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Pamokos apžvalga| 1 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Svajonė gyventi [Όνειρο ζωής] (2011) 

 

Teksto 

autorius 

Alkisti Kokorikou & Pinelopi Kokkali 

 

Filmo 

trukmė 

5:30 min. 

  

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Nenaudojama 

Pasiruošimas 

pamokai 

• Padalinkite klasę į darbo grupes (4–6 mokiniai vienoje grupėje), 

kiekvienai grupei paskirkite atstovą/koordinatorių, kuris po grupės 

diskusijos išsakys grupės nuomonę. Prieš pamoką pakabinkite ant 

klasės durų grupių ir jų atstovų sąrašą. Galite paruošti mokiniams 

lipnius lapelius (su vardais). Atstovų lapeliai  turėtų būti kitos 

spalvos nei visų.  

• Kiekvienai grupei paruoškite po voką, kuriame mokiniai ras ant 

lapelio užrašytą klausimą: Kas įstumia žmogų į rizikingas 

situacijas (emocines-psichologines-fizines)? 

 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė 
Žmogaus teisės. Teisės ir pagrindinės laisvės visose žmonių gyvenimo 

srityse. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Aš sugebu išklausyti ir gerbti kitų nuomonę. 
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 Kultūrinis ugdymas (is) Gebu diskutuoti apie žmogaus orumą. 

Pamokos eiga 

Mokiniai 

žiūri filmą 

Paprašykite mokinių susėsti grupėmis pagal iš anksto paruoštą sąrašą. 

Paprašykite jų atidžiai sekti kultūrinį tekstą ir parodykite filmą. Jei manote, 

kad reikia, peržiūrėkite filmą 2 kartus. 

Veikla 

mąstymui 

skatinti 

 

Pasidalinkite dialogo ir argumentavimo tikslu su mokiniais: „Aš sugebu 

išklausyti ir gerbti kitų nuomonę“. Priminkite mokiniams diskusijos 

taisykles, apie kurias buvo kalbėta pamokoje. 

Pažiūrėjus filmą, išdalinkite grupėms vokus. Paprašykite mokinių atplėšti 

vokus ir perskaityti klausimą: Kas įstumia žmogų į rizikingas situacijas 

(emocines–psichologines–fizines)? Paskatinkite juos padiskutuoti grupėse.  

Kad išsamiau atsakytų į aukščiau pateiktą klausimą, grupėms pateikite 

papildomus klausimus/potemes. 

Papildomi klausimai  

• Kada jaučiamės solidarūs/vieningi? 

• Kaip pastogė/namai/mityba gali sukelti ar padėti išvengti rizikingos 

situacijos? 

• Kaip šeima gali sukelti ar padėti išvengti rizikingos situacijos? 

• Kaip bendruomenė gali sukelti ar padėti išvengti rizikingos 

situacijos? 

• Kaip svajonės gali sukelti ar padėti išvengti rizikingos situacijos? Ką 

reiškia svajoti? 

• Kaip gali teisė į laisvę ar laisvės trūkumas įtakoti rizikingas 

situacijas? Kas yra tikroji laisvė? 

Idėjos visos 

klasės/grupės 

diskusijai 

 

Grupėms baigus diskutuoti, jų atstovai pateikia 2 teiginius, atsakančius į 

pagrindinį pamokos klausimą Kas įstumia žmogų į rizikingas situacijas 

(emocines-psichologines-fizines)?   
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Vėliau visi grįžta prie darbo grupėse. Užduotis – sugalvoti penkis 

pagrindinius žodžius, kurie atsakytų į antrąjį klausimą:  

Ką galima padaryti, norint išspręsti anksčiau analizuotas rizikos 

situacijas, siekiant ugdyti ir gilinti žmogaus orumą? 

 

Jei įmanoma, kiekvienai grupei išdalinkite po voką su 1 papildomu klausimu 

(iš pamokos dalies „veikla mąstymui skatinti“). Paprašykite jų atsakyti „Ką 

galima padaryti, norint išspręsti anksčiau analizuotas rizikos situacijas, 

siekiant ugdyti ir gilinti žmogaus orumą?“ Atsakymą mokiniai turėtų 

susieti su papildomu klausimu. 

Refleksija 

 

Grįžkite prie pamokos tikslų ir paprašykite mokinių paaiškinti ar jie pasiekė 

šiuos tikslus šiandienos pamokoje. Apibendrinkite jų pasiekimus.  

Paskatinkite juos apsvarstyti, kaip jie galėtų panaudoti išmoktus dialogo ir 

argumentavimo įgūdžius bei įgytas kultūrinio ugdymo/si žinias vėlesnėse 

pamokose.  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje: 

Paprašykite grupių sukurti kryžiažodžius ar galvosūkius su pagrindiniais 

šiandieninės diskusijos žodžiais. Jei yra laiko, paprašykite grupių pristatyti 

savo kryžiažodžius klasei. 

Paprašykite grupių parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą.  
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Pamokos apžvalga| 2 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Kapitalas/Turtas (2014) 

Teksto 

autorius 

Afonso Cruz 

Knygos 

apimtis 

/filmo 

trukmė 

32 puslapiai 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Nenaudojama 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Atneškite lipnių lapelių (po vieną kiekvienai grupei). 

● Kiekvienai grupei atspausdinkite po vieną kortelę su trumpu 

klausimu (žiūrėti Papildomą medžiagą). 

● Kiekvienai grupei reikia vieno A3 formato popieriaus lapo 

kūrybiniam darbeliui kurti. 

● Atspausdinkite euro banknotų pavyzdžių ant popieriaus lapo. 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė 
Globalizacija: žmonių, kompanijų ir vyriausybių sąveikos ir integracijos 

procesas visame pasaulyje. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Aš galiu diskutuoti apie gyvenimo kartu 

prasmę ir globalizaciją. 

 

 Kultūrinis ugdymas (is) Gebu susitarti dėl vertybių, susijusių su 
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pinigais ir jų įtaka žmonių gyvenimui. 

Pamokos eiga 

Knygos 

„skaitymas“ 

Paprašykite mokinių susėsti grupėmis po 4 (kaip ir 1 užsiėmime) ir 

nuspręsti, kas bus kiekvienos grupės koordinatorius (atstovas, kuris išsakys 

grupės nuomonę). Koordinatoriams priklijuokite po lipnų lapelį su užrašu 

„koordinatorius“ ar „atstovas“. 

      

Pasidalinkite dialogo ir argumentavimo tikslu su mokiniais: „Aš galiu 

diskutuoti apie gyvenimo kartu prasmę ir globalizaciją, susitarti dėl 

vertybių, susijusių su pinigais ir jų įtaka žmonių gyvenimui. 

  

Aptarkite, ką tai reiškia ir prisiminkite su mokiniais diskusijos taisykles 

(kurias jie patys kūrė pamokoje). Taisyklės gali būti tokios: 

● gerbti kitų nuomonę; 

● kalbėti paeiliui, nepakeltu tonu; 

● paprašyti paaiškinimo; 

● paaiškinti savo atsakymą; 

● neviršyti laiko, kurį mokytojas skiria kiekvienai užduočiai 

atlikti; 

● pasitikrinti, ar teisingai suprantamos aptariamos 

mintys/idėjos. 

Pažiūrėti/perskaityti knygą su klase (vieną ar du kartus priklausomai nuo to 

kiek knygų turite, kiek mokinių skaitys vieną knygą). 
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Veikla 

mąstymui 

skatinti 

 

Užduočiai skiriama 10 minučių.  

Paprašykite kiekvienos grupės pasirinkti tris knygos vaizdus /ar puslapius 

(iš to, ką jie prisimena), kurie, jų nuomone, geriausiai atspindi knygos temą 

(potemę) ir grupėse aptarti kas tuose puslapiuose vaizduojama. Grupės taip 

pat pasiruošia paaiškinti savo pasirinkimą (kodėl pasirinko būtent šiuos 

puslapius?). 

 

Po to vyksta klasės diskusija, kurios metu visos grupės pasidalina savo 

mintimis – parodo tuos 3 puslapius ir paaiškina kodėl, jų manymu, jie 

geriausiai atspindi knygos temą.  

Idėjos visos 

klasės/grupės 

diskusijai 

 

 

 

Paprašykite mokinių savo grupėse aptarti pagrindinį pamokos teiginį: 

„Pinigai pasiskirsto netolygiai, nes yra žmonių ar tautų, kurie jų turi daug ir 

žmonių ar tautų, kurie neturi nieko“. Paskatinkite mokinių diskusiją, 

pateikdami grupėms korteles su šiais klausimais: 

● Ar pinigai yra svarbus dalykas/turtas?  

● Ar turėtume taupyti pinigus ar ne? 

● Ar pinigai turėtų būti pagrindinis veiksnys, valdantis mūsų 

gyvenimą?  

● Ar pinigų turėjimas keičia žmones? 

● Kokie yra pagrindiniai turto paskirstymo tarp šalių 

skirtumai? 

● Kaip kapitalas/turtas pražudo žmones? 

Kiekviena grupė raštu atsako į pagrindinį klausimą. Po to  kiekvienos 

grupės koordinatorius, padedamas grupės narių, visai klasei pateikia savo 

grupės išvadas. 
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Tolimesnė 

veikla  

Užrašykite pagrindines mintis/teiginius ant lentos, šitaip sukurdami minčių 

žemėlapį. Remdamiesi juo, trumpai apibendrinkite. 

Refleksija 

 

Paklauskite visos klasės ar jie sutinka /nesutinka su kiekvienu lentoje 

užrašytu teiginiu. Paprašykite jų pagalvoti, ką jie pasiekė šiandienos 

pamokoje (turima omenyje pamokos tikslai) ir kaip tai pakeitė jų ankstesnes 

žinias, įgūdžius ar požiūrį į pamokoje aptartas temas. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje: 

Kiekviena grupė nusprendžia, kokia frazė yra geriausias atsakymas į 

pagrindinį pamokos teiginį: „Pinigai pasiskirsto netolygiai, nes yra žmonių 

ar tautų, kurie jų turi daug ir tų žmonių ar tautų, kurie neturi nieko“. 

Išdalinkite grupėms po popieriaus lapą, vaizduojantį euro banknotą, ant 

kurio jie užrašo frazę. Tada visi banknotai  suklijuojami ant A3 popieriaus 

lapo, kurio viduryje yra pagrindinis diskusijos teiginys. 

 

Paprašykite grupių parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą.  

 

Darbo lapas 

● Ar pinigai yra svarbus dalykas/turtas?  

● Ar turėtume taupyti pinigus ar ne? 

● Ar pinigai turėtų būti pagrindinis veiksnys, valdantis mūsų gyvenimą?  

● Ar pinigų turėjimas keičia žmones? 

● Kokie yra pagrindiniai turto paskirstymo tarp šalių skirtumai? 

● Kaip kapitalas/turtas pražudo žmones? 
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Pamokos apžvalga| 3 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Ekscentriškas miestas (2014) 

Teksto 

autorius 

Béatrice Coron 

Amžius 14/15 metų 

Knygos 

apimtis/film

o trukmė 

Leporello  

Leporello yra knygų formatas, kai jos yra sulankstomos armonikos principu – 

taip vaizdų seka galima kurti įvairias istorijas. 

Naudojama 

platforma 

Nenaudojama 

Pasiruošim

as pamokai 

Šios pamokos pabaigoje būtina kurti kultūrinius artefaktus.  

Kiekvienai grupei išdalinkite po: A4 arba A3 formato popieriaus lapą,  

žirkles ir visa kita, kas, jūsų manymu, gali būti reikalinga leporello 

(sulankstomos knygelės) kūrimui pamokos pabaigoje. 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė 
Įvairovės priėmimas: kultūrinių skirtumų priėmimas. Tai reiškia mokymąsi 

pažinti savo kultūrą, ją vertinti ir ugdytis kultūrinę tapatybę. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Gebu priimti įvairovę, remdamasis kitų 

mintimis (įtraukimas).  

 

Kultūrinis ugdymas (is) Aš galiu parodyti, kaip skatinti pagarbą 

kitiems. 

Aš suprantu įvairovę. 
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Pamokos eiga 

Knygos 

aptarimas 

 

Paprašykite mokinių susėsti įprastinėmis grupėmis, po 4 (t.y. taip, kaip jie 

sėdėjo per dvi ankstesnes DIALLS pamokas). Pagalvokite gal reiktų pakeisti 

grupių atstovus /koordinatorius, kad kiekvienam mokiniui būtų suteikta 

galimybė koordinuoti grupės veiklą. 

Pateikite mokiniams dialogo ir argumentavimo tikslą  ir priminkite 

pagrindines diskusijos taisykles (išklausyti, gerbti kito nuomonę ir t.t). 

Parodykite knygą visai klasei (idealu, kad kiekviena grupė turėtų po vieną 

egzempliorių). 

Paklauskite mokinių: „Apie ką yra knyga? Ką ji vaizduoja?” 

Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

Pateikite klasei teiginį: „Mes visi esame žmonės, bet su  skirtinga gyvenimo 

patirtimi“ ir trumpai jį aptarkite. 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

 

Paprašykite mokinių grupėse aptarti teiginį „Mes visi esame žmonės, bet su  

skirtinga gyvenimo patirtimi“. Norėdami paskatinti grupės diskusiją, 

užduokite šiuos klausimus. 

Klausimai: 

● Kuo skiriasi žmonės? 

● Kokias skirtingas gyvenimo patirtis galima atpažinti knygos 

istorijose? 

● Paprašykite grupių atstovų/koordinatorių užsirašyti pagrindines 

diskusijos mintis. 

Paprašykite grupių pristatyti savo išvadas visai klasei. Aptarkite jas. 

Refleksija 

 

Priminkite mokiniams kultūrinio ugdymo (si) tikslą 

Užduokite paskutinį klausimą: „Paaiškinkite kas yra įvairovė. Remkitės tuo, 

ką aptarėme.“ Paprašykite mokinių pamąstyti, kaip pasikeitė jų pirminis 

atsakymas. Paprašykite, kad bent vienas mokinys iš kiekvienos grupės 
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pasisakytų. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite kiekvienos grupės sukurti savo sulankstomą knygelę su vaizdais, 

atspindinčiais jų kasdienio gyvenimo kultūrą. Po to paprašykite grupių 

trumpai apibūdinti savo kūrybinį darbą – parašyti trumpą pastraipą.  
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Pamokos apžvalga| 4 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Permainos! [Changeons!] (2017) 

Teksto 

autorius 

Francesco Guistozzi 

Knygos 

apimtis / 

filmo 

trukmė 

40 puslapių 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Nenaudojama 

Pasiruošim

as pamokai 

Atsineškite lapų (geriausia A3 formato), po vieną kiekvienai grupei. 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 

Darni plėtra: Visuomeninių ir ekonominių problemų suvokimas, 

apibrėžiamas kaip „dabartinės kartos poreikių tenkinimas, nepakenkiant 

ateities kartų galimybėms patenkinti savo poreikius” (t. y. geresnės gyvenimo 

kokybės užtikrinimas tiek dabartinei, tiek ateities kartoms). Vienas iš darnios 

plėtros aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Gebu suprasti kitų mintis. 

Kultūrinis ugdymas (is) Gebu suvokti ir ugdytis ekologinį 

sąmoningumą. 

Gebu apmąstyti tvarumo klausimus. 

Pamokos eiga 
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Knygos 

aptarimas 

Klasei „perskaičius“ knygą, paprašykite mokinių įvardinti pagrindinę jos 

temą.  

 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

 

 

Pateikite dialogo ir argumentavimo tikslą mokiniams ir  paklauskite jų: „Kaip 

suprantate kitų mintis? Pagalvokite apie konkrečias strategijas ir žodyną, kurį 

galėtumėte panaudoti diskutuodami grupėse”. Trumpai aptarkite su mokiniais 

ir ant lentos užrašykite išsireiškimų, kuriuos jie galėtų pavartoti 

diskutuodami, pavyzdžių (pvz. aš sutinku su X… bet aš…). 

Dabar ant lentos užrašykite pagrindinę temą (tvarumas). Padalinkite lentą į 

dvi dalis ir užvardinkite jas sekančiai: 

1 problemos / pasekmės susijusios su gyventojų skaičiaus augimu;  

2    problemų sprendimo būdai. 

Padalinkite klasę į dvi grupes. Kiekvienoje grupėje paprašykite mokinių dirbti 

poromis. (Pastaba: suolų išdėstymas ir mokinių sėdėjimo planas turi būti 

parengti prieš pamoką). 

Paprašykite vienos grupės diskutuoti pirmuoju klausimu (problemos / 

pasekmės), o kitos – antruoju (sprendimo būdai). Jiems pabaigus, paprašykite 

mokinių pasidalinti savo atsakymais su visa klase. Svarbiausias abiejų grupių 

mintis užrašykite lentoje.  

Refleksija 

Paprašykite kiekvienos grupės įsivertinti kaip jiems sekėsi suprasti vieni kitus 

grupės diskusijoje, arba kaip jie galėtų pagerinti šiuos gebėjimus ir išmokti 

labiau gerbti kitus. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite abiejų grupių pasirinkti po vieną problemą ir nupiešti jų siūlomą 

problemos sprendimo būdą. Akcentuokite, kad kiekvienas žmogus yra 

atsakingas už Žemės planetos tvarumą. Nupiešus paprašykite abiejų grupių 

parašyti po trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą.  
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Pamokos apžvalga| 5 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Į žvejybą (2018) 

Teksto 

autorius 

Guldies 

Knygos 

apimtis, 

filmo trukmė 

3:00 minutės 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Nenaudojama 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Atsineškite ko reikia kultūriniams artefaktams sukurti (schemoms 

arba plakatams). 

● Išspausdinkite/atšvieskite klausimyną (po kopiją kiekvienai grupei), 

kurį rasite šios pamokos priede. 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 

Darni plėtra: Visuomeninių ir ekonominių problemų suvokimas, 

apibrėžiamas kaip „dabartinės kartos poreikių tenkinimas, nepakenkiant 

ateities kartų galimybėms patenkinti savo poreikius” (t. y. geresnės 

gyvenimo kokybės užtikrinimas tiek dabartinei, tiek ateities kartoms). 

Vienas iš darnios plėtros aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Galiu paskatinti visus įsijungti į diskusiją. 

 

Kultūrinis ugdymas (is) Gebu įvertinti žmonių atsakomybę už 

aplinką. 
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Pamokos eiga 

Filmo 

aptarimas 

 

Paprašykite mokinių susėsti grupėmis po keturis. 

Paklauskite: „Kaip jūs suprantate sąvoką „darni plėtra?“. Paprašykite jų 

pateikti susijusius žodžius (pvz. klimato kaita, perdirbimas, globalinis 

atšilimas ir kt.) ir užrašykite juos lentoje. 

Kaip alternatyvą, pamokos pabaigoje išdalinkite grupėms klausimyną 

(žiūrėti priedą) ir paprašykite jų aptarti teiginius savo grupėse. Grupės turės  

nuspręsti, ar duoti teiginiai yra teisingi/klaidingi ir paaiškinti savo nuomonę. 

Po to paprašykite grupių pasidalinti rezultatais. 

Pažiūrėkite filmuką. 

Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

Po filmo peržiūros  paprašykite mokinių aptarti šiuos klausimus savo 

grupėse: 

● Kokia pagrindinė filmo mintis? 

● Kaip šis filmas atspindi tvarumą? 

● Kas motyvuoja žmones siekti tvaresnio/pastovesnio gyvenimo 

būdo? 

● Kokių veiksmų imtis mokykloje ir namuose, kad gyventume 

tvariau? 

Klasės diskusija. Aptarę klausimus grupėse, mokiniai dalijasi savo 

atsakymais ir lygina juos su kitų grupių atsakymais. 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

 

Paprašykite mokinių savo grupėse aptarti teiginį: „Dėl ekologinių priežasčių 

reikėtų uždrausti plastikinius butelius. Tačiau žmonės negali išgyventi be jų 

ten, kur nėra švaraus vandens“. 

Paprašykite mokinių paskatinti visus dalyvauti diskusijoje. 
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Refleksija 

Paklauskite mokinių: „Ar visi dalyvavo diskusijoje? Kaip jūs paskatinote 

vienas kitą pasisakyti? Kaip sekantį kartą galime labiau paskatinti kitus 

diskutuoti? “ 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite kiekvienos mokinių grupės nupiešti schemą, kurioje būtų 

parodyta išmesto plastikinio butelio kelionė, jo padaryta žala ir netvarumo 

problemos sprendimas. 

 

ARBA po pamokos:  

Paprašykite grupių sukurti plakatą, kuris vaizduotų priemones, reikalingas, 

kad mokykla taptų tvaresne ir kad tos priemonės atspindėtų jų nuomonę 

klausimu „Kokių veiksmų imtis mokykloje ir namuose, kad gyventume 

tvariau?“ (šis klausimas aptartas pamokos pradžioje). 

      

Abiem atvejais (ar jie piešė schemą ar kūrė plakatą) paprašykite grupių 

parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą. 

 

Priedas – Papildomi šaltiniai 

KLAUSIMYNAS 

Visi šie teiginiai yra susiję su darnia plėtra. Pažymėkite juos T (teisingas) arba K 

(klaidingas) ir argumentuokite savo pasirinkimą. 

1. Skirtingi energijos šaltiniai turi vienodą įtaką šalies ekonomikai. 

2. Piliečiai gali tiesiogiai  įtakoti miesto tvarumą iškeitę automobilį į viešąjį transportą. 

3. Piliečiai yra asmeniškai atsakingi už tokių aplinkosaugos klausimų, kaip perdirbimas 

ir pakartotinis naudojimas, sprendimą. 

4. Žaliosios erdvės (pavyzdžiui, miesto parkai) yra labai naudingos mūsų aplinkai ir 

sveikatai. 
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5. Maisto švaistymas yra tik etinė ir ekonominė problema, kuri nesumažina mūsų 

gamtos išteklių. 

6. Gamtos išsaugojimas nėra būtinas darnios plėtros sąlygomis . 

7. Vanduo yra svarbiausias gyvybės išsaugojimo faktorius, todėl atsakingi piliečiai 

turėtų taupyti vandenį kiekviename savo gyvenimo etape.  

      

Atsakymas: 5 ir 6 teiginiai yra klaidingi. 
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Pamokos apžvalga| 6 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Nupjaukite virves 

Teksto 

autorius 

Clayton Junior 

Knygos 

apimtis / filmo 

trukmė 

17 puslapių 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Sinchroninis naudojimas: šioje pamokoje jūs būsite suporuotas su kita 

klase jūsų šalyje. Ta pati pamoka turėtų būti vedama tuo pačiu metu, o 

mokiniai turėtų bendrauti ir keistis idėjomis. Platforma turi naudotis tiek 

mokytojas, tiek mokinių grupės, norėdami bendrauti ir diskutuoti su kitos 

klasės mokiniais. 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja, kad aptartumėte pamokos 

detales ir nusistatykite „Skype“ skambučio laiką, kad jūsų 

mokiniai turėtų galimybę susitikti ir pasveikinti kitos klasės 

mokinius. 

● Prieš pamoką būtinai patikrinkite, ar elektroninė įranga 

(kompiuteris, projektorius), vaizdo skambučiai ir platforma 

tinkamai veikia. 

● Prieš pamoką į platformą darnaus vystymosi vaizdinį paaiškinimą 

(žr. žemiau). 

●  Įsitikinkite, kad jūsų klasė yra pritaikyta darbui mažose grupelėse. 

● Nepamirškite fotoaparato ar telefono –prašysime  pamokos 

nuotraukų ir patalpinti internetinėje svetainėje. 

● Išspausdinkite tris korteles su darnaus vystymosi schema (žr. 

Priedą – 1 schemą) ir tuščią diagramą (žr.  Priedą – 2 schemą).  

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 
Tvarus vystymasis: Tvarus vystymasis susijęs su visuomenės ir 

ekonomikos problemomis ir yra apibrėžiamas kaip „dabartinių kartų 
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poreikių tenkinimas nepakenkiant ateities kartų galimybėms patenkinti 

savo poreikius“ (t.y. užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę visiems, tiek 

dabar, tiek ateityje). Vienas iš tvaraus vystymosi aspektų yra klimato 

kaitos problemos sprendimas. 

Pastaba: pamokos pabaigoje parodykite diagramą (1 schema), kuri padės 

mokiniams geriau suprasti darnaus vystymosi sampratą. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Gebu pagrįsti atsakymus, remdamasis  

įrodymais (įrodymai gali kilti iš faktų, 

asmeninės patirties, emocijų ir pan.). 

Kultūrinis ugdymas (is)  Galiu apibūdinti/apibrėžti/nusakyti 

bendrais bruožais, kaip/kiek tvarus 

vystymasis svarbus žmonėms ir visai 

visuomenei. 

Pamokos eiga 

Paruošiamoji 

užduotis 

 

Pradėkite diskusiją su mokiniais aptardami darnaus vystymosi pavyzdžius 

/ šio termino sinonimus / susijusius žodžius. Šios veiklos tikslas – 

mokiniams suvokti darnaus vystymosi sąvokos prasmę. Po šios 

diskusijos pristatykite tris tvarumo ramsčius, kaip parodyta šiame 

paveikslėlyje: 

 

Tada kiekvienai grupei duokite 3 korteles, susijusias su šiais ramsčiais 

(socialinis tvarumas, aplinkos tvarumas ir ekonominis tvarumas). 

Paprašykite studentų identifikuoti idėjas, kurios yra svarbios kiekvienai iš 

3 kategorijų. 
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Pradėkite diskusiją su visa klase. Paprašykite grupių pasidalinti ir 

apibendrinti savo idėjas. 

Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

Užduokite šį klausimą: „Kaip žmogus gali prisiimti atsakomybę už 

planetą?“ Diskutuokite su visa klase/Diskusijoje dalyvauja visa klasė.  

 

Knygos 

peržiūrėjimas 

 

IR 

 

Idėjos visos 

klasės / grupės 

diskusijai 

 

 

 „Perskaitykite“ knygą su mokiniais ir aptarkite klausimą: „Kokia yra 

pagrindinė knygos idėja?“ 

 Kiekvienai grupei išdalinkite diagramą (2 schema). Paprašykite savo 

mokinių ją užpildyti, kol jie aptaria žemiau pateiktus klausimus. 

● Kaip knygoje susiję jūrų ekosistemos, vienišas žvejys ir 

pramoninės žvejybos laivas? (nuoroda į schemą žemiau). 

● Kas nutinka, kai viena ar daugiau iš šių eilučių yra „iškerpamos“? 

● Ar tvaru „iškirpti“ liniją? 

● Ar nukirstumėte liniją, jei atsidurtumėte katės situacijoje? Kodėl 

● Kas nutinka žvejui, jei pramoninės žvejybos laivas sunaikina jūrų 

ekosistemą? 

● Kaip suprantate knygos pavadinimą? 

Kai mokiniai atliks šią užduotį, paprašykite grupių palyginti atsakymus 

visos klasės diskusijoje. 

Veikla 

platformoje 

Kai grupės baigia savo užduotį ir diskusiją, paklauskite diskusijos 

pradžios klausimus „Kaip žmogus gali prisiimti atsakomybę už planetą?“ 

Ir „Kodėl ir kaip tvarus vystymasis yra svarbus žmonėms ir visai 

visuomenei? Mokinių pateikti atsakymai įkeliami į platformą, kad būtų 

galima diskutuoti ir įvertinti idėjas tarp dviejų klasių. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite savo mokinių patobulinti savo schemas: naudoti spalvas, kad 

parodyti ryšius, nupiešti atitinkamus vaizdus kiekviename apskritime, kad 

atspindėti kiekviename parašytą pavadinimą. Nufotografuokite grupių 

schemas (kurios gali būti vizualizuotos) ir įkelkite jas į platformą. 
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Paprašykite mokinių parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią jų 

pasirinkimą kaip internetinės galerijos antraštę/įrašą. 

Kai gausite schemas iš kitos klasės, paprašykite mokinių jas 

pakomentuoti, pastebėti panašumus ar skirtumus ir paaiškinti, ar jie ką 

nors pakeistų savo schemose dabar, kai pamatė rezultatus, gautus iš kitos 

klasės mokinių/kai pamatė kitos klasės mokinių schemas. 

 

 

1 schema. Schema diskusijai „Išlaisvink linijas“ 

      

 

2 schema. Diagrama, kurią turi užpildyti mokinių grupė. 
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Pamokos apžvalga| 7 Sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Milžinė 

Teksto 

autorius 

Marjolaine Perreten 

Knygos 

apimtis /filmo 

trukmė 

1:32 minutės 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Sinchroninė pamoka: šioje pamokoje vėl bendradarbiausite su savo 

partnerių klase. Pamoka vyks tuo pačiu laiku abiejose klasėse. Internetine 

platforma naudositės ir jūs, ir jūsų mokiniai. 

Pasiruošimas 

pamokai 

Popieriaus lapas refleksijai (po vieną kiekvienai porai).  

Tema  Nuostatos 

Potemė 

Tolerancija: Tolerancija – tai pagarba, priėmimas ir sugebėjimas vertinti 

turtingą pasaulio kultūrų įvairovę, žmonių gyvenimo būdą ir išraiškos 

formas. Žinojimas, atvirumas, bendravimas bei minties, sąžinės ir religijos 

laisvė skatina toleranciją. Tolerancija – tai harmonija, kai priimami 

skirtingumai. Svarbiausia, kad tolerancija yra aktyvus požiūris, 

grindžiamas visuotinių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių supratimu 

(UNESCO 1995, 5).s 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Aš gerbiu kitų nuomonę. 

Kultūrinis ugdymas (is) Gebu atpažinti ir analizuoti tolerancijos ir 

empatijos pavyzdžius. 

 

Pamokos eiga 

Filmo 

žiūrėjimas 

 

Prieš žiūrėdami filmą, patikrinkite, kaip mokiniai supranta toleranciją ir 

paprašykite pateikti pavyzdžių. 

 

Parodykite filmą mokiniams. 
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Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

 

Paprašykite mokinių grupėse aptarti šiuos klausimus:  

● Kokia yra pagrindinė filmo mintis? 

● Kaip filmas atspindi toleranciją? 

● Kaip išvaizda gali būti apgaulinga? 

● Kokios priemonės padės skatinti toleranciją? 

● Kaip galėtume gyventi laikydamiesi tolerancijos principų? 

      

Paprašykite grupių pasidalinti savo mintimis. Visos klasės diskusija 

Idėjos visos 

klasės / grupės 

diskusijai 

 

IR 

Naudojama 

platforma 

Visai klasei vėl užduokite klausimą: „Kokios priemonės padės skatinti 

toleranciją?“ Mokinių mintis užrašykite lentoje. 

 

Pasirinkite 3, mokinių dažniausiai minimas priemones ir pasidalinkite 

jomis su kita klase internetinėje platformoje. Aptarkite kitos klasės 

atsiųstas idėjas,  pakomentuokite jų atsakymus. 

 

Refleksija 

 

Kiekvienai mokinių porai išdalinkite po popieriaus lapelį ir paprašykite jų 

trumpai aprašyti tolerancijos ir empatijos pavyzdį. Surinkite lapelius. 

Paprašykite mokinių pamąstyti, kaip ši pamoka papildė jų ankstesnes 

žinias ar praplėtė požiūrį į toleranciją ir empatiją. 

 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite mokinių grupėse ar porose nupiešti filmo  tęsinį. 

Nufotografuokite jų artefaktus. Paprašykite mokinių parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą. 
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Pamokos apžvalga| 8 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Babuinas mėnulyje 

Teksto 

autorius 

Christopher Duriez  

filmo 

trukmė 

6:00 minutės 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Sinchroninė pamoka: šioje pamokoje vėl bendradarbiausite su savo 

partnerių klase. Pamoka vyks tuo pačiu laiku abiejose klasėse. Internetine 

platforma naudositės ir jūs, ir jūsų mokiniai. Tai kontrolinė pamoka, kurią 

reikės įrašyti. 

Pasiruošim

as pamokai 

● Šios pamokos metu mokiniai grupelėse (kontrolinių grupių sudėtis 

tokia pati kaip ir per 3 pamoką ‚Ekscentriškas miestas“) dirba 

kompiuterių klasėje. Kiekviena grupė sėdi prie atskiro kompiuterio.  

● Internetinė platforma. Susitarkite, kuri mokytoja sukurs diskusiją ir 

žetonus mokiniams abiejose klasėse  (susitarsite, kiek bus grupių-pvz. 

X klasė 6 grupės-6 žetonai, XX klasė 6 grupės – 6 žetonai) 

● Atsineškite popieriaus (spalvotų?) lapų ir/arba modelino kultūriniam 

artefaktui kurti. 

Tema 
Nuostatos 

Būti europiečiu 

Potemė 

Empatija: empatija apibrėžiama kaip „ tai kas atsitinka, kai įsivaizduojame 

save kito žmogaus situacijoje ir patiriame kito žmogaus emocijas kaip savo“ 

(Lipman 2003, 269). Empatija apima ir savitarpio supratimą. 

Priklausymas: Suvokimas ir jausmas, kad esi kokios nors bendruomenės 

narys (pvz., šeimos, mokyklos, klubo, regiono, tautos) . 
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Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Galiu išklausyti kitus ir gerbti kitų nuomonę. 

Suprantu skirtingus požiūrius 

Kultūrinis ugdymas (is) Gebu suprasti gyvenimo sąlygų įtaką 

tarpkultūriniams santykiams ir suvokti ką 

atspindi sampratos „namai“ ir 

„priklausymas‘. 

Pamokos eiga 

Filmo 

žiūrėjimas 

Parodykite filmą mokiniams. Po to visi padiskutuokite: 

„Kokia pagrindinė filmo mintis? Kas vyksta? Kokią žinutę mums perduoda 

režisierius?“ 

Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

 

Priminkite mokiniams kultūrinio ugdymo tikslus 

Žemiau pateikti klausimai padės tęsti diskusiją apie namus („Kas yra 

namai?“)  

• Ar namai –tai mūsų gimtinė ar ta vieta kurioje dabar gyvename? Kas  

galėtų ten gyventi? 

• Kuo „namai“ skiriasi nuo tos vietos kur tik pernakvojate?  

•  Kas atsitinka jei persikeliate gyventi kitur? Kiek laiko reikia priprasti 

naujoje vietoje? 

• Kodėl mes sakome „namai ten kur širdis“ 

 

Paprašykite kiekvienos grupės sugalvoti bei užrašyti sampratos “namai” 

apibrėžimą ir pasiruošti įkelti jį į internetinę platformą. 

Veikla 

platformoje 

 

 

Užsiėmimas kompiuterių klasėje: 

Diskusiją su partneriais pradės grupės iš XX klasės, kurie pirmieji  įkels savo 

sugalvotus sampratos ‚namai‘ apibrėžimus. Tada grupės iš X klasės suras 

savo partnerių grupę, prie kurios  apibrėžimo pridės savąjį. Partnerių grupės 

(Pvz.: X1 ir XX1, X2 ir XX 2 ir t.t.) susirašinės internetinėje platformoje, 

bandydami sukurti galutinį sampratos ‚namai‘ apibrėžimą. 

Refleksija 
Grįžkite prie klausimo „Kas yra namai?“ Visos klasės trumpa diskusija. 
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 Paprašykite visų grupių pasitarti ir atsakyti į klausimą 3 pagrindiniais 

žodžiais. 

Kultūrinis 

artefaktas 

Pamokoje: Paprašykite mokinių grupių pasitarti ir sukurti artefaktą, kuris 

atspindėtų pagrindinius žodžius/frazes apibrėžiančias „namų“ sampratą. Tai 

gali būti piešinys, leporello, iš modelino sukurti objektai ir t.t Paprašykite 

mokinių parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią  jų pasirinkimą.                  

Po pamokos: Galite paprašyti savo mokinių išplėsti šį artefaktą - sukurti 

bežodį garsinį filmuką. 

Diskusijai paskatinti, žemiau pateikti 2 vaizdiniai jau įkelti į DIALLS internetinę platformą 
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Pamokos apžvalga| 9 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Tuštuma 

Teksto 

autorius 

Catarina Sobral  

Knygos 

apimtis / 

filmo 

trukmė 

32 puslapiai 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Sinchroninė pamoka: šioje pamokoje vėl bendradarbiausite su savo 

partnerių klase. Pamoka vyks tuo pačiu laiku abiejose klasėse. Internetine 

platforma naudositės ir jūs, ir jūsų mokiniai. 

Pasiruošim

as pamokai 

● Turėkite piešimui reikalingas priemones. 

● Prieš pradėdami pamoką, susodinkite mokinius grupėmis. 

● Užrašykite dialogo ir argumentavimo tikslą lentoje 

Tema Nuostatos 

Potemė 

Empatija: empatija apibrėžiama kaip „ tai kas atsitinka, kai įsivaizduojame 

save kito žmogaus situacijoje ir patiriame kito žmogaus emocijas kaip savo“ 

(Lipman 2003, 269). Empatija apima ir savitarpio supratimą. 

Sėkmės 

indikatoriai

/rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas sugebu svarstyti alternatyvius požiūrius. 

Kultūrinis ugdymas (is) Aš suprantu vienatvės įtaką kitam žmogui. 

Pamokos eiga 

Knygos 

žiūrėjimas 

Pamokos pradžioje mokiniams perskaitykite lentoje užrašytą dialogo  ir 

argumentavimo tikslą „Aš sugebu svarstyti alternatyvius/skirtingus 

požiūrius“.  Padiskutuokite . 
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„Perskaitykite“ knygą su mokiniais 

 

Paprašykite mokinių grupėse aptarti knygos turinį ir nuspręsti, kurie du 

knygos vaizdai/puslapiai, jų manymu, labiausiai atspindi pagrindinę knygos 

mintį. Ši veikla paskatins diskusiją knygos temomis: empatija, vienatvė, kas 

yra tuštuma, kaip galime jaustis tušti ir pan. 

Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

 

Mokiniams išsirinkus du vaizdus, paprašykite kiekvienos grupės sugalvoti ir 

užrašyti 6 klausimus kiekvienam vaizdui. 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

IR 

Veikla 

platformoje 

 

 

Paprašykite grupių pasidalinti savo klausimais su visa klase. Klausimus 

užrašykite lentoje. Priminkite mokiniams dialogo ir argumentacijos tikslą.  

Paprašykite jų pirmiausia įvertinti kitų mokinių pateiktus alternatyvius 

klausimus/požiūrius, po to susitarti dėl trijų klausimų, kurie geriausiai 

atspindi kultūrinį tekstą. Mokiniams susitarus, paprašykite jų įkelti klausimus 

į internetinę platformą, kad kita klasė galėtų juos aptarti ir atsakyti. 

 

Gavę partnerių klasės klausimus, visi kartu juos aptarkite. Atsakymus 

užrašykite komentaruose.  

Gavę kitos klasės atsakymus į jūsų klausimus, aptarkite. 

      

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje: 

Paprašykite mokinių nupiešti „Kas yra tuštuma?“ 

Paprašykite kiekvienos grupės sukurti piešinį partnerių klasės atsiųstų 

klausimų pagrindu. Kai artefaktai bus baigti, nufotografuokite juos ir 

nusiųskite kitai klasei. Paprašykite mokinių parašyti trumpą pastraipą, 

paaiškinančią jų pasirinkimą. 
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Pamokos apžvalga| 10 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Pakaks 

Teksto 

autorė 

Anna Mantzaris 

Knygos 

apimtis / 

filmo 

trukmė 

2:00 minutės 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Sinchroninė pamoka: šioje pamokoje vėl bendradarbiausite su savo 

partnerių klase. Pamoka vyks tuo pačiu laiku abiejose klasėse. Internetine 

platforma naudositės ir jūs, ir jūsų mokiniai. 

Pasiruošim

as pamokai 

● Prieš pradėdami pamoką, susodinkite mokinius grupėmis po keturis. 

● Gali prireikti papildomų priemonių/daiktų „sustabdytam kadrui“, šios 

pamokos kultūriniam artefaktui sukurti (žr. pamokos pabaigą). 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 

Pilietiškumas: Savęs kaip valstybės nario, turinčio teises ir pareigas, 

suvokimas. Kiekvienas ES valstybės pilietis laikomas ES piliečiu. ES 

pilietybė –ne valstybinės pilietybės pakaitalas, bet jos priedas. Pilietiškumas 

susijęs su tolerancija ir demokratija. Aktyvus pilietiškumas suprantamas kaip 

„atviros ir demokratiškos visuomenės kūrimas“ (EU & EC 2015, 25). 

Sėkmės 

rodikliai / 

indikatoriai 

Dialogas ir argumentavimas Sugebu suvokti ir vertinti kitų mintis. 

      

 

 
Kultūrinis ugdymas (is) Sugebu atpažinti ir išanalizuoti taisyklių 

pažeidimus ir jų pasekmes. 

Pamokos eiga 

Filmo 

rodymas 

 

Paprašykite kiekvienos grupės išsirinkti savo atstovą. 

Paklauskite mokinių, ar jie supranta sąvokas „pilietiškumas“ ir „socialinė 
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atsakomybė“. Paprašykite pateikti pavyzdžių. 

Pasakykite mokiniams, kad šią pamoką žiūrėsite filmą. Paprašykite jų 

atidžiai stebėti emociškai stresines situacijas, kuriose žmonės praranda 

savitvardą ir elgiasi impulsų vedami. 

Mokiniai žiūri filmą. 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

Paprašykite mokinių savo grupėse aptarti šiuos klausimus: 

● Kokia pagrindinė filmo mintis? 

● Kodėl žmonės praranda savitvardą? 

● Kaip galima būtų išspręsti filme vaizduojamas situacijas? 

● Kas nutinka, kai nesilaikoma nerašytų taisyklių? 

● Kaip galėtume gyventi laikydamiesi pilietiškumo principų? 

 

Aptarus paprašykite grupės atstovų apibendrinti savo grupės mintis. 

Diskutuoja visa klasė. 

Veikla 

platformoje 

 

Visi kartu nuspręskite, kokia yra pagrindinė filmo idėja. Savo atsakymą 

įkelkite į internetinę platformą. Partnerių klasė padarys tą patį. Aptarkite 

kitos klasės atsakymą ir parašykite savo komentarus. 

Tolimesnė 

veikla 

(pasirinktin

ai) 

Paprašykite mokinių pateikti pavyzdžių iš savo asmeninės patirties, kai 

kažkas atsidūrė emociškai sunkioje situacijoje („Kas nutiko ir kokios buvo 

pasekmės?“). 

Refleksija 

Apibendrindami pamoką, užduokite visai klasei klausimą: 

„Kodėl pilietiškumas yra svarbus?“ Paskatinkite juos apmąstyti pamokos 

tikslus ir paaiškinti, ar/kaip šie tikslai buvo pasiekti, ir kaip jie praplėtė 

mokinių žinias ir supratimą apie pilietiškumą.  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje: 

Paprašykite grupių sukurti „sustabdytą kadrą“(mokiniai sukuria situaciją, kai 

prarandama savitvarda ir sustingsta judesy). Paprašykite mokinių parašyti 

trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą. Nufotografuokite 



Pamokos planas| Dialogas ir argumentavimas ugdant(is) kultūrinį raštingumą mokyklose  
 

30 
 

„sustabdytus kadrus“ ir įkelkite juos į internetinę platformą. Gavę kitos 

klasės nuotraukas, paprašykite mokinių jas aptarti, prisiminti, ar jiems teko 

atsidurti  panašiose situacijose.  Savo komentarus įkelkite į internetinę 

platformą. 
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Pamokos apžvalga| 11 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Laisvas menas 

Teksto 

autorius 

Nicolas Bro 

Knygos 

apimtis / 

filmo 

trukmė 

3:30 minutės 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Asinchroninė: šiai pamokai būsite suporuoti su kitos šalies klase. Vesite tą 

pačią pamoką, bet jums patogiu laiku, derintis prie partnerių nereikės.  

Platformoje jūsų mokiniai bei užsienio partneriai pasikeis nuomonėmis, 

komentuos vieni kitų  mintis.  

Pasiruošim

as pamokai 

Iš anksto susisiekite elektroniniu paštu su kitos klasės mokytoja. Aptarkite 

pamokos detales ir susitikimo Skype laiką, kad mokiniai turėtų galimybę 

susipažinti su užsienio partneriais.  

● Prieš pamoką būtinai patikrinkite, ar elektroninė įranga (kompiuteris, 

projektorius), vaizdo skambučiai ir platforma tinkamai veikia. 

● Iš anksto DIALLS platformoje sukurkite naują diskusiją, iš saugyklos 

pasirinkite ir įsikelkite filmuką apie laisvą meną bei 4 graffiti meno 

nuotraukas. 

●  Suskirstykite mokinius į grupes po keturis. 

● Mokinių grupės prisijungs su savo slaptažodžiais (žetonais). 

● Kiekvienai grupei išspausdinkite užduočių lapą, išdalinkite po lapelį 

užrašams. 
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Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 

Socialinės ir pilietinės kompetencijos: Tai asmeninės, tarpasmeninės, 

tarpkultūrinės kompetencijos, kurios apima visų rūšių elgseną ir įgalina 

asmenį veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame 

gyvenime. Tai ypač  svarbu, didėjant visuomenės įvairovei ir kylant poreikiui 

spręsti konfliktus.                                                                         

Pilietinės kompetencijos, grindžiamos socialinių ir politinių sąvokų ir 

struktūrų suvokimu, padeda asmenims visavertiškai dalyvauti ir įsipareigoti 

aktyviam, demokratiškam dalyvavimui pilietinės visuomenės gyvenime (EP 

ir ET 2006).  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentavimas Gebu diskutuoti ir pripažinti įvairius 

požiūrius tam, kad būtų pasiektas susitarimas. 

Kultūrinis ugdymas (is) Suprantu socialinės atsakomybės ir pilietinės 

kompetencijos sąvoką. 

Pamokos eiga 

Filmo 

žiūrėjimas 

 

Prieš rodydami filmą, paklauskite mokinių: „Kas yra socialinė atsakomybė?“ 

Paskatinkite juos pateikti kiek galima daugiau minčių ir užrašykite jas lentoje 

kaip sąvokų žemėlapį/diagramą. 

Kai užduotis bus atlikta, paprašykite mokinių pasidalinti diskusijos metu 

išgirstomis mintimis, aptarti ir pripažinti įvairias nuomones. Po to pažiūrėkite 

filmuką. 

Idėjos 

grupės 

diskusijai 

 

 

Supažindinkite mokinius su dialogo ir argumentavimo tikslu. Išdalinkite 

grupėms po lapelį užrašams. Paprašykite  pagalvoti, kaip jie, diskutuodami 

grupėse, išklausę įvairių nuomonių, gali pasiekti susitarimą. Paaiškinkite, kad 

jiems reikės šių strategijų tolesnėje pamokos veikloje. 

Kiekvienai grupei išdalinkite užduočių lapą ir paprašykite jų sutelkti dėmesį į 

užduočių lapo A dalį. Trumpai klasėje aptarkite: „Ar gatvės menininkai 
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IR / ARBA 

 

 

 

 

 

 

 

Veikla 

platformoje 

jaučia socialinę atsakomybę?“ 

 

Paprašykite grupių aptarti klausimą: „Ar gatvės menininkai jaučia socialinę 

atsakomybę?“ Mokiniai savo grupėse diskutuoja, ar jie sutinka su šiuo 

teiginiu , ir pagrindžia savo atsakymą trimis pavyzdžiais/argumentais. 

 

Vėl atsidarykite „Laisvo meno“  diskusiją DIALLS platformoje. Paprašykite 

mokinių grupėse pakomentuoti paveikslėlius. (Prieš pamoką jau būsite įkėlę 

graffiti nuotraukas – jos pateiktos ir pamokos priede užduočių lapo B dalyje). 

Mokiniai turės pasirinkti jų grupės poziciją atspindinčias nuotraukas bei 

pagrįsti savo atsakymą. Atsakymus grupės įkels į platformą ir lauks savo 

partnerių komentarų. Šitaip partneriai pasidalins savo idėjomis. Kadangi 

pamoka vyks asinchroniškai (ne vienu metu), sekančios DIALLS pamokos 

pradžioje (tai bus 15 pamoka Bon Voyage) paprašykite savo grupių aptarti 

partnerių grupių argumentus ir visai klasei pateikti apibendrinimus. 

Refleksija 

 

Priminkite mokiniams šios pamokos tikslus (gebu diskutuoti ir pripažinti 

įvairius požiūrius tam, kad būtų pasiektas susitarimas) ir paklauskite, ar jiems 

pasisekė pasiekti tuos tikslus. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Namų darbas: 

Paprašykite mokinių surasti graffiti pavyzdžių savo apylinkėse/mieste, juos 

nufotografuoti ir sukurti graffiti koliažą. Paprašykite grupių parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą.  Paskui šiuos artefaktus įkelsite į 

DIALLS internetinę svetainę. 

 

Priedas - užduočių lapas 

Grupės nariai:............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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KLAUSIMAS: 

AR GATVĖS MENININKAI YRA SOCIALIAI ATSAKINGI? 

Mūsų grupės pozicija yra (apibraukite tinkamą atsakymą): TAIP / NE 

A DALIS 

Atsižvelgdami į socialinės atsakomybės sąvoką, mes grindžiame savo atsakymą šiais 

argumentais/pavyzdžiais 

1.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

B DALIS 

Išanalizavę graffiti nuotraukas, mes manome, kad A, B, C, D nuotrauka/os (apibraukite 

tinkamą atsakymą) atspindi  mūsų poziciją dėl šių priežasčių: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Paveikslas A 

 

“Só o coração pode bater“ (Tik širdį gali skaudėti) – kampanija prieš smurtą šeimoje, 2015 

m., Pendão (Portugalija).  
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Paveikslas B 

 

Menininkas: Odeith – Grafiti 3D 

Paveikslas C 

 

(Be poezijos nėra miesto); Projektas „Acción Poética“ – Poetiškas veiksmas (Monterėjus, 

Meksika) 
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Paveikslas D 
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Pamokos apžvalga| 12 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Tvoros  

Teksto 

autorė Natalia Krawczuk 

Knygos 

apimtis / 

filmo trukmė 

7:00 minutės 

Amžius 14/15 metų 

Naudojama 

platforma 

Asinchroninė:. Šio tipo pamokoms jūsų klasė bus suporuota su užsienio 

partneriu. Abi klasės ves tą pačią 12 pamoką, bet joms patogiu laiku, 

derintis prie partnerių nereikės. Internetine platforma naudositės ir jūs, ir 

jūsų mokiniai. Platformoje jūsų mokiniai bei užsienio partneriai pasikeis 

nuomonėmis, komentuos vieni kitų  mintis ir artefaktus.  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja ir aptarkite pamokos detales 

(kuri mokytoja užpildo DIALLS platformos pirmąjį lapą, kuri 

pirmoji praveda šią pamoką, į kiek grupių mokytoja dalina savo 

klasę ir t.t.) 

● Prieš pamoką būtinai patikrinkite, ar elektroninė įranga 

(kompiuteris, projektorius)  ir platforma tinkamai veikia. 

● Prieš pamoką į platformą įkelkite šios pamokos priede pateiktą 

užduočių lapą. 

● Susodinkite mokinius grupelėmis po keturis. Kiekvienai grupei 

paskirkite atstovą. 

● Kiekvienai grupei išspausdinkite užduočių lapą. 

● Pasiruoškite priemonių artefakto kūrimui. 
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Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 

Socialinės ir pilietinės kompetencijos: Tai asmeninės, tarpasmeninės, 

tarpkultūrinės kompetencijos, kurios apima visų rūšių elgseną ir įgalina 

asmenį veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir 

ekonominiame gyvenime. Tai ypač  svarbu, didėjant visuomenės įvairovei ir 

kylant poreikiui spręsti konfliktus.                                                                         

Pilietinės kompetencijos, grindžiamos socialinių ir politinių sąvokų ir 

struktūrų suvokimu, padeda asmenims visavertiškai dalyvauti ir įsipareigoti 

aktyviam, demokratiškam dalyvavimui pilietinės visuomenės gyvenime (EP 

ir ET 2006).  

Sėkmės 

rodikliai / 

indikatoriai 

Dialogas ir argumentavimas Aš gebu diskutuoti ir susitarti. 

Kultūrinis ugdymas (is) Gebu apmąstyti neigiamą bendruomenės 

narių at(si)skyrimo  poveikį. 

Pamokos eiga 

Filmo 

žiūrėjimas 

 

Prieš pradėdami žiūrėti filmą, paprašykite mokinių atidžiai sekti filmo eigą, 

surasti ir atpažinti simbolius. Aptarkite klasėje, ką, mokinių nuomone, tie 

simboliai vaizduoja. 

Galite pateikti simbolio pavyzdį, kad mokiniai geriau suprastų, ko iš jų 

norima ir bandytų interpretuoti tą simbolį. 

Pvz., paukštis narvelyje gali būti aiškinamas kaip… (judėjimo laisvės 

apribojimas) 

Du šunys priešingose tvoros pusėse vaizduoja ... (dvi bendruomenės 

nesutaria) 

Kūdikis aptvare (manieže) ar aptvertoje žaidimų aikštelėje  

simbolizuoja............... 

Namų eilės gyvenamajame rajone gali atspindėti ... 
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Įėjimas į vaikų parką galėtų reikšti ... 

Paprašykite mokinių grupėse padiskutuoti apie simbolius, po to grupės 

atstovų pateikti savo atsakymus visai klasei. 

Veikla 

mąstymo 

skatinimui 

(pasirinktina 

trumpa 

užduotis) 

Paprašykite mokinių grupėse atlikti šias užduotis: 

● „Rasti žodžio „tvora” sinonimus / sąsajas (pvz., užtvara, aptvaras, 

siena, pertvara, atskyrimas, padalijimas ir t.t.)“. 

●  „Padiskutuoti, kokiais būdais filme parodomas neigiamas izoliacijos 

(„atsitvėrimo”) nuo bendruomenės narių poveikis.“ 

Grupėms atlikus šias užduotis, jų atstovai pateiks savo grupės mintis. 

Mokytojas apibendrins grupių nuomones. 

Idėjos grupės 

ir visos klasės 

diskusijai 

 

 

 

Lentoje užrašykite diskusijos ir argumentacijos tikslą „Gebu diskutuoti ir 

susitarti”. 

Paaiškinkite, kad tolimesnėje veikloje jūsų mokiniai aptars su pamoka 

susijusias sąvokas  ir savo grupėse turės sutarti dėl 2 teiginių apie teigiamą  

ir 2 argumentų apie neigiamą apribojimų įtaką jų bendruomenės gyvenimui. 

Paskatinkite mokinius pagalvoti, kaip tai padaryti, ir trumpai aptarkite  

klasėje.  

Paprašykite mokinių aptarti klasėje vartojamas sąvokas: „simbolis“, 

„pilietis“, „bendruomenė“, „socialinė atsakomybė“ ir „judėjimo laisvė“.  Jų 

mintis užrašykite lentoje. 

Kiekvienai grupei išdalinkite po užduočių lapą ir paprašykite atlikti užduotį 

remiantis filmu ir savo patirtimi. 

Jei reikia, užduokite grupėms šiuos papildomus klausimus: 

● Kas verčia žmones atsiriboti nuo kitų bendruomenės narių? 

● Kaip apribojimai įtakoja žmonių santykius? 
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● Ar taisyklės išlaisvina ar apriboja? 

● Ar užtvaros visada būtinos? 

● Ar bendruomenės narys turėtų būti atsakingas už kitus 

bendruomenės narius? 

Užduoties pabaigoje paprašykite kiekvienos grupės atstovo prilipdyti ant 

lentos savo  lentelę su atsakymais ir paaiškinti, kaip grupės nariai sugebėjo 

susitarti dėl teigiamo ir neigiamo apribojimų poveikio jų bendruomenės 

gyvenimui.  

Refleksija 

 

Paskatinkite mokinius aptarti strategijas, kuriomis jie naudojosi, kad 

diskusijos metu pasiektų susitarimą. Paprašykite jų apmąstyti ką jie galėjo 

daryti kitaip, kad pasiektų šios pamokos tikslus. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite kiekvienos grupės apibendrinti atsiribojimo nuo 

bendruomenės padarinius trimis raktiniais žodžiais ir tuos tris žodžius 

pateikti piešinio arba „emociukų“ pavidalu. Paprašykite grupių parašyti 

trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą. Nufotografuokite 

kultūrinius artefaktus ir įkelkite į internetinę svetainę. 

Veikla 

platformoje 

Paprašykite grupių įkelti kultūrinius artefaktus į DIALLS platformą. 

Užsienio partnerių grupės padarys tą patį. Kitos pamokos (15 pamokos) 

pradžioje atsidarykite 12 pamoką ir paprašykite savo mokinių peržvelgti 

partnerių kultūrinius artefaktus. Paanalizuokite: „Kiek panašūs yra kitos 

klasės atsakymai į jūsų atsakymus? Kaip jūs įvertintumėte šiuos atsakymus? 

Ar yra kas nors, ką būtumėte padarę kitaip nei partnerių grupės? Gavę 

partnerių atsakymus, pridėkite savo komentarus. 

 

 

 



Pamokos planas| Dialogas ir argumentavimas ugdant(is) kultūrinį raštingumą mokyklose  
 

42 
 

Priedas  

Užduočių lapas 

 

Kokią įtaką jūsų bendruomenės gyvenimui turi apribojimai ? 

Pagalvokite, ar apribojimai turi teigiamą, ar neigiamą poveikį. Pateikite mažiausiai po 2 

teiginius kiekvienam ir, jei įmanoma, pailiustruokite pavyzdžiais. Savo grupėje turite 

nuspręsti dėl 2 teiginių, su kuriais visi sutinkate, ir pristatyti juos klasei. Paaiškinkite, kaip 

sugebėjote susitarti dėl teiginių apie teigiamą /neigiamą apribojimų įtaką jūsų bendruomenės 

gyvenimui. 

 

Teigiama įtaka Neigiama įtaka Neigiamos įtakos įveikimo būdai 
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Pamokos apžvalga| 13 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Vaterlo ir Trafalgaras 

Teksto 

autorius Olivier Tallec 

Knygos 

apimtis /filmo 

trukmė 

Puslapiai nenumeruojami 

Amžius 14/ 15 metų 

Naudojama 

platforma 

Asinchroninė: šioje pamokoje jūs vėl būsite suporuotas su ta pačia klase, 

kaip ir 12 pamokoje. Abi klasės ves tą pačią pamoką, bet joms patogiu 

laiku, derintis prie partnerių nereikės. Jūs bendrausite su jais DIALLS 

internetinėje platformoje, ir sąveika bus asinchroninė. Internetine platforma 

naudositės ir jūs, ir jūsų mokiniai. Nepamirškite pamokos pradžioje 

peržiūrėti projekto partnerių praėjusios savaitės komentarus ir atsakyti 

jiems. Įsitikinkite kad žinote, kaip ir kada įkelti savo komentarus 

partneriams į DIALLS platformą (žiūrėkite refleksijos veiklą platformoje 

šios pamokos pradžioje). 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja ir aptarkite pamokos detales. 

● Prieš pamoką būtinai patikrinkite, ar elektroninė įranga 

(kompiuteris, projektorius), vaizdo skambučiai ir platforma 

tinkamai veikia. 

● Įsitikinkite, kad jūsų klasė yra paruošta darbui mažose grupelėse po 

keturis. Paskirkite atstovą kiekvienai grupei. 

● Atsineškite Europos žemėlapį, pasiruoškite parodyti (per 

projektorių) dviejų mūšių Vaterlo ir Trafalgaro scenas. 

Tema Būti europiečiu 
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Potemė 

Europos pasakojimai: bendros istorijos, kurių dėka susiformavo 

šiandieninė Europa ir kaip ją mato europiečiai. Tai apima visas migracijos 

formas - tiek priverstinę, tiek savanorišką. 

Sėkmės 

indikatoriai / 

rodikliai 

Dialogas ir 

argumentavimas 

Aš sugebu pagrįsti savo teiginius įrodymais iš 

knygos ar  asmeninės patirties. 

Kultūrinis ugdymas (is) Aš suprantu Europos istorinių įvykių įtaką 

Europinėms vertybėms. 

Pamokos eiga 

Praėjusios 

pamokos 

refleksija 

platformoje 

Remdamiesi ankstesnės pamokos diskusija, priminkite mokiniams, kad 

laukiate kitos klasės mokinių atsakymų DIALLS platformoje. Paprašykite 

savo mokinių peržvelgti gautus kultūrinius artefaktus ir pagalvoti: „Kiek 

panašūs yra kitos klasės atsakymai į jūsiškius? Kaip jūs įvertintumėte šiuos 

atsakymus? Ar yra kas nors, ką būtumėte padarę kitaip nei partneriai? 

Pakomentuokite jų atsakymus platformoje.  

Knygos 

žiūrėjimas 

Verskite knygą su klase ir paprašykite mokinių tarpusavyje pasidalinti 

pirmaisiais įspūdžiais. Galite pateikti šiuos klausimus: 

• Apie ką ši istorija? 

• Kaip apibūdintumėte dviejų personažų santykius pradžioje? 

Paaiškinkite kodėl. 

• Kuo skiriasi du personažai? 

• Ką jie turi bendro kasdieninėje veikloje? 

• Kas nutinka šios istorijos pabaigoje? 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

 

Dabar paraginkite savo mokinius atkreipti dėmesį į spalvų naudojimo 

būdus knygoje. „Kokios spalvos dominuoja knygoje? Kaip ir kodėl šios 

spalvos naudojamos knygoje?” Duokite savo mokiniams po lapelį ir 

paprašykite jų parašyti raktinį žodį, kuris, jų nuomone, apibūdina dviejų 

skirtingų spalvų naudojimą knygoje. 

Priminkite mokiniams diskusijos ir argumentavimo tikslą. Paprašykite jų 

dirbti savo grupėse ir atsakyti į šiuos klausimus: 
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● Ar galite prisiminti panašių realių situacijų, kurias galėtų atspindėti 

ši betekstė knyga ir jos iliustracijų bei spalvų naudojimas? 

● Kaip žmonės turi elgtis, kad išvengtų konfliktų ir nesusipratimų, 

panašių į vaizduojamus pasakojime? 

● Kokios kompetencijos yra svarbios norint gerai sutarti? 

● Kokias vertybes reikėtų ugdyti, kad būtų išvengta konfliktų? 

 

Priminkite mokiniams, kad jie turi pagrįsti savo atsakymus, naudodamiesi 

knyga arba asmenine patirtimi. 

Refleksija / 

Refleksijos 

veikla 

Paprašykite mokinių pasakyti, ar, jų nuomone, jie pasiekė šios pamokos 

tikslus. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Ir / Arba 

 

 

Veikla 

platformoje 

 

Pamokoje: 

Paprašykite kiekvienos grupės mokinių pagalvoti, kaip dviem veikėjams 

greičiau būtų naudinga draugystė, o ne priešiškas nusiteikimas vienas kito 

atžvilgiu. Po to paprašykite grupių nupiešti savo pasakojimus apie du 

veikėjus, kurie kartu užsiima ta pačia veikla ir turi naudos iš  savo 

panašumų ir skirtumų. Paskatinkite juos pagalvoti, kokios vertybės 

vaizduojamos  piešiniuose, kurie bus įkelti į platformą ir paskatins diskusiją 

su kitos klasės mokiniais. 

Paprašykite grupių parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą. 

Kitos pamokos pradžioje paprašykite savo mokinių peržvelgti partnerių 

atsiųstus piešinius ir parašyti savo komentarus. 
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Pamokos apžvalga| 14 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Viduržemis  

Teksto 

autorius 

Armin Greder 

Knygos 

apimtis / 

filmo trukmė 

35 puslapiai 

Amžius 14/15metų 

Naudojama 

platforma 

Asinchroninė: šiai pamokai būsite suporuoti su kitos šalies klase. Vesite tą 

pačią pamoką, bet jums patogiu laiku, derintis prie partnerių nereikės.  

Platformoje jūsų mokiniai bei užsienio partneriai pasikeis nuomonėmis, 

komentuos vieni kitų  mintis. 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su partnerių klasės mokytoja ir aptarkite pamokos 

detales  

● Prieš pamoką būtinai patikrinkite, ar elektroninė įranga ir platforma 

tinkamai veikia. 

● Iš anksto DIALLS platformoje sukurkite naują diskusiją (jei taip 

sutarėte su savo partnere).  

● Suskirstykite mokinius į grupes. 

● Mokinių grupės prisijungs prie platformos su savo slaptažodžiais 

(žetonais). 

● Turėkite klasėje pasaulio žemėlapį 

● Pasiruoškite įvairių priemonių artefakto kūrimui 

Tema Būti europiečiu 

Potemė 

Europietiški pasakojimai. Bendros istorijos formavusios šiuolaikinę Europą 

ir europiečių požiūrį į ją. Tarp jų istorijos apie įvairias priverstines ir 

savanoriškas migracijos formas. 
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Sėkmės 

indikatoriai 

Dialogas ir 

argumentavimas 

Sugebu paaiškinti savo atsakymą, 

pasiremdamas įrodymais. 

      

 
Kultūrinis ugdymas (is) Gebu suprasti ir paaiškinti migracijos ir 

judėjimo per sienas poveikį.  

Pamokos eiga 

Papildoma 

veikla 

Prieš darbą grupėse: 

Parodykite pasaulio žemėlapį. Paprašykite savanorių prieiti ir parodyti 

Viduržemio jūrą, Iraką, Siriją ir Afganistaną (tris šalis su didžiausiu  

priverstinių migrantų skaičiumi). Mokiniai žemėlapyje rodo šių šalių 

migrantų kelią per Viduržemio jūrą į  Europą.  

Knygos 

aptarimas 

 

„Perskaitykite“ knygą su klase. Kokie  pirminiai mokinių komentarai, 

reakcijos ar jausmai. Paklauskite:  

● „Kokia tematika mes šiandien diskutuosime?“ 

● „Kodėl knyga pavadinta „Viduržemio jūra?“ 

● „Kokia migracijos forma* vaizduojama knygoje?“ 

*Migracija yra savanoriška ir priverstinė 

Idėjos visos 

klasės / 

grupės 

diskusijai 

 

IR 

 

 

Pateikite grupėms dialogo ir argumentavimo tikslą.  

Paprašykite grupių aptarti šiuos klausimus: 

● „Kokie veiksniai priverčia žmones migruoti?“ 

● „Ką praranda migrantai? Ką jie gauna? Kaip jie jaučiasi?“ 

Aptarus paprašykite grupių apibendrinti savo atsakymus klasės diskusijoje.  

Priminkite mokiniams dialogo ir argumentavimo tikslą.  

 Paprašykite mokinių grupėse aptarti klausimą.  

● „Kaip galėtume mes, europiečiai, padėti migrantams?“ 

Kultūrinis artefaktas bus kiekvienos grupės pasiūlymas, kaip galima būtų 
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Kultūrinis 

artefaktas 

 

padėti migrantams. Tai gali būti leporelo (sulankstoma knygelė), plakatas, 

piešinys, darbas iš modulino ir t.t. Paprašykite grupių parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą. Nufotografuokite artefaktus ir 

įkelkite juos į DIALLS platformą.  

Refleksija 

Paklauskite mokinių:  

● „Kiek, jūsų nuomone, mes pasiekėme šiandienos tikslus?“ 

● „Kaip jūsų ankstesnės žinios, supratimas bei požiūris į priverstinę 

migraciją pasikeitė po šios pamokos?“ 

Veikla 

platformoje 

 

Nufotografuokite artefaktus ir įkelkite juos į DIALLS platformą. Gavę 

partnerių klasės artefaktus, paprašykite mokinių juos aptarti grupėse.  Kitą 

pamoką (15 pamoką – Bon Voyage) pradėsite šių gautų kultūrinių artefaktų 

aptarimu. Paprašykite mokinių pakomentuoti partnerių artefaktus DIALLS 

platformoje šitoje ar sekančioje,  pamokoje (priklausomai nuo to kada 

partnerių klasė įkels juos).  
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Pamokos apžvalga | 15 sesija 

Kultūrinis 

tekstas 

Geros kelionės (2012) 

Teksto autorius Fabio Friedli 

Filmo trukmė 6:14 min. 

Amžius  Years 14/15 

Naudojama 

platforma 

Asinchroninė: šioje pamokoje jūs vėl būsite suporuotas su ta pačia 

klase, kaip ir 14 pamokoje. Abi klasės ves tą pačią pamoką, bet joms 

patogiu laiku, derintis prie partnerių nereikės. Jūs bendrausite su jais 

DIALLS internetinėje platformoje, ir sąveika bus asinchroninė. 

Internetine platforma naudositės ir jūs, ir jūsų mokiniai. Nepamirškite 

pamokos pradžioje peržiūrėti projekto partnerių praėjusios savaitės 

komentarus ir atsakyti jiems. Įsitikinkite kad žinote, kaip ir kada įkelti 

savo komentarus partneriams į DIALLS platformą (žiūrėkite refleksijos 

veiklą platformoje šios pamokos pradžioje).  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja ir aptarkite pamokos detales. 

● Prieš pamoką būtinai patikrinkite, ar elektroninė įranga 

(kompiuteris, projektorius), vaizdo skambučiai ir platforma 

tinkamai veikia. 

● Įsitikinkite, kad jūsų klasė yra paruošta darbui mažose grupelėse. 

Tema Būti europiečiu 

Potemė 

Europietiški pasakojimai: Bendros istorijos formavusios šiuolaikinę 

Europą ir europiečių požiūrį į ją. Tai apima įvairias priverstines ir 

savanoriškas migracijos formas.. 

Sėkmės rodikliai 

/ indikatoriai 

Dialogas ir 

argumentacija 

Suprantu skirtingus požiūrius. 

 Kultūrinis ugdymas(is) Sugebu užjausti žmones, susidūrusius su 
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priverstine migracija ir suvokiu iššūkius, su 

kuriais jie susiduria kelionių metu.  

Pamokos eiga 

14 pamokos 

veiklos 

platformoje 

refleksija 

 

Remdamiesi praeitos pamokos diskusija, priminkite mokiniams, kad laukiate 

kitos klasės mokinių atsakymų DIALLS platformoje. Paprašykite savo 

mokinių peržvelgti partnerių kultūrinius artefaktus ir pagalvoti kaip šie 

vaizdiniai atspindi praeitos pamokos klausimą „Kaip mes, europiečiai 

galėtume padėti migrantams?“ Paprašykite mokinių palyginti savo ir 

partnerių klasės atsakymus ir pateikti savo komentarus platformoje. 

Filmo 

peržiūra 

Prieš filmo peržiūrą: Paklauskite mokinių kaip jie suvokia sąvoką 

„migracija“ ir kaip, jų nuomone, masinės informacijos priemonės vertina 

migraciją. Paprašykite jų atidžiai žiūrėti filmuką, kad paskui galėtų palyginti 

migrantų „kelionės“ vaizdus su savo kelionių vaizdais, suvokti kontrastą tarp 

filmo pavadinimo ir jame pavaizduotos istorijos. 

 

Galite užduoti papildomus klausimus: 

 

● „Kaip migrantai vaizduojami žiniasklaidoje?“ 

● „Kodėl naudojami tokie vaizdiniai?“ 

● „Kodėl jūs keliaujate?“ 

● „Ką paprastai žmonės daro prieš kelionę?“  

● „Kaip jaučiatės keliaudami?“  

 

Parodykite filmą ir trumpai aptarkite  mokinių komentarus.  

Mąstymą 

skatinanti 

veikla 

 

Trumpai aptarkite pagrindinius aspektus, kuriuos mokiniai pastebėjo, 

žiūrėdami filmą bei tuos diskusijos klausimus, kurie buvo aptarti prieš filmo 

peržiūrą. 

 
Paprašykite mokinių susėsti grupėmis po 4 – 5. Kiekvienai grupei išdalinkite 

po voką su kortelėmis. Kortelių turinys:  



Pamokos planas| Dialogas ir argumentavimas ugdant(is) kultūrinį raštingumą mokyklose  
 

51 
 

Idėjos 

grupės ir 

visos klasės 

diskusijai 

 

 

● Amžius: Jums 

○ 10 metų 

○ 18 metų 

○ 30 metų 

○ 50 metų 

● Jūs esate: 

○ vyras 

○ moteris 

● Keliaujate: 

○ traukiniu 

○ Einate pėsčiomis 

○ plaukiate valtimi 

○ Važiuojate mašina 

                 Keliaujate: 

○ vienas 

○ Su giminaičiais 

○ Su draugais 

● Esate šios šalies pilietis: 

○ Sirijos 

○ Afganistano 

○ Irako 

○ Somalio 

○ Sudano 

● Keliaujate į: 

○ Jungtinę Karalystę 

○ Portugaliją 

○ Vokietiją 

○ Lietuvą 

○ Ispaniją 

○ Kiprą 

○ Izraelį 
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● Pasakojimo pavadinimas (tuščia) 

………………………………………………………………………… 

● Ką tikiesi rasti atvykęs? (tuščia) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

● Ką randi? (tuščia) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

● Kaip jautiesi kelionės metu? (tuščia) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Paprašykite mokinių pažaisti vaidmenų žaidimą. Visos grupės, 

pasinaudodamos pateiktomis kortelėmis ir pasirinkdamos vieną kiekvienos 

temos variantą, turės sukurti savo charakterio istoriją. Paaiškinkite, kad 

kortelės su atvirais klausimais (be atsakymo variantų) turėtų padėti jiems 

apmąstyti, kaip galėtų jaustis jų personažas. Atlikusi šią užduotį, kiekviena 

grupė pristatys savo istoriją klasės diskusijoje. 

 

Tuščių kortelių (kortelių be atsakymo variantų) panaudojimas ankstesnėje 

veikloje gali padėti, mokiniams svarstant kai kurias pagrindines filmo 

problemas 

Refleksija 

 

Paprašykite mokinių apmąstyti, kaip jų pasakojimai (vaidmenų žaidimai) gali 

būti susiję su filmu ir migracijos, socialinės atsakomybės ir empatijos kitiems 

problemomis bei šios pamokos tikslais. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje: 

Paprašykite mokinių sukurti „traukinį“ , kuriame (vagonuose) būtų sujungtos 

visos jų grupėse aptartos temos, o pabaigoje (kulminacijoje) sektų jų pačių 

pasakojimas apie migranto kelionę. Paprašykite grupių parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimą ir įkelkite į internetinę svetainę. 

Veikla 

DIALLS 

Nufotografavę savo traukinių istorijas, mokiniai įkelia jas į platformą ir 

dalijasi su kita klase. Kitą savaitę skirkite laiko projekto partnerių nuotraukų 

peržiūrai. Paprašykite mokinių apmąstyti ir aptarti klausimą: „Kiek panašios 
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platformoje  

      

ar skirtingos yra jūsų sukurtos istorijos? Kaip manote, kodėl taip yra? “ 

Pabaigai paprašykite jų  platformoje parašyti komentarus apie partnerių 

sukurtas istorijas.  

 


