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 Ugdymo turinio integravimas šiandien ypač aktualus – mokinys skatinamas sieti informaciją ir matyti 
visumos vaizdą, o ne paskirus įvairių disciplinų fragmentus. Vieni mokomieji dalykai integruojami natūra-
liai, o kitiems reikia itin kruopščiai pasirengti, kad jų integracija būtų organiška. Lietuvių kalba ir literatūra 
glaudžiai susijusi su istorija, įvairiomis meno sritimis, filosofija, doriniu ugdymu. Ugdydami vertybines 
nuostatas mokytojai neišvengiamai remiasi šiomis sritimis. 

 Matyti ir atskleisti temą ir (arba) problemą platesniame kultūriniame kontekste – mūsų dienų siekiamy-
bė. Mokinys raginamas kritiškai mąstyti, remtis pažangia pasaulio patirtimi, jos išraiškomis: daile, kinu, 
gamtos mokslais, psichologija, sociologija ir kt. Tad šįkart ir mėginame atskleisti literatūros ir kitų mokslo 
sričių – geografijos, istorijos, dailės, biologijos, socialinių mokslų ir kt. – tarpdalykinius ryšius. Atidžiai ir 
nuosekliai atlikdami numatytas užduotis, įgyvendindami siūlomus projektus mokiniai kaups reikiamas 
žinias, lavinsis gebėjimus, ugdysis kompetencijas ir taip rengsis baigiamajam darbui. Atlikę visus projektus 
mokiniai lengviau pasirengs viešajai kalbai, brandos darbui, gebės rašyti samprotavimo ir literatūrinį raši-
nius, diskutuoti ir kurti pristatymus.

 Literatūros kūriniuose dažniausiai aprašomos realios vietovės, tad mokinius turėtų sudominti integruo-
ti literatūros ir geografijos projektai. Remdamiesi autoriaus biografija ir kūryba mokiniai galės sudaryti 
žemėlapį ir suorganizuoti literatūrinę ekskursiją, tapti jos gidais. Ne mažiau įdomu pasitelkti fizinės ge-
ografijos žinias ir susipažinti su tremtį patyrusių ir svetimuose kraštuose gyvenusių rašytojų gyvenimo 
aplinkybėmis, patyrinėti, kaip jos lemia veikėjų išgyvenimus. 

 Ne taip seniai atsiradęs lyčių sociologijos mokslas leidžia į literatūrą pažvelgti moterų ir vyrų socialinių 
skirtumų visuomenėje ir šeimoje požiūriu. Projektas supažindina su feministinio judėjimo istorija, o apta-
riama feministinė kritika atskleidžia, kokį moters vaidmenį visuomenėje formuoja programinė literatūra. 
Tikimės, kad atlikta kūrinių analizė ir statistiniai duomenys, perteikiantys moterų ir vyrų skirtumus, sukels 
norą diskutuoti apie šiuolaikinės moters socialinius vaidmenis ir jų kaitą ir bus gera medžiaga poleminiam 
samprotavimo rašiniui. Kitas projektas atskleidžia, kokį moters portretą savo kūryboje pateikia trys pro-
graminės literatūros autorės moterys, kokius moters socialinius vaidmenis išryškina jų kuriami veikėjų 
paveikslai.

 Teigiama, kad žmogaus temperamentas yra įgimtas ir dažniausiai nulemia žmogaus charakterį, santykį 
su kitais žmonėmis, veiklos sritį. Pritaikę psichologijos metodus galėsime nustatyti, kokio temperamento 
tipo yra visiems gerai žinomi rašytojai ir jų sukurti pagrindiniai kūrinių veikėjai. Tai padės suprasti veikėjų 
elgesio priežastis, jų santykį su kitais kūrinio veikėjais ir parašyti išsamesne kūrinio analize pagrįstą rašinį. 

 Nagrinėdami Lietuvos dvarų istorijos raidą mokiniai susipažins su įvairių didikų giminių istorija, jų indėliu 
į kultūrą, politiką, meną ir mokslą, tyrinės atskirų didikų biografijas ir parengs įvairių projektų. Sukaup-
tą medžiagą galės pritaikyti – parengti išsamų išplėstinį literatūrinį rašinį, pagrįstą svariais argumentais, 
brandžia literatūros kūrinių analize.

 Siekdami prisidėti prie pozityvesnės pasaulio kaitos mokiniai studijuos įvairius filosofinius ir mokslinius 
tekstus, kuriuose sprendžiamos evoliucijos ir ekologijos problemos, iš esmės persvarstomas žmonijos rai-
dos klausimas, civilizacijos reikšmė planetai. Susipažinę su kelių kovotojų už ekologiją veikla mokiniai 
pristatys svarbiausius Lietuvos ekologus, siekiančius sumažinti ekspansyvią žmogaus veiklą. Atlikę numa-
tytą projektą mokiniai rašys išplėstinį samprotavimo rašinį – mėgins spręsti kintančią žmogaus ir gamtos 
santykio problemą.
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 Ši, gamtos ir žmogaus sugyvenimo, problema glaudžiai susijusi ir su kitu projektu – donkichotiškos asme-
nybės, jos reikšmės, vertinimo visuomenėje aptarimu. Siūloma temą ir problemą nagrinėti pasitelkiant Re-
nesanso klasikos kūrinį, jame keliamas problemas sieti su dailės ir kino kūriniais, jį analizuoti šiuolaikinės 
kultūros kontekste remiantis filosofo Leonido Donskio požiūriu. Mokiniai nagrinės lietuvių poetų kūrybą 
donkichotiškumo aspektu, jų analitinės įžvalgos padės parengti platesnės apimties brandos darbą.

Uždaviniai
1   Išsiaiškinti, kokie yra temperamento tipai, pagal ką jie nustatomi.
2   Sudaryti temperamento tipų nustatymo lentelę.
3   Susipažinti su rašytojų biografijomis.
4   Nustatyti pasirinktų rašytojų temperamento tipus.
5   Nurodyti, kaip rašytojų kūriniuose išryškėja jų temperamento ypatumai.
6   Parengti viešąją kalbą − atlikto darbo pristatymą.

Siūloma derinti individualų ir grupinį darbą.

i projektas
NUSTATYTI PASIRINKTŲ RAŠYTOJŲ  
TEMPERAMENTO TIPUS

Projekto tikslas – sudaryti temperamento  
tipų lentelę, nustatyti, kokio temperamento  
tipo yra pasirinkti rašytojai, kaip  
kūriniuose išryškėja jų temperamento  
ypatumai, ir parengti pranešimą.

rašytojų ir veikėjų  
temperamento tipai
Integruoti literatūros ir psichologijos projektai

INTEGRUOTŲ TARPDALYKINIŲ PROJEKTŲ STRUKTŪRA

Tema ir gretinamos 
sritys

Projekto tikslai

Projekto uždaviniai

I užduotis. Remdamiesi žodynais ir enciklopedijomis išsiaiškinkite, kas laikoma gamta. Surašykite visas 
rastas reikšmes.

II užduotis. Perskaitykite pateikiamus tekstus ir atsakykite į nukreipiamuosius klausimus. Ši medžia-
ga pravers rašant samprotavimo rašinį. Perskaitę kiekvieną tekstą suformuluokite bent 1–2 problemas 
ir parašykite pagrindinę mintį. Nenukrypkite nuo temos, ieškokite atsakymo į klausimą „Kaip keičiasi 
žmogaus ir gamtos santykis?“

Antanas Maceina

PRometėjIzmo PRoblema
I. oNtologINIaI1 PRometėjIzmo PagRINdaI
1. Prometėjizmo supratimas
Ištrauka

Prikaltojo Prometėjo mitas prometėjizmą taip 
pat sieja su kultūriniais laimėjimais. „Mano dovanos 
mirtingiesiems, – kalba Prometėjas, – užtraukė ant 
manęs šitas nelaimes. Aš pavogiau dangaus ugnį, ją 
paslėpiau devyndrekio2 liemenyje. Ji tapo žmonėms 
visų menų pradžia ir našia pagalba. Štai nusikalti-
mas, už kurį kenčiu ant šitos uolos, kur mane plaka 
visi oro negandai.“ Kitoje vietoje Prometėjas labai 
aiškiai vaizduoja, kaip visa žmogaus kultūra išaugo iš šito nuodėmingo žygio: „Paklausykite tiktai, kokios 
nelaimės slėgė mirtinguosius: jie buvo kvaili, ir aš juos padariau supratingus ir savo proto valdovais... Prieš 
mane jie matė, bet blogai. Girdėjo, bet nesuprato. Panašūs į sapnų šmėklas, nuo amžių jie viską supainiodavo... 
Jie nemokėjo pasinaudoti nei plytomis, nei rentiniais šviesiems namams statyti. Įsirausę po žeme, jie gyveno 
kaip vikrios skruzdėlės giliose ir tamsiose duobėse. Jie negalėjo atskirti metų laikų: nei žiemos, nei žydinčio 
pavasario, nei vaisius nešančios vasaros. Negalvodami jie viską darė kaip pakliuvo, ligi aš juos išmokiau ste-
bėti žvaigždžių tekėjimus ir, kas dar sunkiau, jų nusileidimus. Aš išgalvojau jiems gražiausią iš visų skaičių 
mokslą ir sudariau raidžių kombinacijas, nustačiau atmintį, visus menus kuriančių mūzų motiną. Aš pirmas 
pajungiau laukinį jautį, kad jis, palikęs vergas, savo kūno jėga pavaduotų žmones jų sunkiausiuose darbuose. 
Prijaukintus prie žąslų žirgus aš pakinkiau į ištaigingiausiai išpuoštus vežimus. Niekas kitas kaip tik aš išgal-
vojau vežėčias lino sparnais, kurios raižo jūras. Nelaimingas! Suradęs tiek pagalbos priemonių mirtingiesiems, 
sau pačiam nerandu jokio būdo išsivaduoti iš šitų kančių, kurias kenčiu.“ Ugnies pavogimas davė pradžią 
žmonijos kultūrai, kuri, Prometėjo supratimu, atne-
šusi žemėn laimę. Bet už šitą sąmoningą nusikaltimą, 
nes Prometėjas pats pasisako: „Viską numačiau. Pats 
norėjau nusikalsti, to norėjau, to neneigiu“, jis buvo 
Dzeuso įsakymu Hefaisto prikaltas prie nuogos uo-
los, o vėliau Dzeuso atsiųstas vanagas draskydavo ir 
rydavo jo jeknas.
Antanas Maceina. Prometėjizmo problema. Interneto prieiga: 
http://maceina.lt/html/prometejizmoproblema.html [žiūrėta 
2020-11-24] 

Kaip Prometėjas pakeitė žmonių gyvenimą?

Kodėl kultūra siejama su laime? Kokia laimės 
samprata išryškinama?

1ontologinis – susijęs su ontologija – filosofine būties teorija. 
2devyndrekis – dėveldrekis – skėtinių šeimos augalas.
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PROJEKTO VEIKLA

Eiga ir žingsniai

I užduotis. Perskaitykite straipsnio ištrauką ir nusakykite joje keliamas problemas, suformuluokite pa-
grindinę mintį.

PROJEKTO VEIKLA

Problemos

Pagrindinė mintis

II užduotis. Perskaitykite tekstus apie feministinio judėjimo pradžią. Atsakykite į klausimus.

Violeta Kelertienė

MOTERIS MOTERŲ PROZOJE
Ištrauka

Feministinė kritika be jokių pasiteisinimų ar 
atsiprašinėjimų žiūri į literatūrą grynai iš moters 
taško. Galvojama, kad vyrai turėjo maždaug 2000 
metų savo pažiūroms išdėstyti, o dabar laikas mo-
terims kalbėti, parašyti vadinamąją herstory, kurios 
tikslas yra atitaisyti history1 – istoriją pagal vyrus. 
Tad veikaluose sekama, ar moters vaidmuo visuo-
menėje nepavaizduotas sufalsifikuotas, ar veikale 
neiškreipta moters gyvenimo patirtis, ar kartais 
pačios moterys nepersiėmė vyrų propaguojamo-
mis prielaidomis, ar moterys veikėjos kaip reikiant potencialiai reiškiasi ir jeigu ne, tai kas arba kokios sąlygos 
joms pastoja kelią. <...> Feministinė kritika yra atvirai šališka, tačiau ji to nelaiko trūkumu, o savo rūšies išsi-
laisvinimu iš praeities apribojimų.
Violeta Kelertienė. Kita vertus: straipsniai apie lietuvių literatūrą. Vilnius: Baltos lankos, 2006, p. 20–21

Donatas Paulauskas

F* – žOdIS, kuRIO nEgAlIMA MInėTI
Ištraukos

1Žodžių žaismas: herstory (angl.) – jos istorija; history (angl.) – jo istorija.

kokią feministinės kritikos idėją atskleidžia  
tekste vartojamas žodžių žaismas?

XVIII–XIX a., kai moterų balsai vis stiprėjo, Eu-
ropos ir JAV vyrų dominuojamos moderniosios me-
dicinos mokslą apėmė troškimas „moksliškai“ įrody-
ti, kad moterys nesukurtos viešiesiems reikalams, o 
vienintelė moterims tinkama „karjera“ yra žmonos 
ir motinos. Feminizmo priešininkai ieškojo biologi-
nių faktų, kurie pagrįstų egzistuojančius kultūrinius 
ir politinius skirtumus tarp lyčių, taip siekdami pa-
neigti moterų laisvės ir teisių siekius. <...>

kodėl ankstyvojo feminizmo priešininkai  
rėmėsi biologija?
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Teksto analizės išvados, pastabos  
ir apibendrinimai

III užduotis. Surenkite mokykloje gamtos mokslų savaitę arba gamtos mokslų konferenciją, skirtą svar-
biausioms ekologinėms problemoms nuo evoliucijos pradžios iki šių dienų aktualijų aptarti.

 Remdamiesi mitu apie Prometėją, skirtingomis jo filosofinėmis interpretacijomis, paaiškinkite, kaip 
vyko gamtos kultūrinimo procesas. Prisiminkite Platono „Olos alegoriją“ ir lygindami šiuos du anti-
kos tekstus pasamprotaukite, kaip keitėsi žmonių mentalitetas. Parenkite viešąją kalbą ir ją perskaity-
kite konferencijos pradžioje.

 Sudarykite geologinę laiko skalę ir parenkite stendinį pranešimą. Išsamiau aptarkite kainozojaus eros 
epochas pagal chronologiją. Nurodykite, kuriai epochai priskiriama civilizacija. Apibūdinkite šią epo-
chą – aptarkite jos ribas, suklestėjimo priežastis, raidą.

 Parašykite, kas yra evoliucija, ir aptarkite nurodytų mokslininkų – Karlo fon Linėjaus, Žano Babtisto 
de Lamarko, Čarlzo Darvino – evoliucines pažiūras. Parenkite pristatymą derindami skirtingus raiš-
kos būdus – žodinį, audialinį, vizualinį. Surenkite argumentuotą diskusiją ir įvertinkite Čarlzo Darvi-
no idėjų reikšmę tolesnei mokslo raidai. Taikykite ir individualų, ir grupinį darbą.

 Išsiaiškinkite, kuo skiriasi dirbtinė ir natūralioji atranka, apibūdinkite mikroevoliuciją ir makroevo-
liuciją, divergenciją ir konvergenciją. Parenkite mokomųjų plakatų ciklą – detaliau pristatykite infor-
maciją. Pateikite konkrečių pavyzdžių, juos iliustruokite.

 Išsiaiškinkite, kas yra ekologija. Aptarkite pagrindines šio mokslo kryptis. Sukurkite 3–5 minučių 
vaizdo reportažą naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais. Pristatykite po dvi svarbiausias pa-
saulio ir Lietuvos asmenybes, sprendžiančias ekologijos problemas. Jūsų darbe turi atsispindėti žmo-
gaus įtaka atmosferai, hidrosferai, litosferai, biosferai. Surenkite vaizdo reportažų peržiūrą, inici-
juokite diskusiją, kaip mokykla gali prisidėti kovojant su visuotinėmis ekologinėmis problemomis. 
Remdamiesi diskusija parenkite pranešimą spaudai. Sukurkite mokyklos strategiją – nurodykite, kaip 
praktiškai prisidėsite prie ekologinių problemų sprendimo.

IV užduotis. Parašykite tris, jūsų manymu, šiuo metu opiausias problemas. Nurodykite galimas proble-
mų priežastis ir pasekmes.

V užduotis. Prisiminkite jau skaitytus kūrinius ir parašykite, koks žmogaus ir gamtos santykis pateikia-
mas literatūroje. Nusakykite galimus temos aspektus, juos pagrįskite tinkamais kūriniais.

Koks žmogaus ir gamtos santykis?
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Projekto nagrinėjimo užduotys (analizuojami faktai  
ir šaltiniai, daromos išvados, apibendrinama)

IšplėstInIs lIteratūrInIs rašInys

literatūrinio rašinio įžanga

 Įžangų gali būti įvairių. Pasitelkite tinkamų kontekstų, kurie padėtų atskleisti temą įvairiais požiūriais. 
Kontekstas padeda suvokti reiškinių kilmę, atskleidžia įvykių priežastingumą, remiantis kontekstu tema 
pristatoma organiškai, išvengiama šabloniškumo. Įžangoje svarbu pristatyti temą, aiškiai suformuluoti pa-
grindinę rašinio mintį ir nuosekliai išskirti temos aspektus. Kadangi literatūriniame rašinyje lyginami keli 
kūriniai, tai turi atsispindėti įžangoje: pasirinktų autorių kūrinius galima sieti pagal panašumą, tačiau sie-
kiant aukščiausio įvertinimo patartina polemizuoti. 

 Koks literatūros ir tikrovės santykis? Kaip reikia (galima) vertinti literatūrą ir ją analizuoti?
 Pradėdami rašyti rašinį pirmiausia atsakykite į šiuos klausimus ir tik tada pristatykite temą. Taip paaiškės, 

kodėl vienas ar kitas rašytojas ėmėsi kūrinio, be to, lengviau suvoksite ir savo rašinio tikslą.

 Perskaitykite pateikiamas ištraukas ir jas pritaikykite kurdami literatūrinio rašinio įžangą.

1 tekstas
Kai autoriaus tapatybė abejonių nekelia, filologas stengiasi parodyti, kad autorius yra savo laikų ir grupės 

atstovas, kad geba derinti individualumą ir kolektyviškumą. Tad rašytojai, menininkai atrodo esą ypatingi indivi-
dai, gebantys išreikšti savo amžininkų mintis ir jausmus. Tokią pažiūrą puikiai iliustruoja vieno kritinio leidinio 
apie Žaną de La Briujerą1 išvada:

Atidžiai analizuojant matyti, kad knyga „Charakteriai“ glaudžiai susijusi su savo epocha ir ją stebėtinai taikliai apiben-
drina ir išreiškia. Ji liudija, koks kankinantis nepasitenkinimo ir nerimo jausmas yra apėmęs mąstančius protus Liudviko XIV 
valdymo pabaigoje, ji geriau negu kuri kita knyga atspindi „jausmus, šiais negandų metais keliančius Prancūzijos dvasią“, ir 
aiškiai parodo „Didžiojo amžiaus perspektyvą“ <...>. Pagaliau ji mums leidžia puslapis po puslapio susipažinti su guvia ir 
patrauklia La Briujero asmenybe.

Dominique Maingueneau. Literatūros kūrinio kontekstas. Iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Skersytė. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 12

2 tekstas
Pasak Derdžio Lukačo2, kūrinys – tai visuma, kurios funkcija yra suteikti formą realaus istorinio pasaulio 

prieštaravimams. Iš šios tezės išplaukia estetinio vertingumo kriterijus: tobuliausi kūriniai (juos vadina „realisti-
niais“) yra tie, kurie geriausiai atlieka šią funkciją. Tad didelės vertės romanams būdingi tipiški personažai, kurie 
drauge yra ir tikroviškos individualybės, ir istorijos vyksmo išraiška.

Taigi ir tragedija, ir didžioji epinė literatūra (= epopėja ir romanas) siekia atvaizduoti gyvenimo procesų visumą. Aišku, 
jog abiem atvejais tai įmanoma tik pasitelkus meninę struktūrą, tik siekiant kuo tikslesnio meninio svarbiausių objektyvios 
realybės bruožų atspindžio. Suprantama, joks literatūros personažas negali aprėpti begalinės ir neišsemiamos bruožų bei re-
akcijų įvairovės, būdingos pačiai tikrovei. Tačiau meninės kūrybos prigimtis tuo ir pasižymi, kad reliatyvus, nepilnas vaizdas 
sukelia paties gyvenimo – tik kur kas ryškesnio, intensyvesnio, pilnakraujiškesnio negu objektyvioje tikrovėje – įspūdį.

Dominique Maingueneau. Literatūros kūrinio kontekstas. Iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Skersytė. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 16–17

 Rekomenduojama rašyti kontekstinę įžangą (kontekstų būna įvairių: literatūrinis, mitologinis, tautosaki-
nis, istorinis, politinis, kultūrinis, filosofinis, religinis, psichologinis, socialinis, meninis).

 Temos pristatymas: išryškinama tema ir problema. Reikia siekti, kad įžanga nebūtų abstrakti. Pristatykite 
temos sąvokas, kad skaitančiajam ir vertinančiajam būtų aišku, kaip suprantate temą.

 Pagrindinė mintis.
 Temos aspektų išryškinimas: nurodyti autorius ir kūrinius, kuriais bus remiamasi.

119

PRIEDAI

1Žanas de La Briujeras (Jean de La Bruyère, 1645–1696) – prancūzų rašytojas.
2Derdis Lukačas (György Lukàcs, 1885–1971) – vengrų filosofas marksistas, politinis veikėjas.

Teoriniai priedai, strategijos  
ir pagalba leidinio pabaigoje

Prieštekstinės užduotys



UŽDAVINIAI
1   Išsiaiškinti, kokie yra temperamento tipai, pagal ką jie nustatomi.
2   Sudaryti temperamento tipų nustatymo lentelę.
3   Susipažinti su rašytojų biografijomis.
4   Nustatyti pasirinktų rašytojų temperamento tipus.
5   Nurodyti, kaip rašytojų kūriniuose išryškėja jų temperamento ypatumai.
6   Parengti viešąją kalbą − atlikto darbo pristatymą.

Siūloma derinti individualų ir grupinį darbą.

I PROJEKTAS
NUSTATYTI PASIRINKTŲ RAŠYTOJŲ  
TEMPERAMENTO TIPUS

Projekto tikslas – sudaryti temperamento  
tipų lentelę, nustatyti, kokio temperamento  
tipo yra pasirinkti rašytojai, kaip  
kūriniuose išryškėja jų temperamento  
ypatumai, ir parengti pranešimą.

RAŠYTOJŲ IR VEIKĖJŲ  
TEMPERAMENTO TIPAI
Integruoti literatūros ir psichologijos projektai

I užduotis. Perskaitykite tekstus ir atsakykite į klausimus.

PROJEKTO VEIKLA

Temperamentas

Temperameñtas – asmens psichikos savybių, nuo 
kurių priklauso jo psichinės veiklos dinamika (inten-
syvumas, tempas, veiksmų kaita), visuma.

Tarpusavyje susijusios ir tam tikrai žmonių gru-
pei būdingos temperamento savybės vadinamos 
temperamento tipu. Temperamentas yra įgimtas ir 
santykinai pastovus, mažai keičiasi dėl aplinkos ir 
auklėjimo poveikio, bet kinta su amžiumi. Turi įta-
kos kitoms žmogaus asmenybės savybėms, psichi-
nėms būsenoms. Nesusijęs su asmenybės turiniu 
(motyvuotu kryptingumu, vertybinėmis orientaci-
jomis, pasaulėžiūra) ir tiesiogiai nelemia asmenybės 
bruožų. Gali padėti arba trukdyti susidaryti tam tik-
riems asmenybės bruožams, nes keičia aplinkos ir 
auklėjimo veiksnių poveikį asmenybės raidai. Tem-
peramento savybes gali lemti ir hormoninių liaukų 
veikla, nes įvairaus hormonų kiekio santykis lemia 
žmogaus veiklos tempus, emocines reakcijas. Gry-
nų temperamento tipų beveik nepasitaiko, kiekvie-
no žmogaus temperamentas turi įvairių bruožų, bet 
dažniausiai vyrauja kurio nors vieno temperamento 
savybės.

Temperamento terminą IV a. prieš Kristų sukūrė 
Hipokratas. Jis teigė, kad temperamento tipą lemia 
vyraujantis žmogaus kūno skystis (kraujas, gleivės, 
juodoji ir geltonoji tulžis) ir pagal jį pateikė keturis 
temperamento tipus (sangvinikas, flegmatikas, me-
lancholikas, cholerikas).
Temperamentas. Interneto prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/
temperamentas-94893 [žiūrėta 2020-11-18]

1.  Kiek įtakos asmenybės formavimuisi turi temperamentas? Ar galima sutapatinti temperamentą ir asmeny-
bę? Atsakymą pagrįskite.

2.  Nurodykite, nuo ko priklauso žmogaus charakteris.

Kas yra temperamentas?

 

 

Kokie yra keturi temperamento tipai?

 

 

Kas vadinama temperamento tipu?
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Rasa Aukštinaitytė

APIE TEMPERAMENTĄ
Sangvinikas

Šio temperamento tipo atstovai lengvai prisitai-
ko prie naujos aplinkos, greitai įsitraukia į situacijas, 
į kurias atkreipia dėmesį, yra atlapaširdžiai ir mėgsta 
bendrauti, todėl jiems tinka apibūdinimas „prekybi-
ninkai iš prigimties“. Sangvinikai linkę į profesijas, 
kurios sulaukia dėmesio, tarkime, aktorystę. Iš tiesų jų 
neįmanoma nepastebėti, nes į kambarį įeina „pravira 
burna“ ir niekada nepritrūksta žodžių. Geriausiai jau-
čiasi būdami tarp žmonių, kalbėdami paprastai liečia 
pašnekovą. Šis įprotis kito tipo asmenį gali trikdyti.

Dėl trykštančios energijos šie žmonės atrodo la-
biau pasitikintys savimi, nei iš tiesų yra, o jų gyvybingumas skatina kitus pateisinti jų silpnybes: „Tiesiog jis 
toks yra.“ Sangvinikai paprastai visada linksmi, kitiems su jais būti malonu.

Šio temperamento tipo asmenys pasižymi grakščia ir tvirta eisena, lengvais ir greitais judesiais. Sangviniką 
nesunku atpažinti iš taisyklingos laikysenos ir išraiškingų gestų. Gestikuliavimas, kaip ir mimika, yra natūra-
lūs, o kalba – garsi ir aiški.

Į minusų sąrašą galima įrašyti tai, kad šio temperamento atstovai greitai atitrūksta nuo veiklos, jeigu ilgesnį 
laiką išoriniai dirgikliai nesikeičia ir viskas teka ramiai. Vos tik nauji potyriai nusilpsta ir atbunka, sangvini-
kams pasidaro nuobodu ir jie tampa tingūs, suglebę ir abejingi. Sangvinikams trūksta disciplinos tiek asmeni-
niame, tiek profesiniame gyvenime, ir būtent tai gali pražudyti jų talentą ir gebėjimus.

Sangvinikas pagal Hipokratą: ekstravertas, optimistas, linksmas, mėgsta bendrauti, tačiau pasiduoda kitų 
įtakai, nėra rimtas ir organizuotas.

Cholerikas

Šio temperamento tipo atstovai – greitai suirztan-
tys ir savitvardą prarandantys žmonės. Cholerikai la-
bai judrūs, jų jausmai stiprūs, bet rodyti švelnumo 
ar užuojautos viešai jie nelinkę. Tai stiprios valios, 
nepriklausomi ir savo nuomonę turintys žmonės. 
Jie yra praktiški, greitai priima sprendimus ir jų ne-
atbaido galimi sunkumai. Aplinkinių apibūdinami 
kaip „vadovai iš prigimties“.

Didžiausi šio temperamento tipo žmonių mi-
nusai – nepastovumas ir pusiausvyros praradimas, 
tampantys pykčio protrūkių, susierzinimo ir priešiš-
kumo priežastimi. Cholerikai su dideliu entuziazmu imasi naujų darbų ir atiduoda jiems visas jėgas. Tačiau 
dažnai pervertina savo pajėgumą, dėl to perdega, o veiklos efektyvumas ir produktyvumas rieda žemyn. Bet 
jie yra stiprios valios ir pasiekia tai, ko kitiems pasiekti pritrūksta ištvermės.

Cholerikai orientuoti į tikslą ir mėgsta kitiems nurodyti, ką, kada ir kaip daryti, tačiau pritrūkę kantrybės 
darbų imasi patys. Konfliktiški, greitai užsiplieskiantys. Didžiausias choleriko, kaip lyderio, trūkumas – per-
lipti per tuos, kurie atsiduria jo kelyje.

Cholerikai kalba greitai, dažnai padrikai ir painiai, kalbą paryškina aiški ir ekspresyvi veido išraiška. Jiems 
sunku išsėdėti vienoje vietoje, sėdėdami jie nuolat juda, dažnai keičia pozas, daug ir aiškiai gestikuliuoja ran-
komis. Eisena netolygi ir kartais atrodo, kad ji slepia kažką provokuojančio ar net agresyvaus.

Kokios savybės būdingos sangvinikui?

Kas būdinga cholerikui?
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Cholerikas pagal Hipokratą: ekstravertas, ryžtingas, greitai užsiplieskiantis, konfliktiškas iš prigimties, bet 
kupinas neblėstamos energijos ir aistros dirbti.

Melancholikas

Šio temperamento tipo atstovai – pasyvūs, atka-
klumu nepasižymintys ir į išorinius veiksnius mažai 
reaguojantys žmonės. Iš prigimties jie yra analitikai 
ir perfekcionistai. Melancholikų nuotaika dažnai 
kinta, dėl to jie aplinkinių vadinami „nuotaikos žmo-
nėmis“. Kai nuotaika prasta, būna priešiški ir nenu-
siteikę bendrauti. Dėl polinkio į perfekcionizmą me-
lancholikai yra labiausiai priklausomi.

Dažniausiai melancholikai pasinėrę į save, pirme-
nybę teikia ramiai ir gerai pažįstamai aplinkai. Dėl 
gebėjimų analizuoti visada įvertina pavojus ir kliūtis, 
todėl nelinkę nieko keisti ir aplinkiniams atrodo pe-
simistai.

Neginčijami šio temperamento pliusai – nuoširdūs ir pastovūs jausmai. Daug melancholikų renkasi auko-
tis skatinančias profesijas, tokias kaip gydytojo ar mokslininko. Palyginti su kitų tipų atstovais, bendraudami 
su kitais asmenimis melancholikai yra kritiškesni, negatyvesni ir mažiau ryžtingi.

Tai žmonės, kurie siekia visko arba nesiekia nieko, mato tik juoda arba balta ir nemato jokių šešėlių ar kitų 
atspalvių. Šiuo principu jie vertina save, kitus ir situacijas. Visur ir visada siekia 100 procentų. Kadangi tai retai 
įmanoma, melancholikai yra perdėtai savikritiški ir retai kada patenkinti savimi. Jie jautrūs ir greitai įsižeidžia, 
o skriaudas atsimena ilgai ir gali siekti atkeršyti už tariamą ar tikrą įžeidimą.

Melancholikams būdinga rami, bet greita eisena. Pasinėrę į save ir savo vidinį pasaulį kartais užsigalvoja 
ir sulėtina žingsnį. Tuomet jiems tinka posakis „Eina kaip užsisvajojęs.“ Jų gestai skurdoki, nes bendraudami 
su nepažįstamais žmonėmis jie jaučiasi nepatogiai ir nedrąsiai. Melancholikai kalba lėtai, jų kalbėjimo tempas 
netolygus, kalba kartais užsikerta.

Melancholikas pagal Hipokratą: introvertas, susimąstęs, liūdnas ir depresuotas, bet kartu dėmesingas, ga-
bus ir talentingas.

Flegmatikas

Šio temperamento tipo atstovai ramiai ir tolygiai 
eina savo gyvenimo keliu. Jų emocijos skurdžios ir 
juos sunku išvesti iš pusiausvyros. Iki smulkmenų 
viską apgalvoja, todėl yra patikimi kaip niekas kitas.

Flegmatikai labiau linkę stebėti nei įsitraukti į vei-
klą, dėl to atrodo taikūs ir sukalbami. Ir iš tiesų su 
jais lengviausia sutarti. Gyvenimas jiems laimingas ir 
ramus. Tačiau rami išorė slepia patį droviausią tem-
peramento tipą. Savo linksmumu ir juokais jie sten-
giasi paslėpti baikštumą.

Flegmatikai yra puikūs mokytojai, patarėjai ar 
administratoriai. Jie neperša savo nuomonės, tačiau visada išklauso kitą, taip leisdami kitam asmeniui pačiam 
pamatyti ir įvertinti situacijos pliusus ir minusus. Flegmatikai nekreipia dėmesio į išorinius dirgiklius ar bent 
nerodo emocijų kitiems. Jie lėtai persiorientuoja, nepasižymi išradingumu, dažnai pritrūksta motyvacijos ir 
ambicijų. Kartais atrodo, kad ko nors siekti jie paprasčiausiai tingi. Iš tikrųjų jiems būdinga savisauga.

Kokios savybės rodo, kad žmogus yra melancho-
likas?

Kokios būdingiausios flegmatiko savybės?
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Šių žmonių judesiai sunkūs, lėti, eisena dažnai vangi. Atrodo, 
tarsi niekur ir niekada neskubėtų. Gali ilgai sėdėti ta pačia poza. 
Flegmatikų gestai ir mimika skurdūs, todėl ką nors išskaityti iš 
veido išraiškos ir kūno kalbos tiesiog neįmanoma. Kalba lėta, 
apskritai jie yra nekalbūs ir nemėgsta tuščių plepalų. Flegmati-
kai – puikūs užduočių vykdytojai, tačiau nekokie organizatoriai 
ir naujų idėjų generatoriai.

Flegmatikas pagal Hipokratą: introvertas, lėtapėdis ir neran-
gus, tačiau įtemptose situacijose gali išlikti ramus, šaltakraujis ir 
susikaupęs.
Rasa Aukštinaitytė. Apie temperamentą. Interneto prieiga: https://psichologera-
sa.lt/apie-temperamenta/ [žiūrėta 2020-11-18]

II užduotis. Perskaitykite psichologės Rasos Aukštinaitytės temperamento tipų aprašus, paieškokite pa-
pildomos informacijos apie temperamento tipus ir užpildykite lentelę.

Kriterijai Sangvinikas Cholerikas Melancholikas Flegmatikas

Veikla

Elgesys

Bendravimas

Kalba

Jausmai

Išvaizda

Kokie temperamento tipai vaizduojami  
paveikslėlyje?
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III užduotis. Raskite mokslinės literatūros apie pasirinktų rašytojų gyvenimą ir kūrybą. Atlikite moksli-
nės literatūros analizę. Užpildykite lentelę.

Mokslinio dar-
bo autoriaus 
vardas ir pa-
vardė, darbo 
pavadinimas 
(trijų autorių 

darbai)

Bibliografiniai 
duomenys (leidi-
mo vieta, leidykla, 
metai, periodinio 
leidinio numeris, 
vertėjo vardas ir 
pavardė, cituoja-
mi puslapiai, in-
terneto prieiga ir 
peržiūros data)

Darbo tikslas 
(kokia problema 

nagrinėjama)

Kaip mokslinis 
darbas susijęs 

su nagrinėjama 
tema?

Pagrindiniai 
darbo teiginiai

Citatos 

Monografija

Straipsnis

Straipsnis
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