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Asmens tapatumas - 

Visą	gyvenimą	besitęsiančios	pastangos	suformuo6	ir	
išlaiky6	savas6es	jausmą,	žino6	ir	jaus6	„kas	esu”	ir	
„kur	einu”.	

	
(Erikson,	1950,	1968)	
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Tapatumo vystymasis paaugliui padeda: 

•  Integruo6,	sistemin6	sau	svarbią	informaciją;	
•  Suderin6	savo	6kslus,	vertybes,	nuostatas;	
•  Maty6	ir	išlaiky6	gyvenimo	krypO;	
•  Orientuo6s	į	ateiO;	
•  Spręs6	ir	rink6s	pačiam,	bū6	savo	gyvenimo	
šeimininku.	

(Adams	&	Marshall,	1996)	

www.facebook.com/
atsiputusimokykla	

www.facebook.com/atsiputusimokykla	
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Tapatumą galima formuoti skirtingais būdasi  
 
Tapatumo	formavimosi	s6liai	(Berzonsky,	2011):	

 
Informacinis	

s6lius	

Normatyvinis	
s6lius	

Sumaiš6es/	
vengimo	s6lius	

Tapatumo	
įsipareigojimai	

(Bosch	&	Card,	2012)	
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Mokyklos kontekstas ir tapatumas 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos  siena (www.nykoka.lt) 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos  siena 
(www.nykoka.lt) 
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Analizei	naudo6	tęs6nio	paauglių	psicho-socialinės	raidos	tyrimo	duomenys	
Viso	916	dalyvių	(51.4%	merginų;	Mage=	15.65,	SDage=	0.73,	nuo	14	iki	17	m.)	
Apklaus6	tris	kartus	(pradedant	9-10	klasėje)	
Įver6n6:		

•  tapatumo	formavimo	s6liai	
•  įsitraukimas	į	mokymąsi	mokykloje	
•  perdegimas	mokykloje	(išsekimas,	nepilnaver6škumas,	cinizmas)	
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Rasti ryšiai laike: 
•  Aktyvesnis	įsitraukimas	į	

mokymąsi	numato,	kad	
vėliau	formuojant	
tapatumą	daugiau	bus	
naudojamas	informacinis	
s6lius		

•  S6presnis	perdegimo	
jausmas	mokykloje	numato,	
kad	vėliau	labiau	bus	
remiamasi	normatyviniu	
bei	sumaiš6es/	vengimo	
s6liais	formuojant	
tapatumą	
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Sistemingi skirtumai 
tarp mokyklų 

•  Kur	nėra	aktyvaus	įsitraukimo	
į	mokymąsi,	bet	ir	perdegimas	
nėra	aukštas,	vyrauja	
normatyvinis	bei	sumaiš6es/	
vengimo	tapatumo	s6lius	

•  Kur,	palygin6,	aukštas	
įsitraukimas	į	mokymąsi,	
vyksta	aktyvus	tapatumo	
tyrinėjimas	

•  Kur,	palygin6,	aukštas	
perdegimas,	tapatumo	
tyrinėjimas	ypač	vangus	

-0.40 
-0.30 
-0.20 
-0.10 
0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 

Mokykla 1 Mokykla 2 Mokykla 3 Mokykla 4 

Vidutiniai tapatumo stilių lygiai keturiose 
mokyklose 
(z-balais) 

Informacinis Normatyvinis 
Sumaišties/ vengimo Įsitraukimas į mokymąsi 
Perdegimas 
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Šeimos kontekstas ir 
tapatumas 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos  siena (www.nykoka.lt) 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos  siena 
(www.nykoka.lt) 
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 Teoriškai, du požiūriai aiškina šiuos ryšius (Conger & Donnellan, 2007): 

Šeimos investicijų modelis 
Daugiau materialinių resursų turinčios šeimos gali 
daugiau investuoti į vaiko raidą – skirti daugiau 
laiko, edukacinių veiklų, sukurti geresnes 
ugdymosi sąlygas ir pan. 

Šeimos ekonominio streso modelis 
Ekonominius sunkumus patiriančiose šeimose tėvai 
jaučia didesnį stresą, dėl kurio pasikeičia jų emocinė 
būsena, elgesio reguliacija, tarpusavio santykiai, 
nukenčia santykiai su vaiku, o tai kuria mažiau 
palankią aplinką vaiko raidai. 

TIKSLŲ LABORATORIJA (2019-2021) 

 Atitinkamai, tikrinome du mediacinius modelius, kurių viename 
šeimos materialinis kontekstas siejamas su paauglių tapatumo 
formavimusi. 

Kaip materialinės sąlygos šeimoje susiję su 
tapatumo formavimusi paauglystėje? 
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Tyrimo imtis 

•  1268 paaugliai (51,7% merginos) iš 36 Lietuvos gimnazijų  

•  Amžius 14 – 16  

•  Šeimos SES kontekstas įvairus:  
•  67%	gyvena	su	abiem	tėvais		
•  15.1%	bent	vienas	tėvų	(globėjų)	neturėjo	darbo	
•  12.9%	gauvo	nemokamą	mai6nimą	(šalies	mastu	– 13.7%)	

TIKSLŲ LABORATORIJA (2019-2021) 

Tęs$nis	mokslinis	tyrimas	„Tikslų	laboratorija“	vykdomas	pagal	projektą	„Paauglių	
$kslų	formavimosi	mechanizmai	socialinės	nelygybės	kontekste	(PaNeL)”.	Projektą	

finansuoja	Lietuvos	mokslo	taryba	pagal	sutarI	S-MIP-19-26.		
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Šeimos investicijų modelis 

Materialinės sąlygos 
šeimoje susiję: 
•  Teigiamai - su 

informaciniu tapatumo 
stiliumi per kultūrines 
veiklas 

•  Neigiamai - su difuziniu 
stiliumi per ribotus 
kultūrinius išteklius 
šeimoje 

TIKSLŲ LABORATORIJA (2019-2021) 
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Šeimos streso modelis 
Materialinės sąlygos šeimoje susiję: 
•  Teigiamai – su informaciniu tapatumo stiliume per  

palaikantį tėvų auklėjimo stilių 

•  Neigiamai su difuziniu tapatumo stiliumi per 
aukštesnę jaučiamą ekonominę įtampą, konfliktus 
šeimoje ir nepalankius auklėjimo stilius 

TIKSLŲ LABORATORIJA (2019-2021) 
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Kas svarbu? 

•  Tai,	kaip	paauglys	jaučiasi	šeimoje	ir	mokykloje,	atsispindi	jo	tapatumo	raidoje.	

•  Šeimos	kontekste	svarbūs	tėvų-vaikų	santykiai,	bet	taip	pat	ir	šeimos	ekonominis	bei	
kultūrinis	kapitalas	–		
•  palaikan6s	tėvų	santykis	su	paaugliu,	geresnė	materialinė	padė6s	šeimoje	bei	

didesnis	dėmesys	kultūrinėms-socialinėms	veikloms	susijęs	su	aktyviu,	autonomišku,	
racionaliu	tapatumo	klausimų	nagrinėjimu	paauglystėje.	

•  Mokyklos	kontekste	aktyvų	paauglių	tapatumo	formavimąsi	palaiko	aktyvaus	
įsitraukimo	į	mokymąsi	ska6nimas	bei	emocinio	perdegimo	mokykloje	prevencija.		

•  Kai	kuriose	aplinkose	(kur	būdingas	žemesnis	SES,	aukštas	streso	ir	perdegimo	lygis)	
kuriasi	“užburtas	ratas”,	kuriame	paauglys	nukenčia	ne	6k	akademiniu,	bet	ir	
asmenybiniu	požiūriu.	

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos  siena 
(www.nykoka.lt) 
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AČIŪ! 

El.paštas: rasa.erentaite@ktu.lt 

Svetainė: https://tikslulaboratorija.ktu.edu   

 

 

Kviečiu Lietuvos jaunimo tyrėjus jungtis prie Europos paauglystės 
tyrimų asociacijos (EARA) www.earaonline.org    

 

 


