzdžius ir iškelk hipotezę: kaip galima juos paaiškinti? Ar visa tai yra vertinga 

(gėris) savaime? Galbūt tokios biologinės savybės nesvarbios ar nenaudingos (yra blogis) pačiam augalui, 

gyvūnui? Kas tai sukūrė? Ar pačios gamtos būtybės gali tai įvertinti? Pateik savo ekologinio tyrimo hipotezes. 

 

Nuotraukos Augalo, gyvūno aprašymas Tyrimo hipotezė 

 

Laumžirgio sparnų tyrimai parodė, 

kad tai įspūdinga mikromechanika, 

kuri leidžia judriai skristi įvairiomis 

kryptimis ir taip sugauti grobį. 

Skrydžio trajektorija kinta 

priklausomai nuo oro srovių ir 

pasipriešinimo. Venų pagalba kinta 

sparno forma, o tai leidžia sparno 

paviršiui suktis priklausomai nuo 

aerodinaminės apkrovos keičiant 

kryptis eigoje aukštyn ar žemyn. 

 

 

Augalo dilema – norėdami gauti 

energijos iš saulės, augalai privalo 

užsiimti fotosinteze, tačiau taip pat 

jiems būtina ir kaupti vandenį 

medžiagų apykaitai. Tai verčia rasti 

kompromisą sąveikaujant su 

aplinka. Augalai tai daro per 

žioteles ant lapų apatinio paviršiaus, 

kurios atsiveria ir užsidaro, taip 

įleidžiant oro. 

 O vienaląsčiai organizmai, 

pavyzdžiui, melsvabakterės, kad 

gautų saulės šviesos, stebi dienos ir 

nakties ciklą lyg tam tikrais 

molekuliniais laikrodžiais. 
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http://www.freewebs.com/kangynch

ongy/apps/photos/photo?photoid=27

337365 

 

 

Genų mutacija – stuburinių 

genomas sėkmingai vystosi ir taip 

išvengia ligų. Tai vyksta įgimtoje 

(bestuburiams) ir įgimtoje bei 

įgytoje imuninėse sistemose 

(stuburiniams). Įgimtas imunitetas 

yra užkoduotas genuose ir taip 

atsimena, kas nutiko organizmo 

evoliucijos praeityje. Įgytas 

imunitetas atsimena net ir tai, k 

kas nutiko organizmo biografinėje 

praeityje. Pabandyk įsivaizduoti, 

kaip visa tai vyksta milijonus genų 

ir antigenų turinčiuose 

organizmuose… Tai vyksta 

spontaniškai, be gyvūnų žinios, 

daug sudėtingiau, nei bet kuris 

žmogus įsivaizduoja… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://oceanus.no/tag/lophius-

piscatorius/ 

Lydekos, šios plėšrios žuvies, akys 

yra taip sudarytos, jog neregi nei 

spalvos, nei pavidalo, o tik 

šviesos blykčiojimą, kaip žuvytė 

vandenyje verčiasi ar sukasi. Lydeka 

tai pastebi ir žuvytę griebia. Todėl 

žmonės lydekas meškerioja ne kokiu 

nors mėsišku 

jauku, kaip kitas žuvis, bet blizge, tai 

yra tviskančios skardos skiautele, 

pritaisyta prie meškerės. Greitai 

traukiant vandens paviršiumi, ši 

skiautelė 

virpa blykčiodama, lydeka tai pastebi 

ir griebia, pati pakliūdama ant 

kabliuko. Žuvelės pavidalas blizgei 

yra nereikalingas, nes lydeka jo, 

neregi. Ji regi tik patį blykčiojimą. 

Blizgė yra žmogaus proto įrankis, 

sukurtas pagal lydekos akių sąrangą ir 

pagal jos grobuonišką instinktą. 

Žmogaus tikslas čia pasinaudoja 

lydekos tikslingumu ir šį sunaikina. 

 Tačiau gamtoje esama ir 

organinės blizgės, skirtos irgi 

lydekos pražūčiai. Tuose pačiuose 

vandenyse, kuriuose gyvena lydeka, 

gyvena ir kita plėšri žuvis, būtent 

tophius piscatorius. 

Vadinkime ją „lofijus žuvininkas". 

Viršutinė jo žiaunų dalis turi 

sukaulėjusį prailginimą, galimą 

judinti, kuris baigiasi sidabrinės 

spalvos kaspinu 20—30 cm ilgio. 

 

http://www.freewebs.com/kangynchongy/apps/photos/photo?photoid=27337365
http://www.freewebs.com/kangynchongy/apps/photos/photo?photoid=27337365
http://www.freewebs.com/kangynchongy/apps/photos/photo?photoid=27337365
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Lofijus žuvininkas tūno pasislėpęs 

vandenyje tarp žolių, iškiša savo 

„meškerykotį“, nuolat jį judina, 

sidabrinis jo kaspinas vartaliojusi ir 

blykčioja. Plaukianti pro šalį lydeka 

jį pastebi, griebia ir pati 

esti lofijaus pagrobiama. Visas šis 

įrengimas yra lygiai toks kaip ir 

žmogaus meškerės. Skirtumas tik 

tas, kad žmogaus meškerė yra jo proto 

įžvalgos padaras, o lofijaus..? 
 

       Pavyzdžių šaltiniai: 

 H. Rolston. Naturalizing Values: Organisms and Species // Louis P. Pojman, ed. Environmental 

Ethics: Readings In Theory and Application, 3 ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing/Thomson 

Learning, 2001, P. 78-89. 

 A. Maceina. Blogis ir laisvė. // Dievas ir laisvė. Raštai T.7. Vilnius „Mintis", 1994, p. 320−321.  



213 

 

2.   Šventės ar atmintinos dienos lankstinuko kūrimas. „Gamtoje ir žmonių gyvenime tam tikri 

pasikartojantys procesai ar įvykiai įgyja ypatingą reikšmę. Tada jie paprastai virsta nekasdienio 

pobūdžio renginiais, vadinamais šventėmis“ (profesorius Č. Kalenda).    

   PRISIMINK Lietuvoje nuo seno švenčiamos kalendorinės šventės, susijusios su gamta, tam tikrais 

gamtos ciklais, augalijos pasauliu ar paukščiais. Kurios iš jų, atėjus į Lietuvą krikščionybei, tapo ir 

krikščioniškomis šventėmis?  

   SUSIPAŽINK su pasaulyje besiformuojančiomis naujomis gamtosauginės reikšmės tradicijomis 

(žr. PAPILDOMI SKAITINIAI. Č.Kalenda, Ekologinė etika, p.151−158).  

   PRISIJUNK prie Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyvos, kuri paskelbė nemažai atmintinų 

dienų, skirtų gamtosaugos idėjoms populiarinti, visuomenei šviesti ir parenk lankstinuką 

šventiniam renginiui organizuoti.  Ant lankstinuko sugalvok patrauklų renginio pavadinimą, 

įsidėmėtinus žodžius−motto, kuo ši diena įdomi ir svarbi. 

 

Šventės pavadinimas: 

Citata arba motto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizdas. 
 

Trumpas šventės aprašymas, jos 

aktualumas arba įdomaus įvykio 

žinutė. Šventės tradicijos. 

 

Šventinio renginio laikas ir 

vieta: 

 

Dalyviai: 
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3.           3. Ekologinės reklamos scenarijaus kūrimas. „Šiandien aplinkos puoselėjimo sąjūdis įgijo 

naujas formas. Džiugina vis didėjanti šalyje mokinių įsitraukimo į prasmingą veiklą – savo krašto 

aplinkosaugą – plėtra. Tai neabejotinai efektyvi prevencija prieš blogį... Kiekvienas turime savęs 

paklausti: ką aš privalau ir galiu padaryti, kad ekologinė situacija mano kieme, mano kaime, mano 

mieste, mano šalyje, o kartu ir planetoje, ne blogėtų, bet gerėtų?“ (Č. Kalenda). 

Sprendžiant šią aktualią problemą pabandyk SUKURTI socialinę-ekologinė reklamą. Tai  

viena iš veiksmingų priemonių įveikti mąstymo ir elgesio inerciją, atsikratyti blogų, 

antiekologiškų įpročių, o labiausiai reikalauja kiekvieno mūsų neabejingumo. Paskirtis – atkreipti 

bendruomenės dėmesį, kad yra pas mus ir blogų tradicijų, kurių negalima toleruoti, pavyzdžiui, 

paprotys deginti pavasarį pernykštę žolę, poilsiautojų nekultūringas elgesys gamtoje, godumas 

grybaujant ar uogaujant, žiaurus elgesys su gyvūnais, brakonieriavimas ir kt. 

 Ekologinės reklamos scenarijų gali kurti komanda iki 3 mokinių.  

 Šio užduoties lapo viršuje PARAŠYK jūsų reklamos scenarijaus pavadinimą.  

 Ekologinės reklamos trukmė iki 2 minučių, atitinkamai tokiam laiko tarpui turi būti sukurtas  

socialinės reklamos scenarijus.  

 Klasė balsuoja ir įvertina grupių sukurtus scenarijus, o išrinktajam mokiniui arba komandai  

sukūrusiam/-iai geriausią ekologinės reklamos scenarijų, rekomenduojama pagal galimybes nufilmuoti 

ekologinę reklamą ir ją pristatyti visai mokyklos bendruomenei.  

 Nevertinami darbai, neatitinkantys šios užduoties ar pastebėjus, kad darbai yra plagijuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė-ekologinė reklama „...“ 
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4. Socialinė drama pagal svarbiausias ekologines arba bioetikos problemas. Mokiniai turi 

pasidalinti pagrindines atsakomybes teatre: režisierius (-iai), scenaristas (-ai), kostiumų dailininkas, 

scenografas, grimeris (-iai), aktoriai, scenos darbininkai, garso režisierius, apšvietėjas. Kai visos 

atsakomybės yra aiškios, mokiniai turi pasirinkti vieną iš šių (arba savo sugalvotų) temų spektakliui: 

I. Ekologinės etikos problemos:  

1. Gyvūnų gerovė;  

2. Žmogaus viršenybė;  

3. Aplinkos degradacija; 

4. Aplinkos išsaugojimas; 

5. Klimato pokyčiai; 

6. Žmogaus ir gamtos santykis; 

7. Tarša;  

8. Zoologijos sodai ir gyvūnų gerovė,  

II. Bioetikos problemos: 

1. Abortai; 

2. Eutanazija; 

3. Žmogaus kūno vientisumas; 

4. Prekyba kūno organais; 

5. Moterų/vyrų apipjaustymas; 

 

Pristatydams temas, mokytojas paaiškina pagrindines su šiomis temomis susijusias  

problemas. Pagal pasirinktą temą mokiniai turėtų sugalvoti spektaklio pavadinimą ir parengti 

scenarijaus pagrindus (grupėje). Kiekvienas mokinys, pagal savo atsakomybes teatre, turi imtis 

individualios ar grupinės veiklos ir parengti savo dalį spektakliui. 

Pabaigus pasiruošimą spektakliui, spektaklis rodomas klasėje ir būtinai aptariamas.  

Mokiniai turi apsvarstyti: 

1. Kaip pavyko atskleisti pasirinktą temą? 

2. Kokias papildomas temos problemas pastebėjo ruošiantis spektakliui (ar jį rodant)? 

3. Ar spektaklis galėtų būti rodomas kitiems? Kokiomis progomis? 

Papildoma užduotis: 

Jei būtų nuspręsta rodyti spektaklį platesnei audotorijai, būtų galima pritaikyti “Forum teatro”  

principus, t.y. spektaklis būtų rodomas tol, kol dalyviai iš auditorijos nesuploja. Suplojus spektaklis 

sustoja ir suplojęs žmogus gali eiti vaidinti vietoj pasirinkto aktoriaus. Spektaklis tęsiamas nuo tos 

vietos, kur buvo suplota. Spektaklį auditorija gali stabdyti tiek kartų, kiek atrodo būtina. Taip pat 

galima spektaklį vaidinti keletą kartų. 
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Testas: ekologinė etika 

 

1 klausimas: Kodėl ekologinėje etikoje žmogaus santykis su gamta apibrėžiamas kaip moralinis 

santykis? Pažymėk teisingus atsakymus. 

 

Sudėtingumo lygmuo: sunkus  

 

Tipas: iki 5 atsakymų variantų tekstu, vienas paveikslėlis.  

 

Atsakymų variantai 

 

Etika paremta antropocentriniu požiūriu į žmogų kaip 

gamtos šeimininką. 

*Etika remiasi nuostata, kad žmogus turi suvokti save kaip 

darnios moralinės bendrijos narį. 

*Etika apibrėžia, kas yra gėris ir blogis, t. y. žmogaus 

moralinį santykį su gamta, kas privalu ir ko nedera daryti. 

*Etika numato moralės principus, susijusius su žmogaus 

veiklos tikslų ir gamtos išsaugojimo dilemomis. 

Etika įrodo, kuo žmogus yra kaltas dėl blogos ekologinės 

būklės. 

 

 (* žvaigždutye pažymėti teisingi atsakymai) 

 

2. klausimas: Išdėstyk tinkama seka priežastis, kurios lėmė mūsų amžiaus ekologinę krizę. 

 

Sudėtingumo lygmuo: vidutinis  

 

Tipas: iki 8 kortelių su tekstu; visas sudėlioti eilės tvarka.  

 

Atsakymų variantai 

 

Prasidėjo industrinė revoliucija. 

Dėl miestų plėtros iki XIX a. vidurio išnyko 35 gyvūnų rūšys. 

Dėl sparčios gamybos iškirsta 50 procentų miškų plotų. 

Per II pasaulinį karą įvykdytas Japonijos miestų atominis bombardavimas. 

Po II pasaulinio karo atlikti daugiau kaip 2074 branduolinio sprogdinimo bandymai.  

Dėl Černobylio katastrofos dvigubai padaugėjo apsigimimų ir mutacijų. 

Pasaulio gyventojų skaičius pasiekė 7 milijardus. 

Automobilių skaičius Žemėje artėja prie milijardo. 
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3 klausimas: Kaip susijusi žmogaus teisė į sveiką aplinką su pareiga rūpintis aplinkos apsauga? 

Pažymėk, kurie veiksmai atitinka ekologinę pareigą. 

 

Sudėtingumo lygmuo: lengvas  

 

Tipas: iki 5 atsakymų variantų tekstu, vienas paveikslėlis.  

 

Atsakymų variantai 

 

 

Norėdamas ką nors pakeisti pasaulyje, pirmiausia pradėk nuo 

savęs. 

* Nelaužyk medelio – privalu saugoti gamtą. 

* Pakelk šiukšlę ir neteršk aplinkos. 

* Nežudyk, gerbk kiekvieną gyvybę. 

* Nekankink gyvūnų, rūpinkis jų klestėjimo sąlygomis. 

 

 

(* žvaigždute pažymėti teisingi atsakymai) 
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4.3. MODULIO MEILĖ IR ŠEIMA KRITINIO MĄSTYMO, KŪRYBINĖS UŽDUOTYS, 

TESTAS 

 

1. „Matyk, ką žiūri“: nepriklausoma laikysena gaunamos informacijos atžvilgiu. 

 

Metodo tikslas: paskatinti mokinius kritiškai vertinti perduodamą mass media informaciją.  

 

Būtinos priemonės: pasirinkti vieną iš vaizduojamojo populiaraus meno pavyzdžių tai gali būti 

populiarus muzikinis−vaizdo klipas, populiari reklama, ar animacinis filmas, kurį visi būtų matę. 

Aptariant kurią nors šiandien aktualią problemą, išdėsčius savo poziciją į ją, būtina pakviesti mokinius 

tapti ekspertais ir patiems „kitomis akimis“ dar kartą visiems kartu pažiūrėti pavyzdį. Demonstruojant 

būtų gerai sustabdyti labiausiai problemą atspindinčius vaizdus ar kitais būdais juos užfiksuoti.   

 

Metodo taikymo pavyzdys 

Aptariama šiandieninė meilės ir moters vaidmens transformacija vaizduojamame mene. 

Vertinamas animacinis filmas „Šrekas“. 

 

Įžanga. Vargu ar atsirastų bent keli jaunuoliai iš klasės, kurie būtų nematę animacinio filmo 

Šrekas. Nuotaikingas, užkrečiantis, netradiciniai juokeliai ne vienam tiek jaunam, tiek vyresniam 

žiūrovui sukėlė tikrai gerų emocijų. Tik ar tikrai taip. Kokią žinią jis perduoda? Žinome, kad meilė iš 

prigimties yra transcedentali.  Vyro ir moters santykis yra iš pagrindų meilės santykis. Meilė labiau nei 

bet koks kitas santykis perkeičia žmogų, daro jį geresnį, tobulesnį. 

 

Paskatinkite mokinius prisiminti visas lietuvių ir kitų tautų pasakas, kuriose žmogus buvo 

atverstas iš gyvulio (Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, varlė karalienė, ežiukas ir pan.) Visose 

jose meilė ir mylinčiojo pasiaukojimas ir kantrybė padėjo iš gyvulio vėl atvirsti žmogumi.   

 

Aptarkite prieš animacinio filmo peržiūrą: trancendentinį meilės poveikį, aplinkybes, kada 

žmogus praranda žmogiškumą ir virsta gyvuliu. Kas yra pagarba? Kaip išreiškiama pagarba tarp 

skirtingų lyčių asmenų?  

 

Detaliai išanalizuokite: 

1. kokia gyvuliui būdinga elgsena regima 

Šreko pasakoje? Aptarkite, kodėl ši 

elgsena sukelia tiek daug juoko. 

2. kokia moteriai nebūdinga elgsena regima 

Šreko pasakoje?  
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Pirmas epizodas. Sustabdykite epizodą, kuriame Fijona kaunasi. Pasidomėkite ką tuometu veikia 

jos „riteris“. Ar jie neapsikeitė vaidmenimis? Kokias emocijas sukelia besikaunanti moteris?  

 

 2 epizodas. Fijona dainuodama gracingai 

nužudo lakštingalą ir iškepa jos perimų 

kiaušinėlių Šrekui pusryčius.  

Aptarkite, koks lakštingalos įvaizdis yra 

kitose pasakose? Kaip jaučiatės matydami 

kepamų lakštingalos kiaušinių vaizdą?  

 

 

 

3 epizodas. Sekdama Šreko pavyzdžiu, 

pripučia kaip balionėlį gyvatę, gyvatė vargu ar 

liko gyva nuo tokių „juokelių“.  

 

 

 

 

 

 

3. Kaip su Fijona elgiasi Šrekas? Ar pavadintumete tokį elgesį pagarbiu?   

 

Išvada. Kokia pagrindinė mintis peršasi? Ar tai ne pasaka „išvirkščiai“?  

 

 

Vertinimas:  

Taikomos: formuojamojo vertinimo metodikos: pamokos metu mokiniai skatinami rodyti 

empatiją, klausti, stengtis įžvelgti „už kadro“, atrasti paslėptą, iš karto nematomą užuominą, pamatyti 

„kitu kampu“ ar pasiūlyti savo vertinimo kriterijų. 

Kaupiamasis vertinimas: vertinamos mokinių pastangos, aktyvus darbas pamokoje. 
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2 kritinio mąstymo užduotis (lengva). Kaip išmokti mylėti? 

Parašyk instrukciją sau: Kaip išmokti mylėti? (Paskutinėje lentelės skiltyje įvertink teiginius, 

kurie tau netinka, nurodydamas kodėl.) 

 

 Teiginiai  Netinkamų 

teiginių 

vertinimo 

argumentai 

(kodėl 

netinka?) 

Instrukcijos 

tikslas 

Padėti suprasti, kaip išmokti mylėti. 

 

 

Santykis su 

kitu 

asmeniu 

Vartotojiškas. Kitas žmogus man reikalingas kaip priemonė savo 

tikslams pasiekti. Aš noriu, kad jis mane mylėtų. Svarbiausias asmuo 

šiuose santykiuose esu aš. Kitas žmogus man vertingas tiek, kiek 

padeda pasiekti tikslą. 

 

Vartotojiškas. Kitas žmogus man reikalingas kaip asmuo. Aš noriu jį 

mylėti. Svarbiausia – kitas asmuo, jo gėris – laimė. Asmuo man 

vertingas ne dėl kokių nors savybių, bet todėl, kad jis yra, aš jį tokį 

myliu. Jei aš myliu, mane taip pat turi pamilti. Kitas žmogus man 

vertingas, nes aš jį myliu. 

 

Meilės, asmeninis. Kitas žmogus man reikalingas kaip asmuo. Aš jį 

myliu. Jis myli mane. Mes abu vienodai svarbūs. Abu vertiname 

vienas kitą kaip tai, kas nepakeičiama ir vertinga. Abu veikiame dėl 

abipusio gėrio.  

 

Skaistumas Būtinas. Padeda objektyviau vertinti draugystę, kito žmogaus požiūrį 

į tave, nes neakina aistra; ugdo atsakomybę ir pačios asmenybės 

kūno ir dvasios darną, stiprina meilę. 

 

Nebūtinas. Apriboja aistrą, trukdo išgyventi jausmus iki galo, 

reikalauja valios pastangų ir saviugdos, užkerta kelią kitų asmenų 

valdymui ir naudojimuisi jais. 

 

Pagarba Svarbi, kol draugauju.  

Nesvarbi. Tegul priima mane kaip asmenį, koks aš esu.  

Abipusė pagarba visada būtina.  

Pažinimas  Nesvarbus. Kai pastebėsiu kokią nors man nepatinkančią savybę, 

išsiskirsime. 

 

Svarbus. Juk malonu pažinti žavias kito asmens savybes.  

Būtinas. Būtina pažinti save ir kitą asmenį, kad suprastum save ir jį, 

suprastum, ar gali ir nori tęsti draugystę, ar nori mylėdamas kartu 

augti. 

 

Rūpestis Svarbus. Visi Lietuvoje nuolat susirūpinę. Tai nacionalinis bruožas. 

Tokia tradicija.  

 

Nesvarbus. Aplink daug susiraukusių ir nelaimingų žmonių. Noriu 

šypsotis. 

 

Būtinas. Rūpestis svarbus ne kaip emocija, bet kaip nuolatinis 

abipusis domėjimasis ir veikimas dėl abipusio gėrio.  
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Atsakomybė Nebūtina, nes reikalauja valios pastangų.  

Būtina abipusė, nes kuria visokeriopą abipusį saugumą.  

Davimas Aš tik imu, aš nieko neduodu, nes nieko neturiu.  

Aš tik duodu, nes visi ima.  

Abipusis dalijimasis ir kito kaip asmens ir jo gėrio priėmimas.  

Duodamas turtėju.  

Teisė į 

lytinius 

santykius 

Todėl, kad esame gyvūnai. Visiems ir visada, kai tik norima ir su kuo 

norima; kol leidžia kūnas, nes nereikia daug galvoti ir stengtis 

draugaujant.  

 

Todėl, kad tokie įstatymai. Tada, kai įstatymai leidžia. Pakeis 

įstatymą, pasikeisiu ir aš. 

 

Todėl, kad išmokome mylėti ir atsakingai sukūrėme šeimą – 

įsipareigojome visiems, susitarėme bendrystėje su Dievu. Tik 

šeimoje – kaip kūno kalbos ir dvasinių nuostatų išraiška. Nežeisime 

vienas kito. Viešas, laisvas, sąmoningas abipusis įsipareigojimas 

rodo, kad suprasta, ką reiškia mylėti, ir išmokta kurti meilės 

santykius, kuriais galima dalytis tarpusavyje. 

 

 

 

3 užduotis (vidutinė). Skaistumas 

Argumentuotai įvertink pagrindinių istorijos veikėjų elgesį skaistumo požiūriu. 

 

Eil. 

nr. 

Pagrindinis 

veikėjas 

Istorija  Argumentuotas vertinimas  

1. Paauglys  Nusprendė lytinius santykius atidėti, 

kol sukurs šeimą, kai išmoks tikrai 

mylėti ir sutiks mylinčią merginą. 

Svajoja sutikti tokią merginą, su kuria 

galėtų ir tylėti, ir kalbėtis, ir svajoti, ir 

šokti, ir melstis. 

 

2. Moteris Vieniša mama su nuoširdžia meile 

augina vaiką. Ji suprato, kad suklydo 

draugaudama su vaiko tėčiu (jam 

pataikavo, viską leido) ir todėl liko 

viena (šis jos elgesį įvertino kaip 

palaidą ir paliko ją). Moteris svajoja 

sutikti atsakingą vyrą, kuris mylėtų ją 

ir jos sūnų ir sugebėtų norėti kurti 

šeimą nereikalaudamas jokių meilės 

įrodymų.  

 

3. Paauglė  Nuolat atsiduoda dėmesingam 

vaikinui. Puikuojasi prieš drauges, 

kad vaikinas ją viešai bučiuoja, 

glamonėja. Draugėms pasakoja, kad 

jis ir prezervatyvų nusiperka.  
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4. Kalinys Neturėjo ir neturi lytinių santykių, nes 

nebuvo galimybių. Sėdi kalėjime ir 

yra izoliuotas nuo kitų, tačiau mintyse 

kuria seksualinės prievartos scenas 

pagal matytus pornografijos vaizdus ir 

mėgaujasi jomis. 

 

5. Žmona Ištikima vyrui, rūpinasi vaikais, 

šeima, natūraliai planuoja šeimą. 

 

6. Šv. Augustinas Palaidai gyvendamas nesugebėjo būti 

ištikimas savo sūnaus motinai net jai 

prašant, todėl ši nesutiko su juo 

tuoktis ir jį paliko. Atsivertęs gailėjosi 

dėl padarytų skriaudų, pakeitė 

gyvenimo būdą. Tapo patikimu ir 

pasišventusiu kunigu. Jis neneigė 

nuodėmingos praeities, bet atsižadėjo 

paleistuvavimo kaip žalojančio 

blogio.  
(Plačiau: Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su 

savimi. Vilnius: Aidai, 1994) 

 

7. Belgijos karalius 

Boduenas 

Ištikimas žmonai, Dievui ir tėvynei. 

Belgijos parlamentui priėmus 

įstatymą, įteisinantį abortus, atsisakė 

sosto, nes nesutiko įteisinti to, kas 

prieštarauja žmoniškumui, bet 

nenorėjo ignoruoti ir parlamento 

sprendimo. Po karaliaus mirties iš jo 

dienoraščio galima suprasti, kad 

karalius žavėjosi žmona, nors su ja ir 

nepavyko susilaukti svajotų vaikų. 
(Plačiau: Leon Joseph Suenens. Iškalbingas 

karaliaus Bodueno gyvenimas. Vilnius: 

Katalikų pasaulio leidiniai, 2002) 

 

  

3 užduotis (sunki). Aš kuriu gyvenimą 

 

Atpažink kiekvienos situacijos vertinimo kriterijus, pagal juos įvertink ir išspręsk situaciją, 

t. y. atsakyk į klausimą. (Visos situacijos tikros. Pakeistas tik pagrindinio veikėjo santykis su 

skaitytoju.)  

 Situacijų analizė Pastabos, 

klausimai 

mokytojui 

1 situacija  Mano septyniolikmetis brolis įsimylėjo bendraklasę. Jie gražiai 

bendrauja. Brolis ją dievina. Visuose draugų gimtadieniuose, klasės 

šventėse jie kartu. Vakar brolis pamatė, kad draugę iš mokyklos 

lydėjo kitas vaikinas. Jam kilo pavydas: „Juk sakiau, kad myliu, ko ji 

dar nori? Gal paprašyti, kad įrodytų man savo meilę? Tegul atsiduoda 

man, tada žinosiu, kad myli.“ 

 

Klausimas Ką patarti broliui?  
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Santykis 

(meilė ar 

vartojimas) 

  

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    

Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

2 situacija  Mano septyniolikmetė sesuo sulaukia dėmesio iš bendramokslių, iš 

draugų muzikos mokykloje ir treniruotėse. Jai išskirtinį dėmesį rodo 

vienas bendraklasis. Jis seseriai patinka, nes yra malonus, mandagus, 

kalba apie meilę, tačiau ji supranta, kad šis ja tik susižavėjęs. Sesei 

malonu būti kartu. Šiandien vaikinas jai pareiškė, kad ji turinti jam 

atsiduoti ir taip įrodyti savo meilę. Prezervatyvą jis nusipirksiąs. 

Sesuo sutrikusi: „Gal aš ką netinkamai dariau, kad jis mane pigia 

preke palaikė?“ 

 

Klausimas Ką patarti seseriai?  

Santykis 

(meilė ar 

vartojimas) 

  

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    

Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

3 situacija  Mano penkiolikmetė sesuo pasidžiaugė, kad ją pakvietė į vakarėlį. 

Bendraklasės tėvai poryt išvažiuoja, namai lieka tušti. Klasės draugė 

žada, kad bus ir nepažįstamų vaikinų, o šie atsineš alkoholio ir 

maisto. Merginos pasirūpins saldumynais. Draugė žadėjo, kad bus 

galima pas ją pernakvoti, kad nereikėtų naktį eiti namo. Sesuo 

džiaugiasi, kad galbūt susiras svajonių vaikiną. 

 

Klausimas Ką patarti seseriai?  

Santykis   
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(meilė ar 

vartojimas) 

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    

Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

4 situacija  Mano brolis svarsto, ar eiti į vakarėlį. Sporto klube jis susipažino su 

mergina, kuri jį pakvietė į vakarėlį. Mergina sakė, kad toks gražus ir 

stiprus vaikinas neturėtų leisti savaitgalio vienas. Ji pasisiūlė iškepti 

pyragą ir paruošti saldų stalą. Patikino, kad namuose bus tik ji su 

drauge, ir paprašė atsivesti draugą.   

 

Klausimas Ką patarti broliui?  

Santykis 

(meilė ar 

vartojimas) 

  

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    

Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

5 situacija  Sutikau pusseserę. Ji pakvietė mane į savo vestuves. Džiaugiasi, kad 

turi draugą ir kad laukiasi. Nustebino jos žodžiai, kad draugas labai 

geras, ją myli, rūpinasi buitimi, turi gerą darbą, nors kartais ir pakelia 

ranką, bet visada atsiprašo. Ji parodė mėlynę ant riešo. 

 

Klausimas Ką patarti pusseserei?  

Santykis 

(meilė ar 

vartojimas) 

  

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    
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Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

6 situacija  Vakar buvome svečiuose pas gražią tetos šeimą. Prie stalo teta 

pasigyrė, kad laukiasi, o jos vyras susinervino: „Sakiau, kad nereikia 

vaikų, šitų per akis.“ Vaikai dingo nuo stalo į savo kambarį, vyras 

išėjo parūkyti, o mes nusukome kalbą į šalį ir netrukus išvažiavome 

namo. Nepaisydamas amžiaus skirtumo su teta mielai bendraudavau. 

Nežinojau, kaip reaguoti. Ką patarti tetai? 

 

Klausimas Kaip tinkamai reaguoti į tetos žinią?  

Santykis 

(meilė ar 

vartojimas) 

  

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    

Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

7 situacija  Sutikau pusbrolį. Jis pakvietė mane į vestuves. Pusbrolis džiaugėsi, 

kad jo išrinktoji lankė jį ligoninėje, nors jis ten buvo tik dvi dienas. 

Pusbrolis sakė, kad jie labai daug kalbasi. Jis žino jos svajones, o ji 

norinti su džiaugsmu padėti įgyvendinti jo svajas. Abu svajoja kartu 

nugyventi ilgą gyvenimą ir džiaugtis anūkais. Kai paklausiau, kur 

gyvena jo draugė, pusbrolis atsakė, kad atskirai, ir pridūrė, kad 

melavo jai ir nežino, kaip geriau pasielgti: „Jai paklausus, su kiek 

draugių turėjau lytinių santykių iki pradėdamas draugauti su ja, 

atsakiau, kad dvi, nes nenorėjau pasirodyti per menkos seksualinės 

patirties. O ji iš tikro mano pirmoji mergina, kurią myliu, 

paviršutiniškiems santykiams savęs niekad nešvaisčiau. Ji pasakė, 

kad dovanosianti man daugiau, ir padėkojo už atvirumą. Bet aš jai 

melavau. 

 

Klausimas Ką patarti pusbroliui?  

Santykis 

(meilė ar 
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vartojimas) 

Skaistumas    

Pagarba    

Pažinimas    

Rūpestis    

Atsakomybė    

Teisė į 

lytinius 

santykius 

  

Situacijos 

vertinimas 

(„diagnozė“) 

  

Atsakymas   

 

 

KŪRYBINĖS UŽDUOTYS 

Meilė – žmogaus pašaukimas 

4 užduotis (lengva) Aš pradedu kurti meilės miestą... 

Iš meilės formulės „medžiagos“ sukurk (aprašyk) savo tėvų šeimos meilės namą ir (arba) 

savo meilės svajonių namą. 

Meilės namo statybinės medžiagos / namo dalys:  

 

 

 

 

 

Jei tau svarbus meilės namo patvarumas, pamąstyk:  

Kaip pasikeičia dviejų skirtingų lyčių santykiai iš „meilės formulės“ pašalinus kurį nors elementą. 

Pamėgink apibūdinti tokią meilę (kurioje nėra ar rūpesčio, ar pagarbos, ar atsakomybės, ar pažinimo). 

O kas atsitiks, jei davimą prilyginsime „0“? 

 

5 užduotis (vidutiniška). Mano mintys apie meilę 

Sukurk laisvos formos esė „Perdovanota dovana“ arba remdamasis kieno nors laiminga 

meilės istorija – esė „Meilės istorija“.  

Esė 

Laisva forma  Perdovanota dovana  

Esė kaip žanras jo 

pradininko, rašytojo Mišelio 

de Montenio (M. de 

Montaigne), buvo aiškinamas 

kaip bandymas, lavinimas, 

 

Pažinimas  

__________ 

Rūpestis 

__________ 

Pagarba  

__________ 

Atsakomybė 

__________ 

Davimas 

 

_________ 
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apmatai, kur svarbiau ne 

pareikšti tiesą, ją įrodyti ar 

paneigti, o jos ieškoti. Tai 

savarankiškas mąstymas, 

minčių seka, mąstymo 

rezultatas. Tai laisva tiesos 

paieška, kuriai nebūtina 

struktūra. 

Pagal laimingą meilės istoriją Meilės istorija 

Esė gali būti ir struktūruota, 

remtis kokia nors istorija, 

duomenų rinkiniu. Rašant esė 

pagal laimingą meilės 

istoriją, galima rinktis esė 

struktūrą: vertybių, santykių 

puoselėjimo, argumentų, 

nuostatų, tradicijų, 

chronologinę, svarbiausių 

istorijos veikėjų gyvenimo 

apsisprendimų ir kt. 

 

 

 

6 užduotis (sunki) „Atėjau, kad apsčiai turėtumėte gyvenimo“ 

 

Pasirink temą ir parašyk refleksiją  

1. Ką norėtum iš tėčio ir mamos santykių 

pasiimti ateičiai, ką norėtum keisti? 

 

 

2. Kodėl daug pasaulio turtingųjų, galinčių be 

apribojimų naudotis materialinėmis gėrybėmis, 

jaučiasi nelaimingi?  

(M. Jackson, W. Houston) 

 

 

3. Kodėl dalis vargšų, gyvenančių skurde, 

sugeba būti laimingi?  

(Motina Teresė, R. Folero; Lietuva – viena šalių, 

kurioje vaikai nelaimingiausi) 

 

 

4. Kokia meilė dominuoja tarp lietuvių 

sužadėtinių, jei daugiau nei pusė porų išsiskiria 

praėjus kuriam laikui po santuokos?  

(Lietuva (2007 m. duomenimis) pirmauja tarp 

kitų ES šalių skyrybų skaičiumi. O juk žmonės 

tuokiasi iš meilės.)  

 

 

 



228 

 

7 užduotis (vidutiniška). Pasakų metodas 
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TESTAS tema Meilė – žmogaus pašaukimas 

1. Kas apibūdina dovaną ir dovanojimą kaip tikrą veiksmą? 

Sudėtingumo lygmuo: sunkus  

 

Tipas: Iki 5 atsakymų variantų tekstu, be paveikslėlio;  

 

Atsakymų variantai 

*Būtinybė dovanoti 

Atliekamo daikto padovanojimas 

*Noras dovanoti konkrečiam asmeniui ir žinojimas, kokia dovana jį pradžiugins 

*Pinigų dovanojimas 

2. Kas padeda ir kas trukdo išmokti mylėti? 

Sudėtingumo lygmuo: vidutinis  

Tipas: iki 10 kortelių su tekstu skirstomos į 2 įvardintas grupes;  

Atsakymų variantai 

Padeda: 

Empatija 

Atsakomybė 

Nesavanaudiškumas 

Noras tobulėti 

Skaistumas 

Trukdo: 

Ankstyvi lytiniai santykiai 

Romantiški filmai ir serialai 

Egoizmas 

Rūpinimasis savo išvaizda 

Geidulys 

3. Sugrupuok teiginius pagal meilės rūšies prasmę. 

Sudėtingumo lygmuo: lengvas  

Tipas: kortelės jungiamos į poras (3−5 poros);  

Atsakymų variantai 

GEIDIMAS | Troškimas kito asmens kūno 

GEIDŽIANČIOJI MEILĖ | Troškimas kito asmens kaip gėrio sau 

PALANKI MEILĖ | Troškimas gėrio kitam asmeniui 
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Vaizdo filmai  

Haraldas Eia „Smegenų provimas“ http://www.youtube.com/watch?v=WW2r6xjXWJo 

Nuo pradėjimo iki gimimo. http://www.youtube.com/watch?v=6GBmi6akFbM 

Nucleus Medical Media. Apvaisinimas.(angl.): http://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4 

Nucleus Medical Media. Ovuliacija (angl.) http://www.youtube.com/watch?v=nLmg4wSHdxQ 
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5.4. Audiovizualinės medžiagos naudojimo etikos pamokose praktiniai patarimai 

 

 

         Dažnai pasitaiko, kad etikos mokytojai abejoja, ar galima naudoti tam tikrą filmą, audiovizualinį 

kūrinį ar kitą medžiagą pamokos metu.  

         Etikos pamokų tikslas – iškelti aktualius, kartais net kontraversiškus, „sunkius“ moralinius 

klausimus, suteikti teorinių įžvalgų juos sprendžiant ir pasiūlyti argumentuotą sprendimą ir kritišką 

nuomonę aktualaus moralinio klausimo atžvilgiu. 

         Būtent nuo tinkamos moralinės dilemos iškėlimo, aktualaus žvilgsnio priklauso mokinių 

susidomėjimas aptariamomis temomis etikos pamokose. Tinkamai parinktas filmas ar kita 

audiovizualinė priemonė gali paskatinti įdomias ir prasmingas diskusijas, o tai, kartu su mokytojo 

pateiktomis teorinėmis įžvalgomis, gali padaryti teigiamą įtaką formuojantis mokinio moraliniams 

įsitikinimams. 

        Nereikia pamiršti, kad mokytojo ir mokyklos veikla reglamentuojama LR įstatymų, kurių tikslas – 

apsaugoti vaiką nuo netinkamos ir asmenybę žalojančios informacijos. Pavyzdžiui, LR vaikų teisių 

apsaugos pagrindų įstatymo 46 straipsnis nustato, kad „draudžiama rodyti, parduoti, dovanoti, dauginti 

ir nuomoti vaikams žaislus, kino filmus, garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus 

leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją ar kitaip 

kenkia vaiko dvasiniam bei doroviniam vystymuisi.“ Dviprasmiškos ir itin plačios įstatymo nuostatos 

verčia įspėti, kad prieš rodant bet kokį filmą ar kitus garso ar vaizdo kūrinius reikėtų įvertinti: 

1. Ar juose tiesiogiai skatinama smurtauti, naudoti žiaurų elgesį, propaguoti karą ir pan.? 

2. Ar juose rodoma informacija gali būti priskiriama pornografijos kategorijai ar kitai, mokinių 

amžiaus grupei netinkamai, seksualinio pobūdžio informacijai? 

3. Ar juose rodoma informacija gali kitaip pakenkti vaiko dvasiniam ir doroviniam vystymuisi? 

 

      Jei kyla abejonių, būtina į ugdymo procesą įtraukti ir kitus mokinių ugdymo proceso dalyvius: 

mokinių tėvus ar mokyklos administraciją. Kokiais būdais: 

1. Tėvų susirinkimuose ar individualiose pokalbiuose pristatyti planuojamus naudoti (ir abejonę 

keliančius) audiovizualinius kūrinius bei trumpą ugdymo turinį. 

2. Mokytojų susirinkime ar susirinkime su mokyklos administracija aptarti planuojamus naudoti 

audiovizualinius kūrinius bei trumpą ugdymo turinį. 

      Gavus visų ugdymo proceso dalyvių sutikimą, teliks tinkamai perspėti mokinius apie kūrinių 

galimą neigiamą įtaką. 

       Nereikėtų automatiškai nuspręsti, kad jei filmas kelia abejonių, jis būtinai neturėtų būti rodomas 

pamokų metu. Stengiantis apsaugoti jautresnius mokinius, prieš rodant filmą būtina perspėti, kad: 

1. Kūrinyje yra smurto scenų. 
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2. Kūrinyje yra seksualinio pobūdžio informacijos. 

3. Kūrinyje yra kitokio pobūdžio informacijos (pvz., žiaurus elgesys su gyvūnais ir pan.). 

Taip pat vertinimui galėtų padėti, pvz., filmų indeksavimo rekomendacijos (http://www.lkc.lt/filmu-

indeksavimas/).  

        Mokinys visada turi turėti galimybę pasirinkti nedalyvauti pamokoje, jei, jo nuomone, tai gali jam 

pakenkti. Jam turi būti užtikrinama saugi vieta palaukti, kol peržiūrimas kūrinys. 

          Galiausiai nereikia pamiršti, jog skaudus, kontraversiškas, net gąsdinantis kūrinys yra vienintelė 

priemonė, leidžianti aktualiai pristatyti moralines dilemas. Tai nulemia ir pati moralinių dilemų 

prigimtis – dažniausiai verčianti rinktis tarp gero ir blogo, teisingo ir neteisingo, skatintino ir vengtino 

elgesio. Etikos pamoka be aktualios problemos neturi prasmės. 

           Ne mažiau svarbios mokytojo teorinės įžvalgos ir naudojamos teorinės koncepcijos, kurios 

paverčia bet kokią kontraversišką medžiagą tik priemone pristatyti problemą, o ne savitiksliu 

netinkamos informacijos demonstravimu. Svarbiausia, kas pateikiama analizuojant kūrinį, o ne pats 

kūrinys. 
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