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Kaip naudoti Kultūrinio raštingumo ugdymo (i) programos pagalbinę 
medžiagą, dirbant su 4-7  ir 8-11 metų amžiaus mokiniais?  

REKOMENDACIJOS  
 
Tikimės, kad jums patiks žiūrėti filmus ir naudotis pagalbine pamokų medžiaga, kuri skatins 
jūsų mokinių mąstymą, kalbą ir kultūrinį raštingumą. 
Norėdami sėkmingai naudotis pagalbine pamokų medžiaga, pirmiausia susipažinkite su 
profesinio ugdymosi medžiaga: 

 Kultūrinio raštingumo samprata: temos ir principai. 
 Dialogo klasėje skatinimas ir kūrimas.   
 Bežodžių tekstų interpretacija: bežodžiai stebuklai.  

 
Rekomendacijos skirtos padėti efektyviai naudotis pagalbine pamokų medžiaga. 
Pagalbinėje pamokų medžiagoje „Apie filmus“ ir „Pažiūrėjus filmą“ yra nurodyti dialogo ir 
argumentavimo bei kultūrinio supratimo temų ir diskusinių idėjų tikslai. Pateikta papildomų 
siūlymų kaip plėtoti tam tikros kultūrinės raiškos temas, jei norėtumėte pratęsti pamoką ir 
suteikti vaikams galimybę visapusiškai aptarti filmus. Tai pagalbinė pamokų medžiaga. 
Remiantis mūsų patirtimi, didžiausios sėkmės sulaukė tie mokytojai, kurie savaip interpretavo 
pradines idėjas planuodami pamokas. Niekas nenori pažodžiui sekti teksto, nes tai ilgainiui 
gali varžyti. Tad siūlome idėjas, kurias galėsite panaudoti planuodami DIALLS pamokas ir 
atsižvelgdami į jūsų pačių ir jūsų vaikų poreikius ir domėjimosi sritį. Patariame vesti pamokas 
eilės tvarka, kadangi dialogo ir argumentavimo tikslai yra tarpusavyje susiję. Galite keisti filmų 
seką, tačiau turėkite omenyje tikslų eiliškumą. Atminkite, tai labai apibendrinta pagalbinė 
pamokų medžiaga, skirta kiekvienai vaikų amžiaus grupei (4-7 metų ir 8-11 metų amžiaus 
vaikams), o idėjas teks pritaikyti priklausomai nuo jūsų vaikų patirties. Kai kurie filmai yra 
siūlomi skirtingoms amžiaus grupėms. se, kinta tik siūlomos diskusijų temos. Diskusijų temos 
yra parinktos iš DIALLS projekte parengtos Kultūrinės analizės metmenys/ Cultural Analyses 
Framework (1 pav.)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Kultūrinės analizės metmenys  
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Kadangi tolerancija, empatija ir įsitraukimas yra pagrindinės DIALLS nuostatos, jos 
nagrinėjamos pirmosiose trijose  CLLP (Kultūrinio raštingumo ugdymosi programos) 
pamokase. Dialogo ir argumentavimo tikslai padeda vaikams ugdytis  tolerantiškumą, 
empatiškumą, įsitraukimą į diskusijas. Daugiau rekomendacijų rasite SPCLL (Kultūrinio 
raštingumo pasiekimų metmenų Dialogo skatinimo Apraše.   
Jautrūs klausimai  
Primygtinai rekomenduojame, kad patys peržiūrėtumėte filmus prieš pradėdami planuoti  
pamokas. Keletoje filmų yra gana keistų momentų, pavyzdžiui: Filme The House (Namas) (8-
11 metų amžiaus grupėje) yra momentas, kai šuo, pririštas prie namo kojos, pakimba ore 
namui pajudėjus; taip pat filme Hedgehogs and the City (Ežiukai ir miestas) (8-11 metų 
amžiaus grupėje) yra momentas, kai parke šiaurės elniai geria iš alaus skardinių. Skirtingų 
mokyklų kultūra nulems, ar tai bus priimtina rodyti, todėl galvokite apie savo klasę! Jei 
nuspręstumėte filmo nerodyti, galėtumėte išplėtoti kitą pamoką ir pratęsti dialogo skatinimą. 
Kaip ir su kiekviena klasės diskusija, jeigu atrodo, jog ji krypsta nepatogia kai kuriems vaikams 
linkme, galite ją tuoj pat nutraukti. 
Prieš pradedant 
Prieš pradėdami naudoti pagalbinę pamokų medžiagą, supažindinkite vaikus su DIALLS 
projektu. Paaiškinkite, kad šiame projekte dalyvauja vaikai iš visos Europos, o jo pagrindinis 
dėmesys sutelktas į savęs pažinimą, kaip geranoriškai gyventi kartu ir ugdytis atsakomybę – 
mes tai vadiname kultūriniu raštingumu. Galite aplankyti virtualią galeriją, kurioje pamatysite 
kūrybinius darbus, kuriuos sukūrė vaikai iš skirtingų, projekte dalyvavusių šalių. Darbus rasite 
projekto tinklapyje https://dialls2020.eu/cultural-artefacts/ 
Mokytojai, dirbantys su 8-11 metų amžiaus vaikais, galbūt pirmiausia norės aptarti 
pagrindines pokalbio taisykles, 4-7 metų amžiaus vaikams tai yra pirmosios pamokos dalis. 
Jeigu mokote vyresnius vaikus, galbūt norėsite supažindinti vaikus su DIALLS Kultūros analizės 
metmenimis (1 pav.), kuriame sutelktos įvairios kultūrinės temos. Taip galėsite aptarti kai 
kurių iš jų reikšmę. Su jaunesniais vaikais galite aptarti DIALLS logotipą – Ką jis jums primena? 
Prasidėjus projektui, kai kurie vaikai pabandė sukurti savąjį logotipo variantą (2 pav.) 

        
2 pav. DIALLS logotipai  

 
 
 
 
 

https://dialls2020.eu/cultural-artefacts/
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Pagalbinė medžiaga pamokai 
8-11 metų amžiaus vaikams 

5. La Loi du Plus Fort 
[Džiunglių įstatymas] 

Pascale Hecquet, 2015, Belgija/Prancūzija 
 

Dialogas ir argumentavimas 
Mes galime plėtoti savo idėjas   
Aptarkite kuo „savo idėjų plėtojimas“ skiriasi nuo sutikimo/ 
nesutikimo su kito nuomone. Tai skatinkite, siūlydami savos 
idėjos plėtojimą pradėti taip: „Remdamasis X požiūriu…“, 
„Grįžtant prie to, ką pasakė X …“ 
  
Kultūrinis supratimas 
Gyvenimas kartu: lygybė  
Mes galime apsvarstyti lygybės ir teisingumo idėjas 
 
Pagalbinė diskusijos medžiaga 
Apie filmą: 

• Ar gyvūnai elgėsi sąžiningai? 
• Kam priklausė didžiausia dalis? Ar svarbu, kas 

įdėjo daugiausiai pastangų? 
• Kodėl vyresnės beždžionės nesuprato, kas įvyko? 

Pažiūrėjus filmą: 
• Ar gyvenime viskas teisinga?  
• Ar teisingumas ir lygybė yra tas pats? 
• Ką mes galėtumėme nuveikti, skatindami lygybę? 

Idėjos mokinių kultūrinei raiškai skatinti. 
Suplanuokite klasės įvykį (arbatos vakarėlį? iškylą?) 
Pagalvokite, kas dirbs ir kaip bus dalijamas maistas. Ar viskas 
paprasta kaip atrodo? 

 
 
 
 
 
 

 

Pagalbinės medžiagos paaiškinimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes įtraukėme pavadinimą 
ir originalo kalba. 

Pavadinimą išvertė į 
lietuvių kalbą filmo 

platintojai. 

Kiekvienoje pamokoje 
dėmesys sutelktas ne tik į 

diskusijų turinį, bet ir į 
diskusinių gebėjimų 

ugdymą. Mokiniai turėtų 
būti supažindinti su 
diskusijų ir pokalbio 

taisyklėmis, o pamokos 
pabaigoje siūlytume 

įvertinti kaip šie tikslai 
buvo pasiekti.  Pamokos 

pradžioje numatykite tikslų 
siekimo būdus: grupinės 

ir/ar visos klasės  
diskusijos.    

Kultūrinio supratimo 
temos yra paimtos iš 

mūsų DIALLS diagramos. 
Jos visos bendrai apima 
kultūrinius konceptus: 

gyvenimas kartu, socialinė 
atsakomybė ir 

priklausymas. Kai kuriose 
pamokose tai gali būti 
tolerancija, empatija ir 

įsitraukimas. Kokie 
konceptai svarstomi 

pamokoje labai priklauso 
nuo filmuko turinio. Šios 

temos gali skleistis ir 
bendraujant moksleiviams 

pamokos metu.  

Siūlymai plėtojami po 
pamokų, kurių metu vaikai 

gali išreikšti savo požiūrį 
nagrinėjama tema 

atlikdami kūrybinius 
darbelius (piešinius, 

skulptūrėles, nuotraukas, 
mini-filmukus, 

vaidmeninius žaidimus ir 
pan. Šios idėjos yra tiesiog 

jūsų pačių sugalvotos.  

Skyrelis  „Apie filmą“ 
sudaro galimybes  
mokiniams patiems 
interpretuoti filmą, 
įsiklausyti į kito nuomonę, 
leidžia gliau ir plačiau 
suprasti bežodinius 
tekstus.  
Skyrelis  „Pažiūrėjus 
filmą“ siūlo  klausimus, 
kurie sudarytų galimybę 
mokiniams pasiekti kitą 
diskusijų lygį, ugdytis 
gilesnes filosofines ir 
vertybines nuostatas. 
Pateikti klausimų 
pavyzdžiai gali  skatinti 
mokinių tarpusavio 
diskusijas.  
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Pamokų santrauka  
 

  4-7 metų amžiaus vaikams 

  
Filmas Kultūrinė tema Kultūrinis 

supratimas 

Dialogo ir 
argumentavimo 

ugdymas (is) 
1 The Amazing Little 

Worm 
(Nuostabus 
mažasis sliekas) 

Priklausymas: 
tapatybė; 
empatija 

Man patinka būti 
savimi! 

Mes galime 
išmokti kalbėtis 
vieni su kitais 

2 Super Grand 
(Superdidelis)  

Tolerancija Mes neturime 
spręsti apie žmones 
pagal jų išvaizdą 

Mes galime 
dalintis savo 
sumanymais 

3 Ant  
(Skruzdėlė) 

Gyvenimas kartu: 
demokratija; 
įsitraukimas 

Mes galime įtraukti 
visus sumanymus, 
kad viskas gerėtų 

Mes galime vieni 
kitų atidžiai 
klausytis 

4 Big Finds a Trumpet 
(Didysis suranda 
trimitą) 

Įsitraukimas Mes galime įtraukti 
kitiems vaikams 
patinkančius dalykus 

Mes galime 
paskatinti vieni 
kitus įsitraukti 

5 La Loi du plus fort 
(Džiunglių 
įstatymas) 

Gyvenimas kartu: 
lygybė 

Mes galime 
pagalvoti,  kiek viskas 
yra skaidru ir teisinga  

Mes galime 
įvardyti priežastis, 
vartodami 
„kadangi“ 

6 Head Up 
(Galvą aukštyn) 

Gyvenimas kartu: 
įvairovė 

Mes visi galime vieni 
iš kitų pasimokyti, 
nepriklausomai nuo 
amžiaus 

Mes galime 
apsvarstyti kitų 
asmenų 
sumanymus  

7 Novembre 
(Lapkritis) 

Gyvenimas kartu: 
solidarumas  

Mes galime kartu 
įveikti problemas  

Mes galime gerbti 
kitų asmenų 
sumanymus 

8 Mobile 
(Muzikinė karuselė) 

Socialinė 
atsakomybė: 
bendradarbiavimas 

Mes galime 
bendradarbiauti, 
užtikrindami, kad visi 
yra patenkinti 

Mes galime remtis 
kitų asmenų 
sumanymais 

9 Chiripajas  Socialinė 
atsakomybė: 
darni plėtra 

Mes suvokiame 
šiukšlių poveikį 
aplinkai  

Mes galime veikti 
kartu ir susitarti 
dėl sumanymo 

10 Bumerangas  Socialinė 
atsakomybė: 
darni plėtra 

Mes suprantame, 
kad turime surasti 
šiukšlėms vietą 

Mes kartais galime 
nesutarti – ir tai 
nieko blogo! 
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  8-11 metų amžiaus  vaikams 

  
Filmas Kultūrinė tema Kultūrinis 

supratimas 

Dialogo ir 
argumentavimo 

ugdymas (is) 
1 Ant 

(Skruzdėlė) 
Gyvenimas 
kartu: 
demokratija; 
įsitraukimas 

Mes suprantame 
kaip demokratija 
gali visus įtraukti 

Mes galime 
skatinti visus 
prisidėti 

2 Isän Poika 
(Tėčio berniukas) 

 Tolerancija Mes suprantame 
tolerancijos svarbą 

Mes gerbiame 
vieni kitų 
sumanymus 

3 Super Grand 
(Superdidelis) 

Tolerancija ir 
empatija 

Mes suvokiame 
kaip svarbu 
nespręsti apie 
žmones, jų 
nepažinus 

Mes galime 
pateisinti savo 
sumanymus 

4 Bokstavsbarn  
(Pabirusios raidės) 

Empatija Mes suprantame 
kaip svarbu matyti 
pasaulį kitų akimis 

Mes galime pritarti 
kitų asmenų 
sumanymams 

5 La Loi du plus fort 
(Džiunglių įstatymas) 

Gyvenimas 
kartu: lygybė 

Mes galime 
apsvarstyti lygybės 
ir teisingumo idėjas 

Mes galime plėtoti 
sumanymus 

6 Bumerangas Socialinė 
atsakomybė: 
darni plėtra 

Mes suvokiame 
vartotojiškumo 
poveikį 

Mes galime 
pagarbiai mesti 
idėjoms iššūkį  

7 Chiripajas  Socialinė 
atsakomybė: 
darni plėtra 

Mes suvokiame 
šiukšlių poveikį 
aplinkai 

Mes galime rasti 
bendrą supratimą, 
daugiau 
sužinodami apie 
sumanymus  

8 Die Igel und die Stadt 
(Ežiukas ir miestas) 

Socialinė 
atsakomybė: 
socialinė ir 
pilietinė 
kompetencija 

Mes galime 
apsvarstyti 
bendruomenės 
tobulėjimą  

Mes galime derėtis 
dėl idėjų, 
norėdami susitarti 

9 Free Art 
(Laisvas menas) 

Socialinė 
atsakomybė: 
socialinė ir 
pilietinė 
kompetencija 

Mes galime 
apmąstyti gatvės 
meno vertę 

Mes galime 
persigalvoti 

10 Domek 
(Namas) 

Priklausymas Mes galime 
apmąstyti namų ir 
priklausymo sąvoką 

Mes galime aptarti 
pasirinkimus ir 
juos įvertinti 

 


