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Įvadas 

 

Kultūrinio raštingumo ugdymo/si pažangos Skalę sudaro Dialogo skatinimo ir Kultūrinio 

ugdymo/si pasiekimų Aprašai. Kuriant Skalę remtasi: 

• Kultūrinio ugdymo/si pasiekimų pavyzdžiais, pateiktais UNESCO, 

ET ir  Oxfam metmenyse;    

• Dialogo skatinimo medžiaga, kurią sudaro moksliniai šaltiniai ir 

mokinių, dalyvavusių DIALLS projekte (2019-2020), kūrybinių darbų 

iliustracijomis.     

Aprašai. Kas tai yra?    
Norėdami geriau suprasti kultūrinio ugdymo/si pasiekimų Aprašą, turėtume prisiminti, kad 
vienas iš pagrindinių DIALLS projekto tikslų yra skatinti mokinių toleranciją, empatiją ir 
įsitraukimą. Todėl įgyvendinant Kultūrinio raštingumo ugdymo/si programą (The Cultural 
Literacy Learning Programme (CLLP)), mokiniai kartu su mokytojais pamokų metu diskutavo iš 
anksto numatytomis temomis: socialinė atsakomybė, gyvenimas kartu ir priklausymas kitiems ir 
nuo kitų. Mokiniai, įsiklausydami į kitų idėjas, kūrėsi savąjį žinojimą, ieškojo bendrų sutarimų, 
priiminėjo bendrus sprendimus, grindžiamus įvairiais požiūriais, mokėsi bendrauti ugdydamiesi 
dialoginės kultūros ir argumentavimo gebėjimus.  
Kultūrinio ugdymo/si pasiekimų Aprašas.   
Inicijuojant diskusijas, sudarančias Kultūrinio raštingumo ugdymo/si programos (CLLP) dalį, rėmėmės 
DIALLS Kultūrinio raštingumo analizės tematine diagrama (1 pav.). Plačios temos apie socialinę 
atsakomybę, gyvenimą kartu ir bendrumo jausmą sudaro potemes, svarbias mokantis kultūrinio 
raštingumo. Jos yra susijusios su tolerancija, empatija ir įsitraukimu, esminiais kultūrinio raštingumo 
bruožais. Šiame paveiksle ir pavaizduotos pagrindines idėjos, susijusios su kultūros vertybėmis, 
tapatybėmis, paveldu, sąmoningumu ir raiška, kurios yra svarbiausios diskusijose apie platesnius kultūros 
aspektus.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 pav. Kultūrinės analizės metmenys 



 

 

Svarbu pabrėžti, kad nėra atskiro mokinių pasiekimų matavimo įrankio, skirto įvertinti esmines 
asmens savybes: toleranciją, empatiją ir įtrauktį. Todėl šis Kultūrinio ugdymo/si pasiekimų 
Aprašas (SPCLL) parodo kaip aukščiau įvardintos savybės pasireiškia dialogo metu. Todėl šie 
esminiai kultūrinio raštingumo bruožai aprašomi  naudojantis ir dialogo skatinimo aprašu. 
Įtraukias aplinkas mes kuriame pasitelkdami savo suvokimą vienas apie kitą ir aktyvų visų 
grupės narių palaikymą. Mes ugdome empatiją, klausydamiesi vienas kito idėjų, siedami jas su 
tuo, kaip ir kodėl asmenys suformavo savo požiūrius. Mes išmokstame toleruoti 
nevienareikšmius dalykus ir priimti tai, kad gali būti įvairių popžiūrių į tuos pačius dalykus, kurių 
mes klausomės, kuriuos  vertiname, siekiame susitarimo ir pan.  
 
Kultūrinio raštingumo ugdymo/si pasiekimų Aprašas remiasi keliomis schemomis, 
žemėlapiais ir skalėmis, padedančiomis apibrėžti patį kultūrinį raštingumą, jį apibūdinančių 
žinių, gebėjimų ir supratimo pasiekimų lygmenis. Pagrindiniai dokumentai, kuriuose tai 
atsispindi:    

 
Reference Framework for Competences of Democratic Culture (Vol 2 Descriptors of 
Competences for Democratic Culture), Council of Europe, 2018. 
Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives, UNESCO 2015. 
Education for Global Citizenship: A Guide for Schools, OXFAM 2015. 

 
Šiuose dokumentuose pagrindinės temos skiriasi, todėl DIALLS projekto metu parengtame 
kultūrinio ugdymo/si pasiekimų Apraše jos yra apibendrintos ir sugrupuotos pagal amžiaus 
tarpsnius. Kiekvienos potemės puslapis siejamas su tam tikro šaltinio puslapiu. Tokiu būdu 
aiškiai matyti kaip buvo sukurta ši programa atskiroms mokinių grupėms. Kiekviena potemė yra 
susieta su tam tikro šaltinio puslapiu. Tokiu būdu, aiškiai matoma kaip buvo kuriama ugdomoji 
medžiaga. Gaila, kad kol kas nėra oficialių šių šaltinių (UNESCO, ET ir OXFAM dokumentų) 
vertimų į lietuvių kalbą. Todėl mokytojams siūloma naudotis angliškais leidiniais.  
 
Pedagogai, dalyvavę DIALLS projekte, pastebėjo, kad Kultūrinio raštingumo ugdymo/si  
programoje naudoti bežodiniai filmukai ir betekstės knygelės sudarė puikias galimybes 
mokiniamas išreikšti savo nuomonę ir išklausyti kitų, aptarti įvairias ir jiems aktualias temas 
skirtingais požiūriais. Sukurtajame kultūrinio ugdymo/si pasiekimų Apraše išskiriamos ne tik 
DIALLS programoje (CLLP) nagrinėtos temos, bet ir daug papildomų temų, kurios skleidžiasi 
Kultūriniuose tekstuose, sukauptuose specialioje bibliotekoje (biblioteka). Jums pristatomas 
Aprašas padės planuoti DIALLS pamokas, numatant įvairaus amžiaus mokinių reakcijas į 
skirtingas kultūrines temas 
Šiame Apraše taip pat rasite mokinių kūrybinių darbų pavyzdžių, sukurtų kultūros raštingumo 
ugdymo/si programos metu. Jie atskleidžia kaip mokiniai vizualizuoja, konceptualizuoja jiems 
svarbias temas, įkvėptas peržiūrėtų filmukų ir/ar knygelių.    

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx


 

 
 
 
 
 

DIALLS TEMA: Gyvenimas kartu 
Taikus sugyvenimas, vienas kitą praturtinant, yra grindžiamas pagrindinėmis teisėmis, laisvėmis ir 

savitarpio pagarba. 
Tik tarpusavio sąveika ir dialogas su įvairioms etninėms, religinėms ir kultūrinėms grupėms 

priklausančiais asmenimis yra raktas į sėkmingą sugyvenimą kartu.   
(Europos Taryba, Gyvenimas kartu. Combining diversity and freedom in 21st-century Europe, 2010) 



 

 

 
 

 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Supranta kiekvieno asmens unikalumą ir vertingumą.   Teigiamai vertina ir pripažįsta kultūrinę įvairovę bei supranta savitarpio pagarbos 
svarbą.    

Noriai klausosi kito asmens minčių, net kai su jomis nesutinka.    Domisi ir gerbia kitokius įsitikinimus, vertybes ir tradicijas, kurių laikosi kiti 
visuomenės nariai.   

Demonstruoja suvokimą apie kitų asmenų jausmus, poreikius ir interesus.  Pripažįsta, kad asmuo gali daug išmokti iš kitų asmenų, kurių kilmė, kontekstai ir 
perspektyvos yra skirtingi.   

Atpažįsta savo ir kito bendramokslio ir/arba nepriklausančio jų bendruomenei 
asmens panašumus ir skirtumus.    

Atpažįsta gyvenimo ir darbo kultūriškai įvairioje visuomenėje naudą ir kylančias 
problemas.   

Suvokia galimybes ir problemas, galinčius kilti dėl įvairovės. Supranta stereotipų, išankstinio nusistatymo ir diskriminacijos poveikį, žino kaip 
tai įveikti.    

Geba plėtoti gerus santykius su įvairiais asmenimis ir jų  grupėmis. Yra linkę abejoti išankstiniu nusistatymu, vengia diskriminacinio požiūrio.    

 
 

Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia.   

 

 
GYVENIMO KARTU POTEMĖ: Pagarba įvairovei  

Pagarba kultūriniams skirtumams. Tai apima mokymąsi pažinti savo pačių kultūrą, pripažįstant ir plėtojant savo kultūrinį tapatumą.   



 

 

 
 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Supranta pagrindinius žmogaus gyvenimo poreikius.   Gerbia žmogaus teises ir kiekvieno žmogaus orumą, suvokia, kodėl kiekvienas 
privalo gerbti kitų asmenų teises. 

Supranta teises klasėje ir mokykloje.   Supranta valstybių įsipareigojimus, susijusius su tarptautinėmis žmogaus teisėmis. 

Gerbia pagrindines žmogaus teises ir supranta, kaip kai kurie asmenys jas paneigia. Supranta ryšį tarp žmogaus teisių, demokratijos, taikos ir saugumo globaliame 
pasaulyje. 

Supranta, kaip mūsų individualūs pasirinkimai daro poveikį kitiems žmonėms, 
mūsų planetai, yra nusiteikęs atsakingai elgtis.   

Supranta šiuolaikinius ir istorinius žmogaus teisių iššūkius savo ir kitose 
bendruomenėse, visuomenėse. 

Supranta, kas yra atsakingas teisių užtikrinimą (mokytojai, vietos ir šalies valdžia). Supranta svarbiausių žmogaus teisių pažeidimų priežastis ir kokį poveikį turi šie 
teisių pažeidimai bendruomenėje, visuomenėje.   

Supranta kai kuriuos svarbiausius žmogaus teisių klausimus savo bendruomenėje,  
šalyje ir globalioje aplinkoje.   

Suvokia skirtingus būdus, kaip imtis veiksmų, siekiant individualiai ir/ar su grupe 
prieštarauti žmogaus teisių pažeidimams. 

 

Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia.

 
GYVENIMO KARTU POTEMĖ: Žmogaus teisės 

„Teisės ir pagrindinės laisvės kiekvienu žmonių gyvenimo aspektu.“    



 

 

 
 
 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Supranta taisykles ir jų įtaką kuriant vietinę aplinką (šeima, 
bendruomenė, mokykla ir kt.). 

Suvokia demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises (vietos ir globaliu 
lygmeniu).  

Suvokia sąžiningą elgesį, turi teisingumo jausmą.   Tiki visų piliečių lygiateisiškumu prieš įstatymą. 

Juos žeidžia neteisingas elgesys.   Suvokia struktūras ir svarbą, užtikrinant gerą valdymą, skaidrumą, atskaitomybę. 

Yra pasirengę palaikyti kitus.   Juos žeidžia neteisingumas, teisių neigimas, demokratijos pažeidimai.   

Trokšta patobulinti pasaulį, kuriame mes gyvename.   Identifikuoja galimybes individualiai ir kolektyvinei veiklai, siekiant bendro gėrio, 
siekiant skleisti ir ginti demokratines nuostatas, teisinę valstybę ir žmogaus 
teises.   

 Ugdosi pilietinio įsitraukimo gebėjimus.         

 
 

Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia.

 

GYVENIMO KARTU POTEMĖ: Demokratija 

Suteikti piliečiams galimybę tiesiogiai dalyvauti procedūrinėse ir socialinėse sprendimų priėmimo procesuose. 



 

 
 

 
 
 
 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Supranta, kas yra teisinga ir neteisinga.   Gerbia kitus žmones kaip lygiateisius.  

Su kitais elgiasi teisingai. Supranta, kad visi piliečiai turi būti traktuojami lygiateisiškai ir nešališkai pagal 
įstatymą.   

Yra linkę veiksmus atlikti paeiliui ir dalintis su kitais.    Supranta nelygybę visuomenėje ir tarp visuomenių, jų kaitą istorijoje. 

Palaiko vieni kitus.  Kritiškai reflektuoja apie nelygybę vietos, šalies ir pasaulio mastu.   

Supranta kai kurias skurdo ir nelygybės priežastis ir poveikį savo bendruomenėje 
bei vietos, šalies ir pasauliniu lygmenimis.    

Supranta skurdo, nelygybės ir atskirties platesnes priežastis ir poveikį.  

Identifikuoja kai kuriuos veiksmus, kurių galima imtis mokykloje, vietos 
bendruomenėje, siekiant padidinti lygybę.   

Noriai įsitraukia į veiklas, propaguojančias socialinį teisingumą ir 
lygiateisiškumą vietos, šalies ir pasaulio lygmeniu. 

 

 
Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia.

 

GYVENIMO KARTU POTEMĖ: Lygybė  

Aktyviai siekia lygiateisiškumo, ypač statuso, teisių ir galimybių požiūriu.  



 

 
 

 
 

 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Identifikuoja kai kurias asmenines ir bendras vertybes ir skirtybes. Supranta, kad asmeninės ir bendrosios  vertybės gali skirtis nuo kitų asmenų 
vertybių, bet būtina jas gerbti. 

Supranta, kad bendros vertybės yra svarbios.   Demonstruoja empatiją ir solidarumą kitų asmenų ir socialinių grupių 
atžvilgiu.    

Supranta individualių ir kolektyvinių veiksmų svarbą.   Supranta bendrų vertybių svarbą mokantis taikiai sugyventi.    

Analizuoja galimus būdus, kaip imtis individualių ir kolektyvinių veiksmų, siekiant 
patobulinti savo mokyklą ir vietos bendruomenę.   

Supranta veiksmų naudą, galimybes ir poveikį, siekiant patobulinti bendruomenę 
visų labui.    

 

Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
 

 
GYVENIMO KARTU POTEMĖ: Solidarumas 

 

Veikti kartu, lygiai ir teisingai dalijantis privalumais (t. y. gerove) ir problemomis. Tai skatina empatiją ir socialinę 

atsakomybę.      



 

 
 

 
 
 
 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Suvokia artimą ir vietos aplinką bei paprastas sąsajas su kitomis vietovėmis (pvz., 
per maistą). 

Supranta globalias valdymo struktūras ir procesus (taisykles ir įstatymus, teisines 
sistemas), jų sąryšius su šalies ir vietinės valdžios sistemomis.    

Yra susipažinę su panašumais ir skirtumais tarp įvairių pasaulio vietų, įskaitant ir 
savo aplinką.   

Suvokia pilietiškumo teises ir atsakomybes, siedami jas su pasaulinėmis 
sąrangomis ir tuo, kaip jos yra taikomos.        

Suvokia globalias sąsajas tarp tautų ir šalių (pvz., per prekybą ir komunikaciją). Suvokia svarbiausių vietos, šalies ir pasaulinio lygio problemų pagrindines 
priežastis bei sąsajas su  vietos, šalies ir globaliais veiksniais.    

Supranta, kaip mūsų pasirinkimai ir veiksmai gali daryti poveikį (teigiamą ir/arba 
neigiamą) visam pasauliui. 

Paaiškina asmeninių pasirinkimų, politinių veiksmų ir vartojimo modelių poveikį, 
kuris gali būti stebimas kituose pasaulio kraštuose.   

Suvokia veiksmų ir veikėjų, tiek individų, tiek ir kolektyvų, tipus.     Supranta, kaip individai ir grupės gali imtis veiksmų dėl vietos, šalies ir 
pasaulio masto problemų.   

Imasi veiksmų, siekdami patobulinti pasaulį, pvz., veikdami mokykloje ar 
bendruomenėje. 

Imasi veiksmų reaguodami į vietos, šalies ir pasaulines problemas.     

 
Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
 

 

GYVENIMO KARTU POTEMĖ: Globalizacija 
 

Žmonių, įmonių ir valdžios sąveikos ir integracijos procesas visame pasaulyje.   



 

 
 

Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programoje gyvenimas kartu yra tyrinėjamas šešiose potemėse:  įvairovė, solidarumas, lygybė, demokratija, žmogaus teisės ir 
globalizacija. Pamokų planuose šios potemės yra glaudžiai susijusios ir įgalina aptarti pagrindinius DIALLS aspektus: toleranciją, empatiją ir įtrauktį. Ypač glaudžiai 
siejasi „gyvenimo kartu“ ir „socialinės atsakomybės“ temos.   

 
Gyvenimo kartu temos analizavimo kultūriniuose artefaktuose būdas gali atspindėti mokinių amžių. Kuo vyresni mokiniai, tuo abstraktesniu ir labiau daugiabriauniu 
būdu jie yra linkę išplėtoti įvairius temos ir potemių aspektus, traktuoti juos ne tik iš asmeninio žiūros taško, bet ir iš kitų asmenų pozicijų. Siekiant suprasti ir tyrinėti 
gyvenimą kartu, minėti artefaktai gali atskleisti šias prieigas: 

 

• Mokinys artefaktu gali akcentuoti materialiąją kultūrą ir tyrinėti ją kaip gyvenimo kartu su įvariausiais žmonėmis, turinčiais įvairių įpročių, tradicijų ir kasdienių 
veiklų, rodiklį. Tokiu atveju akcentavimas nėra sutelktas į žmonių ir jų sąveikų įvairovę, bet į įvairius daiktus ir produktus, kurie priklauso tiems žmonėms  ir 
fizinėms aplinkoms, kuriose jie gyvena ir dirba.          

• Vietoj materialiosios kultūros arba papildydami ją, mokiniai gali tyrinėti gyvenimą kartu, vaizduodami skirtingų žmonių sąveiką ir bendras veiklas. Šių 
artefaktų atveju grupės žmonių įprastai yra vaizduojamos atliekančios laisvalaikio veiklas ir laisvalaikio aplinkoje leidžiančios laiką kartu. Šie artefaktai gali 
demonstruoti žmonių įvairius gyvenimo būdus ir etninę kilmę. 

• Gyvenimo kartu tyrinėjimai gali ne tik būti susiję su veiklomis ir aplinkomis tikrovėje. Mokiniai taip pat gali tyrinėti šią temą, pasitelkdami įsivaizduojamas 
vietas ir situacijas, kur gali atsirasti sąveika tiek su žmonėmis, tiek ir su gyvūnais.         

• Mokiniai artefaktuose gali tyrinėti gyvenimo kartu prasmes, pasitelkdami savo patirtį ir perspektyvą, vaizduodami save  ir aplinkas, kurios yra jiems artimos 
ir/arba svarbios kasdieniame gyvenime. Taikant šią prieigą, „aš“ perspektyva atskleidžia mokinio sąveiką su kitais ir su aplinka, kurioje ta sąveika atsiranda.           

• Mokiniai taip pat gali gyvenimą kartu analizuoti iš „mūsų“ žiūros taško. Šių artefaktų pagrindinis veikėjas yra grupė žmonių, kurių vidiniai skirtumai yra 
pabrėžiami, akcentuojant jų atliekamų kasdienių veiklų įvairovę. Aprašymuose aiškindami artefaktų turinį, mokiniai šiuo aspektu geba daryti įvairias 
abstrakčias išvadas. Pavyzdžiui, artefaktuose pavaizduoti žmonės yra paaiškinti kaip bendruomenė, kuriai pats(-i) mokinys(-ė) priskiria ir save, formuojantys 
asmenys. Aprašymuose minimi skirtumai gali būti traktuojami kaip esminis socialinio gyvenimo dalykas.   

• Be to, mokiniai gali analizuoti gyvenimą kartu ir tyrinėdami kitų žmonių bei gyvūnų emocijas. Tokie artefaktai ir jų aprašymai gali demonstruoti solidarumą 
ir empatiją visiems gyviems organizmams, pagarbą gamtai ir rūpestį ja. Jie taip pat gali apibūdinti mokinio valią veikti kartu su kitais, siekiant padėti visiems, kurie 
susiduria su sunkumais, kuriems reikia apsaugos ar paramos.    

 

Artefaktų kūrimas funkcionuoja kaip aktas, kuriuo mokiniai gali atnaujinti ir perduoti, transformuoti ir naujai įsivaizduoti socialines ir kultūrines normas, pozicijas 
(pavyzdžiui, socialinius lyčių vaidmenis, kultūrinius stereotipus ir pan.). Mokytojui/ai tenka didžiulė atsakomybė atpažinti, kaip jo/s mokiniai analizuoja tokias normas 
ir pozicijas, kurios yra gyvenimo kartu idėjos dalis, ir kelia bendras diskusijas dėl skirtingo jų supratimo.          

     Kultūriniai artefaktai 

DIALLS tema: Gyvenimas kartu 



 

Virtualios galerijos artefaktų pavyzdžiai   
 

TRADICINIŲ KIPRO PRODUKTŲ 
PREKYSTALIS TURGUJE   
Įkvėpė: Į turgų [Naar de Markt]  

Amžiaus grupė: 4–7 metai 

Šalis: Kipras 
Pagrindinės temos: Gyvenimas kartu, 
Bendrumas, Įvairovė 

 

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Šis artefaktas yra apie turgaus prekystalį, 
ant kurio išdėlioti parduodami tradiciniai 
Kipro produktai (krepšiai ir moliniai 
ąsočiai). 

 

 
 
 

 

GYVENIMAS MIESTE 
Įkvėpė: Ekscentriškas miestas 

Amžiaus grupė: 12–15 metų  
Šalis: Lietuva 
Pagrindinės temos: Gyvenimas kartu, Įvairovė 

 
APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Mes sukūrėme lankstinuką, parodydami kasdienį 
gyvenimą. Kiekviename puslapyje atspindėta mūsų 
pačių kasdienė rutina. Kai kuriems iš mūsų patinka 
būti su draugais, kitiems – praleisti laiką gamtoje, 
dar kitiems patinka dainuoti ir žiūrėti indiškus 
šokius. 

 

IŠGELBĖJIMAS 
Įkvėpė: Iš žydrynės Amžiaus 

Amžiaus grupė: 8–11 metų   
Šalis: Portugalija 
Pagrindinės temos: Gyvenimas kartu, Solidarumas 

 

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Komikso serija pristato milžinišką kalmarą, kuris 
atplaukė į paplūdimį, nes buvo pagautas žvejybiniu 
tinklu. Paplūdimyje gyvūnai ir vaikai susirinko, kad jį 
išgelbėtų. Visi bendradarbiavo gelbėdami šį gyvūną ir 
grąžindami jį į jo gamtinę aplinką. Šis komiksas 
pabrėžia, kad veikla buvo atliekama bendradarbiaujant 
ir kad kiekvienas atliko skirtingą vaidmenį, 
prisidėdamas prie gelbėjimo. Mes visi galime dirbti 
kartu, kad išspręstume problemą.         

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

DIALLS tema: Socialinė atsakomybė 
 

Atsakomybė yra svarbiau negu asmens pareiga. Ji praplečia pareigos supratimą socialiniu  
požiūriu. Todėl ji remiasi bendradarbiavimu tarp žmonių ir bendruomenių; aktyviu dalyvavimu 

socialinėje sąveikoje ir visuomenėje; mokinių socialinėmis ir pilietiškumo kompetencijomis.   

(DIALLS, Kultūrinės analizės metmenys)



Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
   

 
 

 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Gerbia ir brangina gyvūnus ir savo aplinką. Yra susirūpinę apie gyvenimo būdo poveikį žmonėms ir planetai,  
supranta atsakingo vartojimo poreikį.   

Pradeda vertinti išteklius, mokosi juos tausoti.  Supranta svarbiausias pagrindinių vietos, šalies ir pasaulinių problemų priežastis 
ir sąsajas, įskaitant valdžios, verslo įmonių, NVO ir piliečių vaidmenis.   

Suvokia žmonių veiklos (įskaitant ir asmeninius pasirinkimus) teigiamą ir neigiamą 
poveikį kitiems ir aplinkai.   

Supranta žalos aplinkai platesnes priežastis ir implikacijas. 

Žino pagrindinę informaciją apie klimato kaitą (priežastis ir poveikį).  Jaučia atsakomybę už savo veiksmus aplinkos atžvilgiu ir nuolatos apmąsto, 
kokius pokyčius jie galėtų padaryti, siekdami apsaugoti aplinką.   

Suvokia svarbiausias vietos, šalies ir pasaulio aplinkos problemas ir pradeda 
mąstyti apie tai, kaip jas būtų galima susieti.   

Supranta būdus, kuriais piliečiai ir valdžia gali prisidėti prie aplinkos tvarumo.    

Imasi veiksmų siekiant apsaugoti ir patobulinti aplinką ir gyvenimo kokybę 
vietos ir viso pasaulio žmonėms.   

Nori įsitraukti į sprendimų priėmimą ir agitavimą, siekiant sumažinti žalą aplinkai ir 
klimato kaitai.   

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POTEMĖ: Darni plėtra  
 

Tai yra susiję su visuomeniniais ir ekonominiais klausimais ir yra apibrėžiama kaip „dabartinių kartų poreikių tenkinimas, nerizikuojant būsimųjų 

kartų gebėjimu patenkinti savo poreikius“ (t. y. užtikrinant geresnės kokybės gyvenimą kiekvienam, dabartinėms ir būsimosioms kartoms). 

Vienas iš darnios plėtros aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas.   



Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų
amžiaus

grupė

Supranta, kodėl mes turime taisykles, atsakomybes ir jų kismą istorijoje. Supranta, kad visi turėtų pripažinti kiekvieno žmogaus pagrindines laisves. 

Supranta pagrindines mokyklos, bendruomenės, vietos, šalies ir pasaulines valdymo 
struktūras ir sistemas bei tai, kaip jos yra tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos 
priklausomos.    

Supranta teisinę valstybę vietos, šalies ir tarptautiniu lygmeniu. 

Supranta, kad su kiekvienu turi būti elgiamasi teisingai. Supranta, kad visi piliečiai turėtų būti traktuojami lygiateisiškai ir nešališkai. 

Supranta, ką tai reiškia būti vienos šalies piliečiu, ir suvokia priklausančius 
pilietinius įsipareigojimus.  

Imasi veiksmų, stiprinančių pilietiškumą ir aktyvų įsitraukimą vietos 
bendruomenėje, savo šalyje ir pasaulyje.   

Supranta, kaip buvimas vienos šalies piliečiu yra susijęs su platesniu pasauliniu 
kontekstu. 

Supranta, kaip pasaulinės valdžios struktūros sąveikauja su šalies ir vietos 
struktūromis, bei tyrinėja globalųjį pilietiškumą. 

Nori palaikyti ir kalbėti už kitus, siekdami apginti jų teises. Supranta, įvairius būdus, kuriais piliečiai gali daryti įtaką politikai. 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POTEMĖ: Pilietiškumas 

Buvimas savo šalies nariu ir su tuo susijęs teisių ir atsakomybių turėjimas. Pilietybė siejama su tolerancija ir demokratija, aktyviu 

pilietiškumu, kuris apibrėžiamas kaip „atviros ir demokratiškos visuomenės kūrimas“.    



Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
 
 

 

 
 
 
 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 
 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 
 

 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 
 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 
 

 

Supranta taisyklių svarbą, poreikį vietos bendruomenėje (mokykloje, šeimoje, 
kaime ar mieste) ir jų naudą.    

Supranta valdymo struktūras ir sprendimų priėmimo procesus (vietos, šalies,  
pasaulio lygmeniu) ir suvokia skirtumus tarp šalių, regionų beio jų tarpusavio 
susisaistymą.  

Supranta, kaip dalyvauti kuriant ir keičiant taisykles mokykloje, draugų trape, 
šeimoje.    

Proaktyviai domisi pilietiniais klausimais.   

Supranta kaip valdoma šeima, mokykla, vietos bendruomenė, šalis. Imasi veiksmų, norėdami patobulinti bendruomenės gyvenimą ir pagerinti jos 
narių padėtį.  

Bendradarbiaudami dalyvauja grupės veiklose ir stengiasi, kad užtikrintų, jog 
kiekvienas asmuo būtų įsitraukęs į veiklą.  

Dalyvauja kolektyviniame sprendimų priėmime.   

Stengiasi spręsti problemas ir konfliktus, klausydamiesi kitų ir suprasdami jų 
požiūrius.    

Yra pasirengę ginti kitus, kai jie yra atskiriami arba jų teisės yra pažeidžiamos.   

Supranta individualaus ir kolektyvinio veiksmo svarbą. Padeda spręsti konfliktus, būdami jautrūs įvairiems požiūriams ir kultūrinėms 
normoms.   

Dalyvauja veikloje, siekdami patobulinti aplinką, kurioje gyvename.   Gali suprasti skirtumą tarp asmeninės ir kolektyvinės tapatybės, plėtoti  
bendrumo, priklausymo visai žmonijai jausmą. 

 
 

 
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POTEMĖ: Socialinė ir pilietinė kompetencija   

 
Ji apima asmeninę, tarpasmeninę ir tarpkultūrinę kompetenciją, įgalinančią individus efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir 

ekonominiame gyvenime, spręsti konfliktus. Pilietinė kompetencija įgalina individus visavertiškai dalyvauti pilietiniame gyvenime, 

grindžiamame žiniomis apie socialines ir politines sąvokas ir struktūras, nusiteikimą aktyviam ir demokratiniam dalyvavimui  

(European Parliament and Council of the European Union 2006). 



  

 
 

 
 

 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11 -16 metų 
amžiaus 

grupė 

Nori veikti teisingai ir įtraukti į veiklą kitus.  Dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose savo bendruomenėje.   

Noriai dalyvauti veiklose tiek klasėje, tiek ir už jos ribų.   Aktyviai remia ir skatina dalyvauti kitus.    

Aktyviai stengiasi užtikinti, kad kiekvienas būtų įtrauktas.    Prieš veikdami svarsto veiksmų pasekmes. 

Supranta, kad mūsų pasirinkimai ir veiksmai turi pasekmes pasauliui: teigiamas ir 
neigiamas. 

Identifikuoja pilietinio įsitraukimo naudą, galimybes ir poveikį. 

Bendradarbiauja su kitais, spręsdami savo bendruomenėje iškylančias problemas.   Identifikuoja veiklas, kuriomis siekiama patobulinti bendruomenę. 

Supranta kaip valdoma valstybė ir regionas. Identifikuoja veiksnius, kurie prisideda prie sėkmės ir/arba riboja 
individualios ir kolektyvinės veiklos sėkmę.     

 
 

Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
 
 

 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POTEMĖ: Aktyvus dalyvavimas 
 

Tai asmens įsitraukimas ir jo santykis su visuomenės pilietinėmis, politinėmis, socialinėmis, ekonominėmis, teisinėmis ir kultūrinėmis 
sritimis.   



  

 
 

 
 
 
 

4 -11 metų 
amžiaus grupė 

11 - 16 metų 
amžiaus 

grupė 

Žaidžia ir dirba bendradarbiaudami ir dalindamiesi. Propaguoja ir saugo asmeninę ir kolektyvinę gerovę.   

Elgiasi taikiai ir draugiškai    Gali veiksmingai ir pagarbiai dirbti su kitais žmonėmis, kurdami 
pozityvius santykius.    

Dirba bendradarbiaudami, kad išspręstų problemas ar pasiektų tikslus.   Parodo jautrumą įvairioms perspektyvoms ir kultūrinėms normoms, i 
skirtingoms nuomonėms, yra nusiteikę taikiai spręsti konfliktus.      

Taikiai sprendžia konfliktus ir ieško kompromiso. Supranta veiksnius, kurie prisideda prie sėkmės ir/arba riboja individualios ir 
kolektyvinės veiklos sėkmę. 

Supranta individualių ir kolektyvinių veiksmų svarbą, įsitraukia į bendruomenės 
gyvenimą.  

Yra įsitraukę į projektus, skirtus bendroms problemoms spręsti, bendradarbiauja 
juos įgyvendindami.   

 

 
Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
 
 

 
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POTEMĖ: Bendradarbiavimas 

 

Darbas kartu dėl bendro gėrio. Tai vyksta įvairiais lygmenimis: nuo bendradarbiavimo tarp asmenų iki 
bendradarbiavimo tarp šalių.   



  

 
 

Kultūrinio raštingumo ugdymo/si programoje socialinė atsakomybė tyrinėjama pasitelkiant penkias potemes: socialinės ir pilietinės kompetencijos, pilietiškumas, 
aktyvus dalyvavimas, bendradarbiavimas ir tvari plėtra/ klimato kaita. Pamokų planuose šios potemės yra glaudžiai susijusios. Socialinės atsakomybės tema suformuoja 
glaudžius ryšius su „gyvenimo kartu“ tema.    

 
Socialinė atsakomybė gali būti suprantama įvairiai. Sąvokos atspindi mokinių amžių; be to, joms poveikį daro kultūrinis tekstas, kurį pasitelkiant ši tema tyrinėjama 
pamokų metu. Kultūriniuose tekstuose socialinė atsakomybė yra analizuojama įvairiuose kontekstuose: nuo vaikų kasdienio gyvenimo namuose ir mokyklos 
aplinkose iki įvairiausių problemų, su kuriomis gamtoje susiduria laukiniai gyvūnai. Kultūriniai artefaktai gali pademonstruoti tokias šios temos traktuotes:    

• Artefaktais mokiniai gali analizuoti socialinę atsakomybę iš savo pačių žiūros taško („aš“ perspektyvos), akcentuodami individualią atsakomybės dimensiją, 
leisdami kitiems žmonėms jaustis įtrauktiems ir būti bendruomenės dalimi. Taikant šią prieigą, dėmesys kreipiamas į mokinį(-ę) ir jo/ jos veiklą, o socialinei 
dimensijai ir sąveikai platesnėje bendruomenėje skiriama mažiau dėmesio.    

• Socialinė atsakomybė taip pat gali būti analizuojama labiau interaktyviu būdu, plėtojant bendras veiklas ir dialogą tarp „aš“ ir kito. Taikant šią prieigą, sąveika 
tarp „aš“ ir kito yra grindžiama savitarpiškumu. Ši sąveika taip pat gali būti tyrinėjama kaip platesnės bendruomenės dalis, pavyzdžiui, grupė draugų, klasė ar mokykla, 
bei jų socialiniai santykiai ir tinklai. Šiuose artefaktuose ir jų paaiškinimuose „aš“ gali, pavyzdžiui, mokyti kitą asmenį žaidimo taisyklių, siekiant padėti jam ar 
jai žaisti su visa klase.   

• Artefaktuose socialinė atsakomybė taip pat gali būti traktuojama kaip kolektyvinės pastangos ir bendra pareiga, akcentuojant „mūsų“, kaip kolektyvo, galią 
ir galimybę daryti poveikį bendriems probleminiams klausimams ir aplinkai. Taikant šią prieigą, „mes“ yra matoma kaip galėjimas veikti kartu, siekiant 
patobulinti „mūsų“ gyvenimą ir vietos bei globalios bendruomenės sąlygas.        

• Kai socialinės atsakomybės tyrinėjimas yra grindžiamas kultūriniais tekstais apie tvarią plėtrą ir klimato kaitą, socialinės atsakomybės idėja yra išplečiama ir 
įtraukia žmonių atsakomybę už Žemę. Tokiuose artefaktuose mokiniai gali tyrinėti socialinę atsakomybę iš antropocentrinio žiūros taško, pirmiausia 
sutelkdami dėmesį į žmones ir jų poreikius. Šie artefaktai gali atrodyti kaip demonstruojantys atsakomybę už gyvūnus ir gamtą bei siekiantys harmonijos tarp 
žmonių ir ne žmonių, tačiau jų prieiga vis dar gali būti grindžiama tuo, kad žmonės yra veiklos centre.  Laikantis tokios prieigos, gyvūnai gali būti 
antropomorfizuoti (sužmoginti) ir traktuojami kaip žmonėms tarnaujantys gyviai. 

• Prieiga prie plataus, visą pasaulį apimančio supratimo apie socialinę atsakomybę galėtų būti įmanoma pasitelkiant artefaktus, taip pat pabrėžiant ekologinį 
požiūrį, akcentuojant ekologinę etiką ir kiekvieno asmens atsakomybę už pastangas išsaugoti mūsų planetą ateičiai. Šių artefaktų dėka mokiniai gali tyrinėti 
skirtingus sprendimų būdus apie tai, kaip spręsti įvairias aplinkosaugines problemas ir propaguoti tvarumą.   

 

Socialinė atsakomybė yra grindžiama bendra veikla ir bendradarbiavimu tarp žmonių ir bendruomenių – tiek vietos, tiek ir pasaulio lygmeniu. Mokytojo/s užduotis 
yra supažindinti mokinius su šios sąvokos socialine dimensija ir pabrėžti kiekvieno asmens vaidmenį joje. Socialinė atsakomybė, kaip rūpinimasis bendruomene, 
bendra aplinka ir Žeme, negali būti  įgyvendinama už kitus ar perkeliama kitiems.      

Kultūriniai artefaktai: 

DIALLS TEMA: Socialinė atsakomybė 



  

Virtualios galerijos artefaktų pavyzdžiai 
 

TĖTIS PAGALBININKAS  
Įkvėpė: Palestiniečių paveikslėlių knygelė 
vaikams „Keverzonė“ [خربشة ]  

Amžiaus grupė: 4–7 metai 
Šalis: Jungtinė Karalystė 
Pagrindinės temos: Socialinė 
atsakomybė, Bendradarbiavimas 

 
APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 

Vaiko patirtis išgyvenant karantino laikotarpį; 
bandymas būti atsakingam ir dirbti 
bendradarbiaujant su kitais. Vaikams buvo leista 
nutapyti paveikslėlį, vaizduojantį jų patirtį 
karantino laikotarpiu ir tai, kaip jie gebėjo dirbti 
bendradarbiaudami su kitais šeimos nariais ir 
elgtis atsakingai.  
 
 

 
 
 
 
 

 

DIALLS MIESTAS 
Įkvėpė: Dramblys ir dviratis [Le Vélo de 
l’éléphant] 

Amžiaus grupė: 8–11 metų 

Šalis: Portugalija 
Pagrindinės temos: Socialinė atsakomybė, 
Socialinė ir pilietinė kompetencijos  

 
APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Pripažinti aktyvią atsakomybę, kurią mes visi 
turime visuomenėje. Šis artefaktas buvo sukurtas 
po aktyvių diskusijų tarp suporuotų klasių; 
diskusijoms pasibaigus, abi(-u) mokytojos(-ai) 
vaikams pasiūlė miesto kūrimo idėją: miestas 
pavaizduotų filmo pasakojimą, atspindintį mūsų 
visuomenę.   
 

 

 
 
 
 

 

NAUJO PARKO PLANAVIMAS 
Įkvėpė: Ežiai ir miestas [Igel und die Stadt] 

Amžiaus grupė: 8–11 metų 
Šalis: Izraelis 
Pagrindinės temos: Socialinė atsakomybė, 
Socialinė ir pilietinė kompetencijos   

 
APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Bendruomenei skirto parko kūrimas. Šis artefaktas 
siejamas su mintimi apie aplinkos, kuri visiems 
patinka, sukūrimą. Šio artefakto atveju apsvarstomi 
visi bendruomenės pasiūlymai dėl parko kūrimo. 
Šiuo parku naudosis tiek žmonės, tiek ir gyvūnai. 
Parke yra vietos ir augalams.        
 

 

 
 



 

 

 

4 -11 metų 
amžiaus 

grupė 

11–16 metų 
amžiaus 
grupė 

Turi priklausymo jausmą tam tikrai vietai, šeimai, mokyklai, bendruomenei, 
supranta ryšių su kitais vertę.   

Turi bendrumo, priklausymo jausmą vietos ir pasaulio bendruomenei. 

Identifikuoja ir apibūdina įvairias grupes (kurioms patys priklauso) ir supranta kaip jų 
bendruomenė dalyvauja platesniajame pasaulyje.      

Atskiria asmeninio ir kolektyvinio tapatumo, įvairių socialinių grupių požymius. 

Suvokia savo asmeninę ir unikalią tapatybę įvairiose grupėse. Apibudinti bendrumus ir skirtumus, kurie egzistuoja tarp skirtingų kultūrinių 
grupių vietos ir platesnėse bendruomenėse.   

Apibudina bendrais bruožais gyvenimą savo kultūroje ir/arba savo vietos 
bendruomenėje.     

Demonstruoja komunikacinius gebėjimus savo bendruomenėje ir už jos ribų.   

Apibudina kai kuriuos panašumus ir skirtumus kultūrose ir bendruomenėse. Aktyviai veikia, palaikant kultūrines tradicijas ir ugdosi tapatybės jausmą. 

Reflektuoja namų ir bendrumo sąvokas.   Supranta kultūrinės grupės ir tapatybės kismą istorijoje, pavyzdžiui dėl 
migracijos.   

Supranta, kodėl kultūrinių tradicijų išlaikymas ir gerbimas yra svarbūs, ugdantis 
asmeninę, grupinę ir tautinę tapatybes.   

Supranta, kodėl bendros vertybės yra svarbios, siekiant taikiai sugyventi. 

 

Informacija apie naudotus šaltinius, kuriant šią potemę, yra pateikiama čia. 
 
 

DIALLS TEMA: Priklausymas 

Priklausymas yra būdas konceptualizuoti narystę bendruomenėse (pvz., šeimose, mokyklose, klubuose, rajonuose) arba 

bendrumo, priklausymo bendruomenei jausmas. Tai apima kultūrinį paveldą, gyvenimo būdų raišką bendruomenėje ir 

perdavimą kitoms kartoms, bendro paveldimumo jausmą ir bendrus pasakojimus (naratyvus), kurie formuoja tam tikrą 

bendruomenę, pavyzdžiui, migracijos (tiek priverstinės, tiek ir savanoriškos) formas. 



 

 
 

Kultūrinio raštingumo ugdymo/si programoje priklausymas tyrinėjamas pasirinkus namų potemę. Pamokų planuose priklausymas ir namai yra traktuojami kaip 
esantys glaudžiai susiję. Jausmas turėti namus ir buvimas namie, jausmas turėti savo saugią vietą, kuri yra pažįstama, jauki, patogi ir prie kurios esame emociškai 
prisirišę, yra intymi dimensija. Bet tuo pačiu metu ir socialiai bendras priklausymo, bendrumo jausmas. Pamokų planuose esanti bendrumo tema yra glaudžiai susijusi 
su pagrindinių DIALLS vertybinių nuostatų (tolerancijos, empatijos ir įtraukties)  tyrinėjimu.   

 
Kultūriniuose artefaktuose glūdinti priklausymo sąvoka gali būti išreikšta įvairiais būdais. Iš vienos pusės, šios sąvokos gali būti grindžiamos mokinių požiūriu į jų pačių 
namus ir jų socialinę padėtį toje vietoje, prie kurios jie jaučiasi prisirišę. Kita vertus, šios sąvokos gali labiau bendrais bruožais atspindėti namų ir bendrumo idėjas, 
kurias stimuliuoja kultūrinis tekstas, naudojamas pamokose. Kultūriniai artefaktai ir jų aprašymai gali pademonstruoti šias sąsajas su analizuojama tema: 

 

• Artefaktų dėka mokiniai gali analizuoti priklausymą, pasitelkdami prisirišimą prie erdvės. Toks prisirišimas gali apimti nuo makro iki mikro lygmens,  įtraukiant, 
pavyzdžiui, tokias erdves, vietas, teritorijas: Žemę; keletą šalių; gimtąją (kur yra namai) šalį; gimtąjį miestą ar kaimą; gimtąjį (kur yra namai) rajoną ar gatvę; 
gamtinę aplinką gyvenamojoje erdvėje ar kiemą šalia namų; namą ar namus; ir savo kambarį arba savo erdvę namuose. Toks erdvinis supratimas apie 
bendrumą, priklausymą yra glaudžiai susijęs su įvairiomis socialinėmis reikšmėmis, kurias mokiniai gali paaiškinti aprašymuose.    

• Mokiniai taip pat gali analizuoti priklausymą, pasitelkdami socialinių santykių ir ryšių su įvairiomis žmonių grupėmis aspektą. Šiuose artefaktuose ir jų 
aprašymuose mokiniai gali vaizduoti, pavyzdžiui, savo šeimą ar šeimos narius; draugus; socialinius tinklus, susijusius su laisvalaikiu ar pomėgiais; arba 
mokyklą. Socialinis priklausymo supratimas yra vienu metu erdvinis bendrąja prasme ir susijęs su konkrečiomis vietomis.   

• Artefaktuose mokiniai gali tyrinėti priklausymą, pasitelkdami materialiąją kultūrą, vaizduodami savo asmeninius daiktus ar dalykus, kurių dėka jie jaučiasi 
prisirišę prie vietų ar kitų žmonių. Šie svarbūs daiktai, tokie kaip žaislai, knygos ar kieno nors asmeninis rašomasis stalas ar lova, gali funkcionuoti kaip tų 
saugių ir patogių namų simboliai. Be erdvės vietų, daiktai gali atspindėti socialinius santykius, tokius kaip laiko leidimą su šeima, broliais ar seserimis, draugais 
ar bendramoksliais.   

• Mokiniai gali analizuoti priklausymo idėją artefaktuose kaip daugialypę ir esančią įvairių socialinių aspektų sankirtoje, įtraukiant vienalaikį prisirišimą prie skirtingų 
vietų ir žmonių grupių. Net labai maži vaikai geba suvokti ir apibūdinti savo priklausymą, bendrumą, kuris tuo pačiu metu yra skirtinguose lygmenyse.  Šie 
artefaktai ir aprašymai gali apibūdinti tuo pačiu metu, pavyzdžiui, mokinių žaislus, šeimos narius, namus, gatvės ženklą, kuris nurodo jų gimtojo miesto 
pavadinimą, ir valstybinę vėliavą.   

• Priklausymas (bendrumas) įprastai yra suvokiamas kaip teigiamas bruožas bei kaip kažkas, ko siekiama. Mokiniai taip pat gali tyrinėti bendrumą, pasitelkdami 
nepriklausymo, bendrumo nebuvimo idėją, identifikuodami vietas ar socialinius tinklus, kuriems jie nepriklauso arba kuriuose jie jaučiasi nepatogiai, nejaukiai 
arba ilgisi savo namų. Artefaktuose ir jų aprašymuose pateikiamas nepriklausymas, bendrumo nebuvimas yra matoma kaip būsena, kurios turėtų būti vengiama 
arba kuri turėtų būti pagerinta. Mokiniai iš kultūrinių tekstų pasakojimų gali atpažinti, kad kas nors yra tokioje vietoje, kuriai nesijaučia priklausąs(-anti), ir 
analizuoja, kaip padėti jam/ jai jaustis priklausančiam(-iai).     

Priklausymo tyrinėjimas pasitelkus kultūrinius artefaktus gali būti tiek abstraktus, tiek ir konkretus: namo paveikslėlis gali vaizduoti namus, bet gali tuo pat metu 
funkcionuoti ir kaip saugios vietos ir socialinio tinklo, kur mokiniu rūpinamasi, simbolis. Mokytojo(-s) užduotis, siekiant padėti mokiniams analizuoti priklausymą, yra 
suprasti daugialypius būdus, kaip priklausymas gali būti juntamas ir kaip prisirišama prie erdvių, vietų, daiktų ir socialinių santykių.     

 

 

Kultūriniai artefaktai: 
DIALLS TEMA: Priklausymas 

 



 

 

Virtualios galerijos artefaktų pavyzdžiai 
 

KĄ MAN REIŠKIA NAMAI? 
Įkvėpė: „Babuinas mėnulyje“ 

Amžiaus grupė: 8–11 metų 

Šalis: Izraelis 
Pagrindinės temos: Empatija, Priklausymas 

 

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Šis artefaktas yra susijęs su termino „namai/ namas“ reikšme vaikų 
supratimu: jie atkreipia dėmesį į pastatą, skirtingus kambarius, tai, 
kas apibūdina kiekvieną kambarį. 

 

 
 

 

NAMAI, GIMTINĖ, BENDRUMAS 
Įkvėpė: „Babuinas mėnulyje“ 

Amžiaus grupė: 12–15 metų 

Šalis: Vokietija 
Pagrindinės temos: Empatija, Priklausymas 

 

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Mokinių buvo paprašyta sukurti 3D objektą, kuris reprezentuotų jų namus, 
išreikštų jų priklausymo, bendrumo jausmą.   

 

 
 



 

KAS YRA NAMAI? 
Įkvėpė: „Babuinas mėnulyje“ 

Amžiaus grupė: 4–7 metai 

Šalis: Kipras 
Pagrindinės temos: Empatija, Priklausymas 

 

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 
Kiekvienas vaikas piešia dėlionės, pavadintos „Ką tau 
reiškia namai? Kam tu priklausai?“, dalelę. Po to jie 
sudeda tas daleles ir suformuoja išbaigtą dėlionę, 
vaizduojančią namą, kuri ir yra tas apibrėžimas, 
reiškiantis namus. Namai yra vieta žaidimams, dirbui, 
maudynėms, vieta sušilti; vieta, kurioje yra kiemas, 
medžių ir gėlių; tai vieta, kur mes gimėme, kurioje 
esame saugūs, kurioje yra tie, kuriuos mylime ir kurie 
myli mus, kurioje yra mūsų tėvai, mūsų broliai ir 
seserys, pusbroliai ir pusseserės, mūsų draugai, mūsų 
kačiukas ir mūsų šuo. Kur mes jaučiamės laimingi, kur 
mus apkabina, paglosto, myli; kur yra vaivorykštė; kur 
yra mūsų širdis. Šios pamokos pabaigoje vaikams buvo 
duota laiko pabaigti savo darbą, nes jie patys to 
paprašė. Jie sakė, kad namai yra tai, „kur mes jaučiamės 
mylimi, laimingi, kur mes esame draugiški, ir kur kartais 
mes taip pat galime liūdėti, tačiau mūsų šeima ir 
draugai yra ten tam, kad padėtų mums vėl jaustis 
laimingais.       
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