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Įvadas

Vertybės padeda individui orientuotis aplinkoje 
ir turi daug reikšmės priimant sprendimus. 
Tokios vertybės, kaip žmogaus gyvenimas, 
sveikata, religija, meilė, išsilavinimas, dora, 
darbas, grožis yra visuotinai pripažintos, tapo 
universalios. Jos labiausiai atspindi žmonių 
poreikius, jos suvienija, įkūnija moralę ir tokius 
svarbius demokratijos principus kaip laisvė, 
tiesa, teisingumas, teisė ir pareiga. Taip pat 
jos padeda geriau orientuotis ir rinkos santy-
kių erdvėje (Pruskus 2005). Universaliosios 
vertybės, kaip pastebi V. Aramavičiūtė, negali 
būti kintamos, reliatyvios, priklausančios nuo 
žmonių vertinimo, norų ar pastangų jas įgy-
vendinti. Svarbiausios vertybės visada išlieka, 
nors ir klystame, jas paneigiame ir jų išsižadame 
(Aramavičiūtė 1998: 64).

Tokia vertybė yra ir išsilavinimas. Ją, kaip 
lemiamą kultūros ir ekonomikos plėtotės veiks-
nį, pripažįsta daugelis tyrėjų. Ypač pabrėžiama 
išsilavinimo svarba, kuriant ekonomines ir kul-

tūrines vertybes (Stanfield 1995; Sidney 1997; 
Throsby 2001). Išsilavinimui daug reikšmės ski-
ria ir Pasaulio Bankas, jaunimo požiūriu išsila-
vinimu kaip vertybe domisi ir Vakarų švietimo 
sociologai (Causen 1968; Caple 2000) ir kt.

Ši problema Lietuvoje nėra išsamiai tirta. 
Daugiau dėmesio skiriama moksleivių verty-
binėms orientacijoms, bendrosioms vertybėms 
tirti. Tai pasakytina apie M. Barkauskaitės 
ir A. Guobos darbą – tyrimą „IX–XII klasių 
moksleivių vertybinių orientacijų ypatumai“, 
paskelbtą leidinyje „Ugdymo vystymo ypatu-
mai“ (1998 m.).

Darbe nagrinėjamos moksleivių vertybinės 
orientacijos, nustatytos remiantis psichologo 
E. Spranger (1882–1963 m.) sukurta teorija ir 
tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai rodo, kad 
vertybinėms paauglių orientacijoms susidaryti 
turi įtaką daug veiksnių, iš kurių esmingi – lytis 
ir socialiniai veiksniai. Amžiaus, mokymosi 
profilio įtaka tyrimo rezultatams gana nedidelė. 
Leidinyje „Pedagogika“ (1997, Nr. 33) paskelb-
tas M. Barkauskaitės tyrimas „Devintųjų klasių 
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mokinių nuostatų, vertybių ir vertinimų tyri-
mas“, kurio tikslas yra nustatyti devintokų mo-
kinių psichologinę būklę mokykloje ir namie, 
sužinoti jų požiūrį į save, draugus, mokytojus, 
į mokymąsi, bendravimą, vertybes, laisvalaikį, 
palyginti to paties amžiaus ir išsilavinimo jau-
nuolių, gyvenančių skirtingomis kultūrinėmis, 
socialinėmis, ekonominėmis sąlygomis, nuos-
tatas. Vyresniųjų paauglių požiūrio į dorines 
vertybes dinamiką yra tyrusi E. Martišauskienė 
(2001), vertybių internalizacijos pokyčius vyres-
niame mokykliniame amžiuje tyrė V. Aramavi-
čiūtė (Aramavičiūtė 2002).

Daugiausia nagrinėtos moksleivių vertybi-
nės orientacijos, jų požiūris į save, draugus, mo-
kytojus, mokyklą ir t. t. (Barkauskaitė, Guoba 
1998). Kreipiamas dėmesys į paauglių dorines 
vertybes (jautrumą, pareigingumą, atsakingu-
mą, teisingumą), jų  pilietiškumą, moralines ir 
dvasines vertybes (Martišauskienė 2001, 2000; 
Aramavičiūtė 1998). Tačiau moksleivių, taip 
pat mokytojų ir tėvų požiūris į išsilavinimą 
nebuvo tirtas.

Mus domintų būtent šis aspektas. Siekiant 
nustatyti moksleivių, jų mokytojų ir tėvų po-
žiūrį į išsilavinimą kaip vertybę, jo ypatumus ir 
tendencijas, buvo atliktas empirinis bandomasis 
tyrimas, kurio rezultatais ir bus  remiamasi 
šiame  straipsnyje.

Straipsnio tikslas yra atskleisti moksleivių, 
tėvų ir mokytojų požiūrį į išsilavinimą kaip 
vertybę siekiant nustatyti veiksnius, turinčius 
didžiausią įtaką požiūriui susidaryti.

Šiam tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai:
Nustatyti veiksnius, lemiančius mokslei-1. 
vių domėjimąsi išsilavinimu kaip vertybe 
(mokykla, šeima, žiniasklaida).
Nustatyti požiūrio į išsilavinimą, kaip 2. 
vertybę, supratimo tarp dešimtokų ir 
dvyliktokų skirtingumą.
Nustatyti mokytojų ir t3. ėvų įtaką moksleivių 
išsilavinimo, kaip vertybės, supratimui.

Tyrimo dalykas – X ir XII klasių moksleivių, 
jų tėvų požiūris į išsilavinimą kaip vertybę.

Tyrimo objektas –  X ir XII klasės mokslei-
viai, jų mokytojai ir tėvai.

Uždaviniams spręsti naudoti šie metodai:
Teoriniai:1.  studijuoti sociologinę, peda-
goginę literatūrą pasirinktu aspektu.
Lyginamieji:2.  analizuoti koncepcijas, 
sampratas ir požiūrius ir visa tai paly-
ginti.
Empiriniai:3.  nustatyti respondentų (moks-
leivių, tėvų, mokytojų) nuomonę darant 
apklausą anketa (moksleivius – anketinė 
apklausa; kiekybinis metodas) ir pokal-
biai su tėvais ir mokytojais (kokybinis 
metodas).

Tyrimo metodika ir organizavimas
Bandomasis tyrimas atliktas 2006 m. kovo mė-
nesį Vilniaus Žvėryno gimnazijoje ir Tuskulėnų 
vidurinėje mokykloje. Anketinę apklausą atliko 
VPU Sociologijos magistrantė Loreta Navaitytė. 
Tyrimo metodas – anketinė moksleivių apklau-
sa. Respondentai buvo parenkami atsitiktinai. 
Iš viso buvo apklausta 200 respondentų – 100 
dešimtokų ir 100 dvyliktokų. Taip pat pokalbio 
metu apklausti jų tėvai (70) (jų mokytojai – 50, 
kurių darbo stažas nuo 1 iki 5 metų (18 %), 
nuo 5 iki 11 m. (60 %), daugiau kaip 11 metų 
(22 %). Tyrimo duomenų statistinė analizė re-
miasi daugiausia aprašomąja statistika. Surinkti 
duomenys buvo susisteminti ir  apdoroti SPSS 
10.0/Windows programa.

Tyrimo rezultatai ir jų analizė
1. X  ir XII  klasių moksleivių požiūris į 
išsilavinimą kaip vertybę

Anketą sudarė klausimai, kuriais buvo 
siekiama nustatyti požiūrį į išsilavinimą, taip 
pat kokią reikšmę išsilavinimas turi jų vertybių  
sistemoje ir kokie ateities planai dėl tolesnių 
studijų. 

Pirmiausia buvo siekiama nustatyti, kokios 
vertybės jaunimui yra svarbiausios. Prašoma 
pažymėti vertybes pagal svarbumą asmeniškai 
skalėje nuo 1 iki 10.

Kokios vertybės Jums yra svarbiausios?
Gauti rezultatai visose lentelėse pateikiami 

procentais. Procentinės reikšmės pateiktos pa-
gal respondentų skaičių (kintamojo paminėjimo 
atvejų skaičių), 1 pav.
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Kaip matome iš gautų atsakymų, tiek dešim-
tokams, tiek dvyliktokams išsilavinimas nėra 
svarbus, nes jis atsiranda vertybių gale. Dešim-
tokai išsilavinimui skiria 7 %, dvyliktokai – 9%. 
Dešimtokai labiausiai vertina laisvę – 33 %, 
pinigus – 32 %, saviraišką – 28 %. Dvyliktokai 
labiausiai vertina pinigus – 26 %, laisvę – 23 % 
ir sveikatą – 14 %. Respondentai svarbiausiomis 
vertybėmis laiko pinigus ir laisvę. Toks mokinių 
požiūris leidžia manyti, jog materialinė gerovė 
atveria kelią į sėkmingą ateitį. „Greiti“ pinigai 
bei laisvė tampa laimingo gyvenimo etalonu.

Kaip matome, respondentai, atsakydami, 
kokios vertybės jiems svarbiausios asmeniškai, 
pabrėžia, jog išsilavinimas yra svarbiausias. 
Dešimtokų ir dvyliktokų vertybių išdėstymas 
yra labai panašus. Abi respondentų grupės 
pirmosiomis vertybėmis išskiria išsilavinimą, 
bendravimą, bendradarbiavimą, pagarbą sau, 
sąžiningumą. Tai leidžia daryti prielaidą, jog so-
cialinis bendravimas ir bendradarbiavimas kaip 
vertybė padeda siekti užsibrėžtų tikslų, šiuo 
atveju – išsilavinimo. Mokiniams labai svarbu 
jaustis reikalingiems, laisviems, išreikšti save 
bei sėkmingai integruotis į bendruomenę. Pa-
brėžtina ir tai, kad dešimtokai dar tik pakeliui į 
suaugusiųjų pasaulį, tačiau jau yra suinteresuoti 
savo ateities planais  ir gerai suvokia, kad išsila-
vinimas atvers jiems galimybę tai pasiekti.

Kokio išsilavinimo ketinate siekti baigę ben-
drojo lavinimo vidurinę mokyklą (3 pav.)?

3 pav. Moksleivių ateities studijų planai

Apklausos rezultatai rodo, kad daugiausiai 
ketinama siekti  aukštojo universitetinio išsila-
vinimo – 46 % dvyliktokų ir 43 % dešimtokų, o 
aukštojo neuniversitetinio abi grupės tik po 3 %. 
Tai rodo universitetinio išsilavinimo reikšmę 
mokiniams ir nuostatą, kad tai gali užtikrinti 
sėkmingesnę profesinę ateitį nei neuniversi-
tetinės studijos. Tik nedaugelis respondentų 
dar nemąstė, kokio išsilavinimo norėtų siekti 
ateityje. 

1 pav. Moksleivių puoselėjamų vertybių prioritetai

2 pav. Švietimo dokumentuose deklaruojamų vertybių 
svarbos vertinimas

Kokios yra jums asmeniškai svarbios švie-
timo dokumentuose deklaruojamas vertybės 
(2 pav.)?

Valdas Pruskus Išsilavinimas kaip vertybė: mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris
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Kur ketinate studijuoti (4 pav.)?

4 pav. Moksleivių studijų vietos (šalies) pasirinkimas

Iš diagramos duomenų matyti, kad dešim-
tokai (44%) ir dvyliktokai (50%) ateityje ketina 
studijuoti Lietuvoje. Tik nedaug mokinių ren-
giasi studijuoti kitose Europos valstybėse arba 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Kokio lygio studijas ketinate baigti (5 pav.)?

5 pav. Siektinas studijų lygis

Kaip matome iš apklausos duomenų, didžiu-
ma respondentų labiausiai norėtų siekti magis-
tro laipsnio (XII – 25 %, X – 18 %), bakalauro 
laipsnio (XII – 12 %, X – 9%), daktaro laipsnio 
(XII – 6 %, X – 4 %) ir dar nemąstė (7 %). Dau-
guma, net 20 % dešimtokų, dar nemąstė, kokio 
lygio studijas baigs. Toks mokinių požiūris lei-
džia manyti, kad jie jaučia didelę atsakomybę už 
savo ateitį ir jos gerovę, pasiryžę siekti aukštojo 
išsilavinimo, kuris užtikrintų jiems profesinės 
karjeros sėkmę.

Kas labiausiai skatina Jus siekti  aukštojo 
mokslo (6 pav.)?

6 pav. Veiksniai, skatinantys siekti aukštojo mokslo

Apklausos duomenys rodo, kad moksleiviai 
pasirengę siekti išsilavinimo, norėdami uždirbti 
daugiau pinigų (X – 26 %, XII – 32 %). Įdomu 
tai, kad dešimtokai į  antrą vietą iškelia intelekto 
lavinimą (23 %), o dvyliktokai intelekto lavini-
mą nukelia į penktą vietą (20 %). Dvyliktokai 
antruoju pabrėžia prestižinio darbo įgijimą Lie-
tuvoje (25 %), trečioje – galimybę daryti karjerą 
(22 %). Su šia nuostata sutinka ir dešimtokai, 
šiam kriterijui jie skiria taip pat 22 %. Tiek 
dešimtokams, tiek dvyliktokams mažiausiai 
svarbus kriterijus yra kompetencijos įgijimas. 
Tai dar kartą rodo, kad moksleiviams labiau 
rūpi materialinė gerovė, o ne sąmoningas savęs 
realizavimas profesinėje karjeroje.

Kaip matyti iš apklausos duomenų, tėvų įta-
ka tampa ne tokia aktuali moksleivių gyvenime, 
didėja pasitikėjimas savimi, savarankiškumas 
ir asmeninė atsakomybė (44 %). Dešimtokai 
tėvų įtakai sprendimams skyrė – 13 %, dvy-
liktokai – tik 9 %. Didesnę įtaką sprendimams 
ir pasirinkimui daro internetas ir žiniasklaida 
dvyliktokams (5 %) nei dešimtokams (2 %). 
Ryškėja mokytojų įtakos sumažėjimas mokslei-
vių gyvenime. Tai ankstesnėms kartoms nebuvo 
būdinga. 
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Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti ir kokio-
mis savybėmis turėtų pasižymėti išsilavinęs 
žmogus (8 pav.)?

8 pav. Savybės, kuriomis turėtų pasižymėti išsilavinęs 
žmogus

Kaip matyti iš apklausos duomenų, dešim-
tokų nuomone, išsilavinęs žmogus turi mokėti 
keletą kalbų (25 %), turėti aukštąjį išsilavinimą 
(21 %), mokėti elgtis pagal etiketą (20 %) ir būti 
tvarkingos išvaizdos (20 %). Tačiau dvyliktokai 
pirmiausia nurodo aukštojo išsilavinimo svar-
bą (16 %), o tik tada kalbų mokėjimą (16 %), 
bendrą supratimą apie pasaulio kultūrą (15 %), 
tvarkingą išvaizdą (12 %). Įdomu tai, kad savo 

šalies istorijos pažinimo svarbai dešimtokai 
skyrė 7 %, o dvyliktokai – tik 5 %. Tai rodo 
patriotizmo stoką savo šaliai ir globalizacijos 
veikiamų kosmopolitinių pažiūrų įtaką.

Kokie didžiausi moksleivių norai (9 pav.)?

9 pav. Pagrindiniai moksleivių siekiai

Kaip matome, dešimtokai labiausiai nori 
būti laimingi šeimoje (40 %), tapti išsilavinę 
(34 %), tapti laisvi, nepriklausomi (31 %), pel-
nyti kitų žmonių pagarbą (29 %), tapti vertinami 
specialistai (28 %). Dvyliktokai labiausiai nori ke-
liauti (50 %), būti laisvi, nepriklausomi (37 %), 
būti laimingi šeimoje (35 %), materiališkai 
aprūpinti (34 %), tapti išsilavinę (30 %). Įdomu 
tai, kad dešimtokai norą būti išsilavinę iškėlė net 
į antrą vietą, o dvyliktokai norą būti išsilavinę 

Kas labiausiai daro įtaką moksleiviams 
priimant sprendimus (7 pav.)

Valdas Pruskus Išsilavinimas kaip vertybė: mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris
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paliko penktoje vietoje – jie labiausiai nori ke-
liauti. Remdamiesi dvyliktokų nuomone, galime 
daryti prielaidą, jog keliaudamas žmogus įgyja 
gyvenimo patirties, platesnį požiūrį į jį supantį 
pasaulį, leidžia pažinti kultūrų įvairovę, plėsti 
erudiciją. Tiek dešimtokams, tiek dvyliktokams 
mažiausiai rūpi tie patys dalykai tai – dalyvavi-
mas visuomeniniame gyvenime (X – 7 %, XII – 
9 %), pagalba kitiems (X – 13 %, XII – 8 %), tapti 
įžymiam (X – 3 %, XII – 7 %), išrasti ką nors 
nauja (X – 7 %, XII – 6 %), prisidėti prie tautos 
kultūros puoselėjimo (X – 5 %, XII – 4%). 

Reikia apgailestauti, jog moksleiviai yra 
pasyvūs piliečiai, mažai domisi visuomeniniu 
gyvenimu, valstybės gerove, tačiau labiau tel-
kiasi į individo gerovę. Todėl iškyla būtinybė 
ugdyti pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą 
savo šaliai, puoselėti jos kultūrą.

2. Tėvų požiūris į išsilavinimą                         
kaip vertybę
Tėvams buvo pateikta 12 klausimų, kuriais sie-
kiama nustatyti tėvų vaidmens svarbą kuriant 
moksleivio ateities viziją, taip pat tėvų nuostatų 
ir požiūrių reikšmingumą besiformuojančioms 
moksleivių nuostatoms ir vertybėms.

Kokios, Jūsų nuomone, vertybės yra svar-
biausios dabartiniam jaunimui (10 pav.)?

10 pav. Vertybės, svarbiausios dabartiniam jaunimui 
mokytojų ir tėvų požiūriu

Respondentų nuomone, dabartiniam jauni-
mui labiausiai rūpi pripažinimas (64 %), laisvė 
(60 %), išsilavinimas (57 %). Tėvai patvirtina 
hipotezę, jog jaunimui išsilavinimas yra vertybė. 
Tai rodo, kad tėvai pažįsta savo vaikus ir žino, 
kas jiems aktualu. 

Kokio išsilavinimo turėtų siekti  Jūsų vaikas?
Visi tėvai atsakė, kad jų vaikai turėtų siekti 

aukštojo universitetinio išsilavinimo. Taigi tėvų 
ir vaikų siekiai sutampa.

Kur norėtumėte, kad studijuotų Jūsų vaikas?
60 % tėvų norėtų, kad jų vaikai studijuo-

tų Lietuvoje, 28 % – Vakarų Europos šalyse, 
12 % – JAV.

Kokio lygio vaiko išsilavinimo norėtumėte?
20 % tėvų nurodė, kad jų vaikas turėtų siekti 

bakalauro laipsnio, 70 % magistro, 10 % – dakta-
ro laipsnio. Palyginti su moksleivių atsakymais, 
dauguma mokinių taip pat teigė, kad norėtų 
įgyti magistro laipsnį. Lyginant šiuos atsakymus 
su moksleivių atsakymais, galima daryti išvadą, 
kad tėvai daro įtaką vaikų pasirinkimui, nes 
atsakymai labai panašūs.

Kokie, Jūsų nuomone, yra svarbiausi motyvai, 
skatinantys siekti aukštojo mokslo (11 pav.)? 

11 pav. Motyvai, skatinantys siekti aukštojo mokslo 
mokytojų ir tėvų požiūriu

Kaip matome, svarbiausi motyvai siekti 
aukštojo mokslo, tėvų požiūriu, būtų šie: įgyti 
kompetenciją (62 %), lavinti intelektą (57 %), 
plėsti akiratį ir gauti prestižinį darbą Lietuvoje 



74

(37 %). Atsakymai rodo, kad tėvams svarbiau 
yra žinios, o ne materialinė gerovė. Tai leidžia da-
ryti prielaidą, kad, suprasdami žinių vertę, tėvai 
stengsis perduoti tokį supratimą ir vaikams. 

Ar dažnai kalbasi su vaikais apie išsilavi-
nimo siekimą?

75 % apklaustųjų tėvų nurodė, kad apie 
išsilavinimo  siekimą kalba  su  savo vaikais 
dažnai, 25 % – yra kalbėję keletą kartų. Tikėtina, 
kad  kuo daugiau tėvai kalbasi su savo vaikais, 
tuo didesnę įtaką jiems daro. Nustatyta, kad 
kuo aukštesnis tėvų išsilavinimas, tuo daugiau 
dėmesio skiriama pokalbiams su vaikais apie 
išsilavinimo svarbą kaip vertybę. 

Tėvų išsilavinimas ir jų pajamos. 70 % 
apklaustųjų tėvų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 
18 % – aukštesnįjį ir 12 % – vidurinį. 25 % tėvų 
mėnesio pajamos iki 1 000 Lt, 55 % nuo 2 000 
iki 3 000 lt, 20 % nuo 3 000 iki 5 000 Lt. Tai 
rodo, kad ir kokios tėvų pajamos būtų, jiems 
labai svarbus vaikų  išsilavinimas ir įgyjamos 
žinios.

3. Mokytojų požiūris į išsilavinimą                
kaip vertybę
Anketą mokytojams sudarė 7 uždari klausimai, 
kuriais buvo siekiama nustatyti, kokiomis verty-
bėmis ir principais vadovaujasi mokytojai ugdy-
mo procese, kiek dėmesio jie skiria mokiniams 
parengti tolesnėms studijoms, kiek skiriama 
dėmesio mokinių išsilavinimo kaip vertybės 
sampratai ugdyti.

Koks svarbiausias siektinas principas ug-
dymo procese?

Mokytojai svarbiausiu dalyku laikė hu-
maniškumo principą (52 %), toliau buvo 
atsinaujinimo (49 %), trečioje vietoje buvo 
demokratiškumo principas (47 %), ketvirtoje – 
tautiškumo (30 %). Tai leidžia daryti prielaidą, 
kad mokytojai vertina kito asmens unikalumą, 
skatina naujovių siekimą, atsinaujinimą, prisi-
taikymą prie naujų reikalavimų. Nors vienas iš 
svarbiausių šiandieninės mokyklos tikslų yra 
ugdyti vaikų patriotiškumą ir meilę tėvynei, 
deja, atsižvelgiant į šiandien besiskverbiančią 
kosmopolitinę kultūrą, tampa vis sunkiau au-
klėti mokinius šia prasme.

Kokios svarbiausios šiandieninės mokyklos 
deklaruojamos vertybės? 

Svarbiausią mokytojai iškėlė išsimoks-
linimą kaip vertybę (54 %), antroje vietoje 
– sveikos gyvensenos ugdymo programą (49 
%), trečioje – kultūrines vertybes (42 %) ir 
komunikabilumą (42 %), ketvirtoje – žmogaus 
dvasingumą (31 %). Tai rodo, kad mokytojai 
labiausiai vertina išsilavinimą, žinias ir sveiką 
gyvenimo būdą. Derėtų pabrėžti, jog visos trys 
respondentų grupės vienodai svarbia vertybe 
laiko išsilavinimą, o tik tada visa kita.

Kokios, Jūsų nuomone, vertybės yra svar-
biausios dabartiniam jaunimui?

Mokytojai nurodė, kad dabartiniam jauni-
mui svarbiausi yra pinigai (50 %), laisvė (40 %) 
ir išsilavinimas (37 %). Galima daryti prielaidą, 
kad mokytojai domisi savo mokinių gyvenimu 
ir žino, kuo gyvena jų mokiniai ir kas jiems yra 
svarbiausia.

Kokie motyvai būtų svarbūs pačiam moky-
tojui siekiant aukštojo išsilavinimo (12 pav.)?

12 pav. Motyvai, svarbūs mokytojui siekiant aukštojo 
išsilavinimo

Kaip matome iš apklausos duomenų, sie-
kiant aukštojo mokslo mokytojams svarbūs 
būtų šie motyvai: intelekto lavinimas (52 %), 
kompetencijos įgijimas (47 %), akiračio plė-
timas (46 %). Mokytojai labiau vertina žinias, 
mokslą nei materialinę gerovę, taip pat, kaip ir 
moksleivių tėvai. Galima numanyti, kad moky-
tojai stengiasi perduoti savo moksleiviams šių 
vertybių svarbą ugdant.

Valdas Pruskus Išsilavinimas kaip vertybė: mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris



75Santalka. Filologija. Edukologija, 2008, 16(4): 68–77

Ar mokykloje mokiniai supažindinami su 
aukštųjų mokyklų siūlomomis studijų progra-
momis?

70 % apklaustųjų mokytojų atsakė, kad 
mokiniai supažindinami su aukštųjų mokyklų 
siūlomomis studijų programomis, 16 % – nesu-
pažindinami ir 14 % nurodė, kad mokiniai patys 
gali susirasti reikiamą informaciją internete.

Išvados
Moksleiviai, įvardydami dabartinės jau-1. 
nuomenės vertybes, nurodo, kad jaunuo-
menei išsilavinimas nerūpi (X kl. – 7 %, 
XII kl. – 9 %). Svarbiausiomis vertybėmis 
laiko pinigus (X kl. – 26 %, XII kl. – 
32 %), laisvę (X kl. – 23 %, XII kl. – 33 %). 
Toks mokinių požiūris leidžia manyti, jog 
materialinė gerovė, jų manymu, atveria 
kelią į sėkmingą ateitį. „Greiti“ pinigai 
bei laisvė tampa laimingo gyvenimo 
etalonas. Tačiau į klausimą, kokios ver-
tybės svarbios asmeniškai, išsilavinimas 
nurodomas kaip siektina vertybė (X kl. – 
58 %, XII kl. – 49 %). Tai rodo, kad 
jaunuomenė nėra atvira (psichologiškai 
pasirengusi) atskleisti tikrąsias vertybes. 
Kita vertus, iš to matyti ir atvirumo stoka 
žmonių tarpusavio santykiuose.
Asmeniškai moksleiviai labiausiai ver-2. 
tina išsilavinimą (X kl. – 58 %, XII kl. – 
49 %); bendravimą ir bendradarbiavimą 
(X kl. – 52 %, XII kl. – 45 %), pagarbą 
sau (X kl. – 48 %, XII kl. – 49 %), sąži-
ningumą (X kl. – 41 %, XII kl. – 37 %). 
Tai leidžia daryti išvadą, jog socialinis 
bendravimas ir bendradarbiavimas kaip 
vertybė padeda siekti užsibrėžtų tikslų, 
šiuo atveju – išsilavinimo. 
Dauguma moksleivių ketina siekti aukš-3. 
tojo universitetinio išsilavinimo (X kl. – 
43 %, XII kl. – 46 %). Lietuvoje planuoja 
studijuoti (X kl. – 44 %, XII kl. – 50 %). 
Moksleiviai labiausiai norėtų baigti ma-
gistro studijas (X – 18 %, XII – 25%). Tai 
rodo, kad ne tik dvyliktokai, bet ir de-
šimtokai suvokia aukštesnio išsilavinimo 
svarbą. Nenuostabu, kad mūsų universi-
tetuose magistrantų kasmet daugėja.

Iš4. silavinimo įgijimą moksleiviai sieja su 
galimybe uždirbti daugiau pinigų (X kl. – 
26 %, XII kl. – 32 %); gauti prestižinį 
darbą (X kl. – 21 %, XII kl. – 25 %) ir 
galimybe padaryti karjerą (X kl., XII kl. – 
po 22 %). Tai rodo, kad moksleiviai 
išsilavinimo įgijimą pirmiausia sieja 
su savo materialinės gerovės gerinimu, 
kita vertus, – kad visuomenėje vis labiau 
įsigali pragmatizmas ir orientavimas į 
materialinę gerovę. 
Didžiausią įtaką priimant sprendimus 5. 
lemia asmeninis moksleivių apsispren-
dimas. Net 44 % dešimtokų ir dvyliktokų 
nurodė, kad jie sprendimus priima patys. 
Taigi moksleiviams tėvų įtaka tampa ma-
žiau aktuali. Ryškėja pasitikėjimas savimi, 
savarankiškumas ir asmeninio apsispren-
dimo svarba. Tik 13 % dešimtokų ir 9 % 
dvyliktokų nurodė, kad jų sprendimams 
daro įtaką tėvai. Internetas ir žiniasklaida 
jiems turi dar mažesnę įtaką: dvylikto-
kams – 5 %, dešimtokams – 2 %. Moky-
tojų įtaka moksleiviams yra itin nedidelė: 
dešimtokams – 1,5 %, dvyliktokams – 1 %. 
Tai rodo mokytojų įtakos moksleiviams 
esminį sumažėjimą priimant sprendimus. 
Tai neabejotinai kelia nerimą ir reikalauja 
išsamesnių tyrimų.
Mokytojai išsilavinimą sieja su: intelekto 6. 
lavinimu (52 %), kompetencijos įgijimu 
(47 %), akiračio plėtimu (46 %). Moky-
tojai labiau vertina žinias, mokslą nei 
materialinę gerovę, kaip ir moksleivių 
tėvai. Galima numanyti, kad mokytojai 
stengiasi perduoti savo moksleiviams šių 
vertybių svarbą ugdymo metu.
Kad ir kokį atlyginimą tėvai gautų, tai 7. 
sieja pirmiausia su: profesinės kompeten-
cijos įgijimu (62 %), intelekto lavinimu 
(57 %), akiračio plėtimu ir prestižinio 
darbo gavimu Lietuvoje (po 37 %). Tai 
rodo, kad tėvai supranta kokybiško iš-
silavinimo svarbą ir stengiasi perduoti 
tokį požiūrį vaikams. Tad nenuostabu, 
kad daugelis tėvų, net turėdami kuklias 
finansines galimybes, stengiasi, kad jų 
vaikai mokytųsi aukštosiose mokyklose. 
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EDUCATION AS A VALUE: STUDENTS, TEACHERS AND                      
PARENTS POINT OF VIEW

Valdas  Pruskus

In this article based upon empiric empirical experimental research, we disclose point of view from students, 
teachers and parents side. Highlighting school and parents influence to students attitude to education im-
portance. Disclosing different views on education between 10th  and 12th grade students. 
Students view on modern youths values shows that they don’t really care about education (10th grade – 7%, 
12th grade – 9%). The most valuable thing is money (10th gr. – 23%, 12th gr. – 32%), and independence (10th 
gr. – 23%, 12th gr. – 33%). This shows us that material fulfillment, as they think, leads to successful future. 
So in this case “fast” money and independence becomes a successful life standard. However answer to 
question what is most important to them personally education is most reachable value (10th gr. – 58%, 12th 
gr. – 49%). This shows us that youth is not ready (psychologically prepared) to open up their true values. 
In the other hand that shows us lack of openness in our relationship. 
 Personally highest rates goes to education (10th gr. – 58%, 12th gr. – 49%); communication and collabo-
ration (10th gr. – 52%, 12th gr. – 45%), self esteem (10th gr. – 48%, 12th gr. – 49%), honesty (10th gr. – 41%, 
12th gr. – 37%). In conclusion we can say that social relationship and collaboration helps to achieve goals, 
in this case – education. 
 Most of students are looking forward to achieve higher education (10th gr. – 43%, 12th gr. – 46%). Planning 
to study in Lithuania (10th gr. – 44%, 12th gr. – 50%). Students planning to go for postgraduate studies (10th 
gr. – 18%, 12th gr. – 25%). This shows us that not only 12th grade students, but also 10th grade students 
understand higher education importance. It is not a surprise that amount of postgraduate students is 
growing each year.
Achievement of higher education students are linking with opportunity to make more money (10th gr. – 26%, 
12th gr. – 32%); getting prestigious job ( 10th gr. – 21%, 12th gr. – 25%) and better career opportunities (10th 
gr. and 12th gr. – 22% each). That shows us that students first of all are linking education with their material 
wellbeing. We see that pragmatism and material wellbeing are taking important place in our society.
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Self determination is making biggest influence to student decisions. 44% of 10th and 12th grade students 
stated that they are making decisions on their own. So parent influence is becoming not that important. 
Self confidence, independence and self determination importance is showing up. Only 13% 10th grade and 
9% 12th grade students stated that their decisions are influenced by parents. Meanwhile internet and mass 
media has even lower influence (12th gr. – 5%, 10th gr. – 2%). Teacher influence is also not that big (10th gr. – 
1.5%, 12th gr. – 1%). That shows us big decrease of teacher influence on student decisions. That is definitely 
raising concern and asking for further investigation. 
Teachers are linking education with: intellectual development (52%), competence achievement (47%), 
student horizon expanding (46%). Knowledge, science have higher value than material welfare within 
teachers such as their patents. We can presume that teachers are trying to imply importance of those values 
to students while educating them. 
Whatever parent salary is, they are linking education with: achieving professional competence (62%), 
intellectual development (57%), expanding horizon and getting prestigious job in Lithuania (37% each). 
That shows us that parents understand importance of education and are trying to pass such view to their 
children. It’s not surprising that most of parents, even if they have lower wage, are trying that their children 
would get higher education. 

Keywords: education, school, teachers, parents, values, competence, career, independence, material welfare.
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