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ANOTACIJA: 

Šiandien gyvenama tokioje visuomenėje, kurioje didesnis dėmesys skiriamas kūno poreikiams, o 
žmogaus siela dažniausiai pamirštama. Mažai kas benori dorai gyventi, bet visi nori gerai gyventi, tačiau ir 
gyvendami malonumų pasaulyje žmonės nesijaučia laimingi. Daugelis jaučia dvasinį alkį ar vidinę tuštumą ir tai 
stengiasi užpildyti įvairiais laikinais žemiškais malonumais. Šiandieninė situacija pasaulyje, kuriame karaliauja 
neapykanta, smurtas, cinizmas, verčia ieškoti problemų atsiradimo priežasčių ir sprendimų būdų. Tačiau tikroji 
problema yra tikėjimo trūkumas.  

Tokioje situacijoje žmonės didesnį dėmesį turėtų skirti dvasiniams poreikiams. Žmogaus vidinis 
gyvenimas turėtų būti palaikomas ir auginamas vystant asmeninį santykį su Dievu per maldą bei kitomis 
dvasinio ugdymo priemonėmis, kurios ne tik formuoja tikėjimą bet ir visą asmenybę. Tikėjimas turėtų būti 
gyvas, paremtas ne idėjomis ir doktrinomis, o Dievo meilės patyrimu, todėl siekiant išugdyti brandžią 
krikščionišką asmenybę, nuo pat vaikystės būtina ugdyti maldingumą, kaip vieną iš tikėjimo išraiškos formavimo 
būdų. 

Temos aktualumą lemiantys veiksniai: 
 Tikėjimo formavimas vaikystės amžiuje turi padėti siekti sąmoningo tikėjimo.  
 Visuomenė privalo rūpintis vaikais kaip būsima karta, nes nuo to, kaip bus ugdomi vaikai, priklausys 

ateities visuomenė. 
 Vaikų elgesys bei požiūris į save, artimą, pasaulį bei Dievą, skatina ieškoti problemų atsiradimo 

priežasčių bei ieškoti sprendimo būdų. 
 
PASIŪLYMAI PEDAGOGAMS:  

Mokytojai pateiktą metodinę medžiagą, lenteles gali panaudoti savo veikloje: 
 kaip papildomas priemones pamokose 
 savišvietai; 
 padės pasirinkti įvairesnes maldos mokymui formas; 
 padės suvokti maldos ir maldingumo ugdymo svarbą viduriniosos vaikystės amžiuje. 
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