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Pamokos scenarijus | Sesija 0 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas  

Nėra 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Prieš pamoką į klasę atsineškite Europos žemėlapį (arba 

atsisiųskite, kad galėtumėte pademonstruoti lentoje). 

● Atsineškite spalvotų smeigtukų arba lipnių lapelių, kad 

paženklintumėte šalis žemėlapyje. 

● Atsineškite DIALLS projekto krepšį su kultūriniais tekstais. 

● Pasiruoškite Kultūros analizės metmenų (CAF) diagramą 

demonstravimui per projektorių. 

● Turėkite A4 dydžio popieriaus lapų, skirtų kurti kultūrinį artefaktą 

(pasirenkama). 

Pamokos eiga 

A dalis – 

parodykite 

Europos 

žemėlapį 
 

Parodykite mokiniams Europos žemėlapį ir paprašykite jų ateiti ir 

pažymėti savo šalį žemėlapyje, naudojant spalvotus smeigtukus, kuriuos 

jiems paduosite (arba spalvotus lipnius lapelius).  

Paaiškinkite, jog jūsų šalis yra Europos žemyno dalis (išimtis Izraelis) ir 

paprašykite įvardinti kitas Europos šalis, kurias žino.  

Tuomet išvardinkite septynias šalis, kurios dalyvaus renkat projekto 

duomenis ir paprašykite rasti šias šalis žemėlapyje.  

B dalis – 

projekto tikslas 
 

Paaiškinkite, jog šios septynios šalys dalyvauja projekte, kuriame 

dalyvauja jų amžiaus vaikai. Parodykite projekto pavadinimą ir logotipą.  

Paprašykite mokinių apsižvalgyti klasėje ir pasakyti, ar jie visi yra 

vienodi. Padrąsinkite vaikus diskutuoti apie jų panašumus ir skirtumus.  

Tuomet paprašykite vaikų pagalvoti, ar jie turi tokių pačių idėjų ir 

įsitikinimų (tikimasi, jog vaikai įvardins faktą, jog jie ne visuomet sutaria 

dėl tų pačių dalykų).  

Kai diskusija pasibaigs, paaiškinkite, jog šio projekto tikslas yra 

pasidalinti savo mintimis su kitais ir pabandyti išsiugdyti supratingumą 

kitų, jų idėjų / įsitikinimų atžvilgiu. Tai vyks ne tik mūsų šalyje, bet ir 
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kitose DIALLS projekto dalyvių šalių klasėse.  

C dalis – 

DIALLS 

pamokos 
 

 

 

 

Dabar pristatykite DIALLS pamokų struktūrą ir paaiškinkite, jog jūs 

ieškosite minčių diskusijoms knygose ar trumpuose filmuose, kurie buvo 

sukurti Europoje.  

Tuomet parodykite mokiniams DIALLS krepšį, paaiškindami, jog visos 

knygos yra laikomos šiame krepšyje. Paimkite knygą iš DIALLS krepšio 

ir parodykite mokiniams kaip pavyzdį. Leiskite mokiniams peržvelgti 

knygos puslapius ir paklauskite, ar šie pastebėjo ką nors išskirtinio šioje 

knygoje. Jūs taip pat galite pasinaudoti šiais trumpais klausimais:  

● Ar pastebėjote ką nors išskirtinio šioje knygoje? 

● Ar ši knyga skiriasi nuo tų, kurias jau skaitėte? Kuo?  

● Ar šią knygą galima skaityti?  

● Kaip mes galime „skaityti“ šią knygą?  

● Ar tai skaitymas, jei knyga neturi žodžių? 

Paaiškinkite, jog kiekvienas iš šių tekstų atspindės tam tikrą kultūrinę 

temą. Parodykite Kultūros analizės metmenų (CAF) diagramą mokiniams 

ir apžvelkite skirtingas temas paaiškindami, jog kiekviena tema bus 

diskutuojama atskirai kitose pamokose.  

Pagirkite vaikus už tai, kaip gerai išsivystė diskusija ir už mintis, 

kuriomis pasidalino vieni su kitais, paklauskite, kaip sėkmingai, jų 

nuomone, praėjo diskusija. Paskatinkite juos kartu sukurti keletą esminių 

diskusijos taisyklių klausdami:  

● Kas diskusijoje praėjo gerai? 

● Kaip tau pavyko diskutuoti apie skirtingas idėjas nepatenkant į 

konfliktinę situaciją?  

● Ar visi įsitraukė? 

● Kaip galime sukurti produktyvesnį dialogą?  

● Ar galite pasiūlyti keletą „taisyklių”, kurias galėtume naudoti šių 

pamokų metu, ir kurios mums padėtų dalintis mintimis, suprasti ir gerbti 

kitų žmonių idėjas? 
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Surinkite mokinių atsakymus „Word“ dokumente tam, kad 

atspausdintumėte ir galėtumėte pakabinti ant klasės sienos.  

Pasakykite mokiniams, jog kiekvienos pamokos rezultatas turės 

kultūrinio artefakto formą, paaiškinkite, ką tai reiškia ir praneškite, jog 

kai kuriose pamokose bus įtrauktos dailės pamokos ir dailės mokytoja/s 

(jei ši skiriasi nuo pagrindinės klasės mokytojo/s). Paminėkite, jog šie 

artefaktai bus paskelbti internetinėje galerijoje ir bus matomi daugybės 

žmonių, mokytojų, mokinių visoje Europoje.  

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Galite paprašyti mokinių laisvu laiku pasidomėti apie projekto šalis ir 

keletą įdomių faktų apie jas pristatyti klasėje.  

Kultūrinis 

artefaktas 

(pasirenkama) 
 

Išdalinkite mokiniams po A4 popieriaus lapą ir paprašykite nupiešti savo 

portretus apie šio projekto lūkesčius minčių debesėliuose.  
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Pamokos scenarijus | Sesija 1  

Kultūrinis 

tekstas 

Šeštadienis [ZaterDag] (2018)  

Teksto autorius Saskia Halfmouw  

Knygos/filmo 

ilgis 

30 puslapių 

Amžius 8/9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Nėra 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Duokite vieną A3 popieriaus lapą kiekvienai mokinių grupei. 

● Paveikslėliai šioje knygoje yra maži, todėl pagalvokite, kaip 

galėsite jais pasidalinti su klase (projektoriaus panaudojimas, puslapių 

fotokopijos, vaikų susodinimas arčiau savęs ir pan.).  

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, 

kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai. 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė Įvairovės šventė: skirtingumo šventimas, mokymasis pažinti savo 

kultūrą, vertinti ją ir ugdyti savo kultūrinį identitetą.  

Sėkmės rodikliai Dialogas ir 

argumentacija 

Aš galiu padrąsinti visus prisidėti prie 

diskusijos ir mes įtrauksime visus.  

 Kultūrinis mokymasis Aš suprantu, jog mes visi turime skirtingų, 

svarbių veiklų, kurios yra mūsų gyvenimo 

dalis, kad mes patys renkamės jose dalyvauti.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

knyga 

 

Pasidalinkite su vaikais knyga ir pakvieskite juos tarpusavyje pasikalbėti 

apie tai, ką jie pastebėjo kiekviename puslapyje.  

● Ar joje yra atsikartojimų? 
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● Ar kai kurie veikėjai pasirodo daugelyje puslapių? 

● Ką vaikai veikia šeštadieniais? 

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 

 

 

 

      

 

Pradėkite pasidalindami dialogo ir argumentacijos tikslu / rodikliu: „visi 

prisidės prie diskusijos ir mes įtrauksime visus“. 

Jeigu įmanoma, susėskite į didelį, atvirą ratą, kad visi vieni kitus matytų 

taip užtikrindami, kad visi galėtų išklausyti vieni kitų idėjas. Vaikai gali 

pasiųsti knygą ratu ir parodyti veiklas, kurias pastebėjo.  

Vaikai turi būti paskatinti pasidalinti savo pastebėjimais iš knygos apie 

tai, kas vyksta šeštadieniais. 

Paskatinkite vaikus įtraukti vienas kitą kviečiant kitus vaikus 

komentuoti, pvz.: „X, ar tau kilo minčių, kuriomis norėtum pasidalinti?” 

Idėjos visai 

klasei / grupinė 

diskusija –  

Kultūrinis 

artefaktas 

      

Šis užsiėmimas yra pagrindinė pamokos dalis 

Diskusijos idėjos / diskusiniai taškai / dilemos 

Ką veiki šeštadieniais? Ar turi atlikti kokius nors namų apyvokos 

darbus? Pomėgiai? Maldos laikas (Sabbath)? Poilsio laikas? Kodėl 

įsitrauki į šias veiklas? 

Pristatykite užduotį: Jeigu turėtumėme patys sukurti puslapį knygoje, ką 

į jį įtrauktume? 

Mažose grupėse(3-4) duokite vaikams didelį A3 popieriaus lapą tam, 

kad bendradarbiaudami sukurtų sceną, kuri tiktų knygai ir atskleistų 

skirtingas šeštadienio veiklas, į kurias šie įsitraukia. Paprašykite vaikų 

parašyti trumpą pastraipą, kurioje paaiškintų savo pasirinkimus, kaip 

įžanginę internetinės galerijos dalį. Tai bus kultūrinis pamokos 

artefaktas.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

Vaikai pasidalina savo kurtais puslapiais ir išskiria veiklas, dalindamiesi 

kaip jie (kaip grupė) įtraukė vieni kitų idėjas.  
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Pamokos scenarijus | Sesija 2 

Kultūrinis 

tekstas 

Kita vertus [Anders Artig] 2002 

Teksto autorius Christina Schindler  

Knygos/filmo 

ilgis 

 06:35 minutės 

Amžius 8/9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Nėra 

Pasiruošimas 

pamokai 

 

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui poromis arba mažose grupėse. 

● Atspausdinkite „mąstymo lentelės“ šaltinį, pridėtą pamokos gale.  

● Atsineškite kaladėlių dėžę (Dienes units; Unifix cubes), kurias 

panaudosite diskusijos metu (pasirinktinai).  

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, 

kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai. 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė Įvairovės šventė: kultūrinių skirtumų šventimas, įskaitant mokymąsi 

pažinti savo kultūrą, vertinti ją ir ugdyti savo kultūrinį identitetą.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu aktyviai visus paskatinti prisidėti 

prie diskusijos. (Šis rodiklis vystomas nuo 

praeito užsiėmimo) 

 Kultūrinis mokymasis Aš galiu reflektuoti apie įtraukimo ir 

pagarbos skirtingumui svarbą.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu 

 

Pristatykite filmą, kurį netrukus rodysite klasėje ir paprašykite 

mokinių apsvarstyti žemiau pateiktus klausimus kol žiūrės filmą: 

● Ar galite atrasti kokių nors ryšių ar panašumų su kitomis jums 

žinomomis istorijomis?  

● Kaip veikėjai elgiasi vieni kitų atžvilgiu? Kokių kyla minčių, kaip 

turėtume elgtis vieni su kitais?  
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Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 
  

Pristatykite kultūrinį tikslą apie įtraukimo ir pagarbos skirtingumui 

svarbą.  

Paprašykite savo mokinių apmąstyti šį klausimų rinkinį pirmiausia 

individualiai, tuomet poromis ar mažomis grupėmis (priklausomai nuo 

klasės poreikių) ir, galų gale, bendroje klasės diskusijoje. Užpildoma  

„mąstymo lentelė“. Gali naudotis siūlomais sakiniais (šaltinis pridėtas 

pamokos plano gale): 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad… (pvz.: driežas nepritampa, jis yra kitoks). 

O tai verčia mus galvoti, kad…(pvz.: chameleonai yra pikti). 

Tai verčia mus susimąstyti… (pvz.: kaip jis jaučiasi?). 

Pasirinkite vieną mąstymo lentelės atsakymą kiekvienai porai ar grupei ir 

paskatinkite juos koreguoti, peržiūrėti ir keisti savo atsakymus, tam, kad 

galėtų reflektuoti savo nuomonę ir idėjas. Paaiškinkite, kad jie turėtų 

apgalvoti priežastis, kodėl gyvūnai būtent taip elgėsi vieni su kitais, kaip 

šie galėtų jaustis ir kaip jie galėtų elgtis, kad visi jaustųsi įtraukti ir gerbtų 

vieni kitų skirtumus.  

Idėjos bendrai 

klasės 

diskusijai 
      

Pristatydami diskusijos ir argumentacijos tikslą paaiškinkite, kad 

mes visi turime prisiimti atsakomybę už visų prisidėjimą prie 

diskusijos. 

Diskusiniai teiginiai: 

„Nieko tokio, jei kai kurie žmonės nekalba diskusijos metu“. „Jei 

nekalbėsi, neišmoksi tiek, kiek kiti, kurie diskutuos“.  

Pakvieskite mokinius išreikšti nuomonę: sutinkate, nesutinkate, kodėl? 

Pabrėžkite, jog tai yra bendra atsakomybė vienodai pasiskirstyti 

kalbėjimo laiku, kad visi turėtų galimybę pasidalinti savo idėjomis. 

Pasidalinkite keletu diskusijos paraginimų, kuriais gali pasinaudoti vaikai: 

(kam nors, kas dar neišsakė savo nuomonės):  

„X, galbūt norėtum pasidalinti savo mintimis? Ką manai? Mes tikrai 

džiaugtumėmės išgirdę tavo nuomonę“. 

Bendra klasės diskusija (diskusijos idėjos / diskusiniai teiginiai / 

dilemos): 
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Kiekvienas vaikas gauna tris „Dienes” vienetus arba „Unifix” kubelius / 

kaladėles. Kiekviena kaladėlė vaizduoja jų prisidėjimą prie idėjos. Jie gali 

žaisti kaladėlėmis bet kuriuo pamokos metu, kol visiems grupėje 

pasibaigs kaladėlės (pasirinktinai).  

Kai jūsų mokiniai bus aptarę dialogo ir argumentacijos tikslą ir 

atsakomybę pasidalinti kalbėjimo laiku klasėje tolygiai, padiskutuokite 

tema apie skirtingųjų įtraukimą filme, naudodami vaikų „mąstymo 

lentelės“ atsakymus, dar kartą paskatinkite aktyviai prisiimti atsakomybę 

pasidalinti kalbėjimo laiku ir padrąsinti vienas kitą prisidėti prie 

diskusijos.  

Diskusijos idėja: 

Kodėl svarbu gerbti ir įtraukti vienas kitą, gerbiant skirtumus, kuriuos visi 

turime?  

Grupės viena po kitos pasidalina savo „mąstymo lentelės“ atsakymais, 

pabrėždami kaip svarbu gerbti ir įtraukti vieniems kitus ir mūsų visų 

turimus skirtumus. Grupės gali pakviesti kitus klasės narius klausimams 

naudodami diskusijos paraginimus (žiūrėti pamokos plano gale).  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokos metu: 

Paprašykite mokinių mažose grupelėse sukurti „stop kadrą“ (kur šie 

vaidina, bet yra sustingę vienoje pozicijoje lyg statulos), kad parodytų 

„prieš“ ir „po“ scenas, vaizduojančias ką nors patiriantį įtrauktį ir atskirtį.  

Ar po pamokos: 

Atkurkite istoriją kaip begarsę ir nufilmuokite, kad parodytumėte kitiems 

vaikams mokykloje.  

Kiekvienu atveju paprašykite mokinių parašyti trumpą pastraipą, 

paaiškinančią jų „stop kadrus“ ar begarsę dramą, kaip internetinės 

galerijos antraštę.  

Jei planuojate panaudoti šį turinį internetinėje galerijoje, pasirūpinkite, 

jog turėtumėte tėvų sutikimą naudoti vaikų nuotraukas.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

Refleksija 

Paskatinkite savo mokinius pagalvoti apie diskusijos ir argumentacijos 
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tikslą, pristatytą ir aptartą anksčiau, reflektuokite:  

Kaip teisingai buvo pasidalinta kalbėjimo laiku?  

Kaip įtraukėme vienas kitą į diskusiją? 

Priedas – Mąstymo lentelės nurodymai 

Kita vertus 

 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad…  

 

 

O tai verčia mus galvoti, kad… 

 

 

 

Tai verčia mus susimąstyti…  
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Pamokos scenarijus | Sesija 3 

Kultūrinis tekstas Tėvelio berniukas [Isan Poika] (2010) 

Teksto autorius Leevi Lemmetty  

Knygos/filmo ilgis 03:00 minutės 

Amžius 8/9 metai 

Platformos naudojimas Nėra  

Pasiruošimas pamokai 

 

● Pasirūpinkite, kad klasėje būtų galima dirbti mažomis 

grupėmis.  

●  Paruoškite keletą A3 kartono lapų plakatų gaminimui. 

● Paruoškite keletą A4 popieriaus lapų komiksui.  

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį 

telefoną, kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei 

galerijai. 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė Lygybė: Aktyvus siekis pasiekti lygybę (ypač statuso, teisių, 

galimybių klausimais).  

Sėkmės rodikliai Dialogas ir 

argumentacija 

Aš galiu gerbti kitų pasisakymus ir 

argumentus klasės diskusijos metu (šis 

rodiklis ugdomas nuo ankstesnės pamokos).  

 Kultūrinis 

mokymasis  

Aš galiu reflektuoti šeimos tolerancijos 

problemas. 

Pamokos eiga 

Pasidalinkite filmu 

 

Pristatykite filmą, paprašykite mokinių pagalvoti apie šiuos 

klausimus, kol žiūrės filmą:  

● Ką galvoji apie pelę (jos pomėgius, elgesį, drabužius ir 

požiūrį)?  

● Ar gali matyti kokių nors išskirtinumo elementų?  
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● Išskirk elementus, rodančius buvimą kitokiu, išskirtiniu, 

pasireiškiančius istorijoje (pvz.: tėčio pelės drabužiai, 

mažojo peliuko drabužiai).  

Užsiėmimas mąstymo 

skatinimui 

  

Paprašykite mokinių diskutuoti pateiktu klausimu grupelėse, o 

tada pasidalinti bendroje klasės diskusijoje:  

Kokie yra tėčio jausmai, emocijos skirtingose istorijos dalyse? Iš 

kur žinote?  

Idėjos bendrai 

klasės/grupinei 

diskusijai  

Pristatykite diskusijos ir argumentacijos tikslą / sėkmės 

rodiklį: „Aš galiu gerbti kitų pasisakymus ir argumentus klasės 

diskusijos metu“. 

Paprašykite mokinių dirbti grupelėse siekiant aptarti kitą 

diskusinį teiginį ir paruošti plakatą su penkiais punktais, 

pagrindžiančiais jų nuomonę apie žemiau pateiktą teiginį 

remiantis filmu arba asmenine patirtimi. Argumentai neturėtų 

būti per ilgi, bet pagrįsti nuomonę ir aiškiai argumentuoti būtina. 

Priminkite mokiniams, kad visos idėjos ir nuomonės turėtų būti 

gerbiamos.  

Diskusinis teiginys: 

„Neturėtume užgniaužti savo poreikių ir svajonių siekdami 

atliepti socialinius stereotipus. Turėtume išlikti savimi“.  

Panaudokite skatinančiuosius klausimus, siekdami padėti 

mokiniams:  

● Ką galite pasakyti apie pelę? 

● Ar galite įvardinti kokių nors buvimo kitokiu / 

išskirtinumo elementų filme? 

● Įvardinkite elementus, kurie rodo buvimą kitokiu  / 

išskirtiniu istorijoje (pvz.: tėčio pelės drabužiai, mažojo peliuko 

drabužiai).  
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● Kokie yra tėčio jausmai / emocijos skirtingose istorijos 

dalyse? Iš kur žinote?  

● Kokie yra sūnaus jausmai / emocijos skirtingose istorijos 

dalyse? Iš kur žinote?  

● Ar pastebėjote ką nors išskirtinio apie miegamąjį? Ar taip 

ir turėtų būti? (su bokso pirštinėmis?) 

● Ar pastebėjote ką nors išskirtinio apie berniuką? Ar taip 

ir turėtų būti?  

● Kaip jaučiasi šeima istorijos pabaigoje? 

Kultūrinis artefaktas  Pamokos metu: 

Nupieškite komiksą, rodantį tėčio ir sūnaus emocijas pradžioje, 

viduryje ir istorijos pabaigoje.  

Paprašykite vaikų grupelių parašyti trumpą pastraipą, 

paaiškinančią jų komiksą kaip antraštę internetinei galerijai. 

Refleksijos užsiėmimas Paprašykite mokinių priminti bendraklasiams diskusijos ir 

argumentacijos tikslą / sėkmės indikatorių.  

„Kaip jaučiatės dėl mūsų tikslo? Ar manote, kad mums pavyko 

pasiekti šį tikslą?“  

Kaip parodote pagarbą savo bendraklasių indėliui ir 

argumentams diskusijos metu?  

Kaip bendraklasiai parodo pagarbą jūsų indėliui ir argumentams?  

Ką galėtume padaryti būsimose pamokose, siekdami stiprinti šį 

tikslą ir aktyviai demonstruoti, kad kitų indėlis ir argumentai 

svarbūs ir gerbiami?” 
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Pamokos scenarijus | Sesija 4 

Kultūrinis tekstas Netikėtai (2014) 

Teksto autorius Alison Jay 

Knygos/filmo 

trukmė 
32 puslapiai 

Amžius 8/9 metai 

Platformos 

naudojimas  
Nėra 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

●  Paruoškite keletą A4 dydžio popieriaus lapų komiksui.        

● Pasirūpinkite, jog turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, 

kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai. 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė Solidarumas: veikti kartu pasidalinant sėkmėmis (pvz.: klestėjimas) ir 

sunkumais vienodai ir teisingai. Tai sukelia socialinės atsakomybės 

jausmą ir yra netiesiogiai susiję su empatija.  

Sėkmės rodikliai Dialogas ir 

argumentacija 

Aš galiu remtis kitų idėjomis (šis rodiklis 

plėtojamas nuo praeitos pamokos).  

 Kultūrinis mokymasis Aš galiu suprasti, kaip žmonės gali dirbti 

kartu tam, kad išspręstų problemą.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

knyga 

Su mokiniais „skaitykite“ knygą. Pradėkite kalbėdami apie didžiules 

būtybes, gyvenančias jūroje. Skirkite laiko tam, kad apžvelgtumėte visus 

dalykus, vykstančius paplūdimyje. Paskatinkite vaikus kalbėti apie 

paveikslėlius. Pasirūpinkite, jog vaikai suprastų, kad kalmaras yra 

įstrigęs.  

Sustokite puslapyje, kuriame kalmaras verkia. Paklauskite vaikų, kodėl 

žmonės pabėga, kai kalmaras pramerkia akis.  
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Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 

 

Paprašykite vaikų dirbti mažose grupelėse (2/3) tam, kad kartu išspręstų 

problemą:  

„Ką turėtų padaryti vaikai tam, kad išgelbėtų kalmarą?“ 

Mokiniai dirba grupelėse siekdami sukurti kalmaro išgelbėjimo veiksmų 

planą.  

Paprašykite keleto grupelių pasidalinti savo idėjomis su klase. 

Pabaikite „skaityti“ knygą tam, kad sužinotumėte, kas įvyko. Aptarkite 

veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant išgelbėti kalmarą.   

Idėjos bendrai 

klasės diskusijai 
 

Pasidalinkite diskusijos ir argumentacijos tikslu / rodikliu: „Mes galime 

remtis vieni kitų idėjomis“.  

Bendra klasės diskusija (idėjos / diskusiniai teiginiai / dilema) 

„Pasidalinus problema ši sumažėja pusiau“; „Daugybė rankų gali įžiebti 

šviesą“ (ar panašūs mūsų kultūriniam kontekstui būdingi posakiai). 

Ką tai reiškia ir kaip tai susiję su knygelės istorija? 

Priminkite vaikams remtis vieniems kitų idėjomis, susiejant savo mintis 

su tuo, ką pasakė prieš tai kalbėjęs asmuo, galbūt naudojant trumpus 

sakinius: „Tęsdamas/-a šią mintį… Papildydamas/-a tai, ką sakė 

X…Praplėsdamas/-a X išsakytą mintį…“ 

Refleksijos 

užsiėmimas 

„Ar mes rėmėmės, papildėme vieni kitų mintis?“ 

Paskatinkite vaikus prisiminti tuos kartus, kai tai vyko pamokos metu 

(ne tik, kai tai pavyko jiems patiems). 
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Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokos metu 

Vaikai dirba grupelėse ir kuria komiksą, vaizduojantį jūros gyvūno, 

įstrigusio paplūdimyje, išgelbėjimą (remdamiesi pačių suformuluotomis 

idėjomis, susijusiomis su istorija). Komiksas turėtų pabrėžti, kad 

veiksmai turėtų būti vieningi, ne individualūs, ir, kad skirtingi žmonės 

gali vaidinti skirtingus vaidmenis gelbėdami kalmarą.  

Paaiškinkite mokiniams, jog jų komiksas turėtų atskleisti kultūrinę 

„solidarumo” temą. Paprašykite vaikų grupelių parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų komiksą, kaip antraštę internetinei galerijai. 
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Pamokos scenarijus | Sesija 5 

Kultūrinis 

tekstas 

Narve  [La Cage] 2016 

Teksto 

autorius 

Loïc Bruyère  

Knygos/filmo 

trukmė 

06:46 minutės 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Jokio 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Pasirūpinkite, kad klasės išdėstymas būtų tinkamas dirbti mažose 

grupėse.  

●  Paruoškite A3 dydžio kartono lapų plakatams. Jums taip pat gali 

prireikti šiek spalvotų pieštukų, kreidelių ar markerių.  

● Atsispausdinkite ekrano nuotraukas ir būdvardžių sąrašą, kurie yra 

pamokos plano gale.  

● Pasirūpinkite, jog turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, kad 

galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai. 

Tema Pasiruošimas 

Potemė  Tolerancija: „Tolerancija yra pagarba turtingai mūsų pasaulio kultūrų 

įvairovei, mūsų saviraiškos formų ir būdų būti žmogumi priėmimas ir 

vertinimas“. Ji yra ugdoma žinojimu, atvirumu, komunikacija, minties 

laisve, sąmoningumu ir tikėjimu. Tolerancija yra skirtybių harmonija (…) 

Bet svarbiausia – tolerancija yra aktyvus požiūris, kurį skatina universalių 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pripažinimas” (UNESCO 1995, 5). 

Toleranciją apima ir patyčių prevencija, ir atviras požiūris į skirtingų 

kultūrinių raišką. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu prisidėti prie kitų idėjų, pagrįsdamas 

ir paremdamas savo indėlį argumentais, kurie 

remiasi faktais, asmenine patirtimi, jausmais, 

t.t. (šis rodiklis vystomas nuo praeitos 

pamokos).  
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 Kultūrinis mokymasis  Aš galiu atpažinti ir toleruoti/priimti kitų 

emocijas, kurios kyla tam tikrų situacijų 

metu.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu 

 

Išankstinė diskusija. Pradėkite pamoką diskusiniu klausimu ir kvieskite 

mokinius dalintis savo nuomone ir ją pagrįsti.  

Diskusinis klausimas: „Kas yra laisvė?“ 

Tuomet pasižiūrėkite filmą su mokiniais, leisdami jiems išreikšti visas 

mintis, kurios kils žiūrint filmą.  

Paklauskite mokinių: 

● Kas įvyko istorijoje? 

● Kodėl, jūsų nuomone, meška yra narve? 

● Palyginkite žmonių ir gyvūnų reakcijas. Kaip žmonės ir gyvūnai 

reaguoja matydami mešką narve? 

 

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 

 

  

Grupinis darbas / užsiėmimas: 

Paprašykite vaikų dirbti grupelėse. Išdalinkite kiekvienai grupelei po vieną 

filmo ekrano nuotrauką ir būdvardžių sąrašą, apibūdinantį meškos emocijas 

(šaltinį rasite šios pamokos gale). Pateikite instrukcijas: 

„Sutarkite ir parinkite du būdvardžius, kurie apibūdina, kaip meška 

jaučiasi jūsų turimoje ekrano nuotraukoje. Nepamirškite apgalvoti 

priežasčių, pagrindžiančių jūsų pasirinkimą.“  

Duokite mokiniams 5 minutes šiam darbui.  

Pastaba: Mes tikimės, jog vaikai priskirs būdvardžius paveikslėliams šia 

tvarka:  

★ Pavydus (1pav., 2pav.) 

★ Nustebęs(1pav.) 

★ Liūdnas (1pav., 4pav.) 

★ Pasimetęs (1pav.) 

★ Beviltiškas (1pav., 4pav. ) 

★ Piktas (2pav.) 

★ Susierzinęs (2pav.) 
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★ Džiaugsmingas (3pav., 5pav.) 

★ Bejėgis (1pav., 3pav., 4pav.) 

★ Laimingas(3pav., 5pav., 6pav.) 

★ Patenkintas (3pav.) 

★ Vienišas (4pav.) 

★ Neramus (4pav.) 

★ Išsigandęs (4pav.) 

★ Susirūpinęs (4pav.) 

★ Atsipalaidavęs (6pav.) 

★ Laisvas (6pav.) 

Idėjos 

bendrai klasės 

diskusijai 

 

 

 

Bendra klasės diskusija 

Pristatykite dialogo ir argumentacijos tikslą / indikatorių, Užrašykite jį 

lentoje. Paprašykite kiekvienos grupės parodyti savo ekrano nuotraukas 

likusiems klasės draugams ir pristatyti du būdvardžius, kuriuos jie 

pasirinko, paprašykite paaiškinti savo pasirinkimą. Po kiekvienos grupės 

pristatymo paskatinkite klasę apgalvoti išsakytas kitų grupelių mintis ir 

išsakyti savo nuomonę: ar šie sutinka, ar nesutinka su savo bendraklasių 

pasirinkimu. Paprašykite, kad nuomonę pagrįstų remdamiesi filmu 

(panaudokite tokius sakinius, kaip: „Ar sutinki su A grupės pasirinkimu? 

Kodėl?” 

Refleksijos 

užsiėmimas 

 

Paklauskite mokinių: „Ko išmokote žiūrėdami filmą? Prisiminkite šios 

pamokos mokymosi tikslą. Kaip šis filmas padėjo jums pasiekti šį tikslą?“  

Mes tikimės, jog mokiniai kalbės apie kitų emocijų atpažinimą, kai esama 

sudėtingos situacijos. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje: 

Paprašykite mokinių sukurti plakatą grupelėse pavadinimu: „Išgelbėk 

gyvūną iš narvo“. Plakatas turėtų būti daugialypis tekstas, sukurtas 

daugiausiai naudojant vizualinius elementus, siekiant atspindėti kultūrinį 

pamokos tikslą apie toleranciją. Paprašykite vaikų grupelėse parašyti 

trumpą pastraipą, paaiškinančią plakatus, kaip antraštę internetinei 

galerijai. 
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Priedas (Ekrano nuotraukos pasidalinimui su mokiniais) 
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Pasirinkite 2 būdvardžius, kurie apibūdina meškos jausmus:  

● Džiaugsmingas 

● Pavydus  

● Liūdnas 

● Laimingas 

● Pasimetęs 

● Piktas 

● Susierzinęs 

● Patenkintas 

● Vienišas 

● Nustebęs 

● Beviltiškas  

● Susirūpinęs  

● Išsigandęs 

● Bejėgis 

● Neramus 

● Atsipalaidavęs 
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● Laisvas 
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Pamokos scenarijus | Sesija 6 

Kultūrinis tekstas Dramblys ir dviratis [Le Velo de l’elephant] (2014) 

Teksto autorius Olesya Shchukina 

Knygos / filmo trukmė 09:05 min. 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis: Šią pamoką būsite suporuoti su kita klase savo 

šalyje.  Ta pati pamoka turėtų būti vedama tuo pačiu metu, tam, 

kad mokiniai galėtų bendrauti ir keistis idėjomis. Platformą 

turėsite naudoti tik jūs (mokytojas), apibendrinęs klasės idėjas.  

Pasiruošimas pamokai  ● Susisiekite su kitos klasės mokytoju, tam, kad aptartumėte 

pamokos detales ir sutartumėte dėl, pvz., Skype skambučio, kad 

jūsų mokiniai turėtų progą pasisveikinti su mokiniais iš kitos 

klasės.  

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos 

priemonės (kompiuteris, projektorius), vaizdo skambutis ir 

platforma funkcionuotų tinkamai. 

● Patikrinkite savo prieigą prie platformos.  

● Sukelkite visus šaltinius į platformą, kurių jums prireiks 

pamokos metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

●  Paruoškite A3 dydžio kartono lapų lankstinukams. Jums 

taip pat gali prireikti papildomų pieštukų, kreidelių ar markerių, 

jei mokiniams prireiktų papildomų piešimo priemonių.  

● Jei pasirinksite gaminti 3D kultūrinį artefaktą, paprašykite 

mokinių atsinešti priemonių iš namų ir pasirūpinkite, kad 

turėtumėte modelino (specialaus molio lipdymui) ar plastilino 

figūrėlėms.   

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį 

telefoną, kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei 
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galerijai. 

Tema Socialinė atsakomybė  

Potemė  Socialinė / pilietinė kompetencija. Ji apima asmeninę, 

tarpasmeninę ir tarpkultūrinę kompetencijas ir apima visų formų 

elgesį, kuris rengia asmenis efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti 

socialiniame ir profesiniame gyvenime, ypač augančiose 

įvairiakultūrėse visuomenėse, spendžiant konfliktus, jei būtina. 

Pilietinė kompetencija įgalina individus visaverčiai dalyvauti 

pilietiniame gyvenime, ji pagrįsta socialinių ir politinių konceptų 

ir struktūrų žinojimu ir įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam 

dalyvavimui (EP & CofEU 2006). 

Sėkmės rodikliai  Dialogas ir 

argumentacija 

Aš galiu derėtis dėl idėjų, nuomonių ir 

konceptų reikšmės, klausdamas arba 

suteikdamas paaiškinimus, arba papildydamas 

kitų idėjas (vystomas nuo praeitos pamokos). 

 Kultūrinis 

mokymasis  

Aš galiu pripažinti, jog visuomenėje visi turi 

aktyviai prisiimti atsakomybę. 

Pamokos eiga 

Pasidalinkite filmu 

 

Paaiškinkite klasei, kad šioje pamokoje jie naudosis 

technologijomis (internetine platforma), kad galėtų pasidalinti 

savo mintimis ir rezultatais su kita klase jūsų šalyje, kad kažkuriuo 

pamokos metu jie turės progą pasisveikinti su mokiniais iš kitos 

klasės naudojantis, pvz., Skype skambučiu.  

Aptarkite su mokiniais pavadinimą ir paprašykite jų iškelti 

hipotezę, apie ką bus filmas.  

Tuomet peržiūrėkite filmą ir paprašykite mokinių reflektuoti 

istorijos įvykius:  

Trumpi klausimai, kuriuos galite naudoti diskusijos metu 

(galite naudoti visus arba pasirinkti keletą):  

● Kas nutinka istorijoje?  

● Koks buvo dramblio vaidmuo istorijoje? 
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● Koks buvo dramblio troškimas? 

● Ką dramblys turėjo padaryti tam, kad išpildytų savo 

troškimus? (Atsakyme galėtų būti įtrauktas poreikis rinkti pinigus, 

papildomos pastangos, santaupos, tikslai, pasiaukojimai)  

● Ar mums visuomet pavyksta išpildyti mūsų 

lūkesčius/troškimus? (Atsakyme galėtų būti įtrauktas nusivylimas, 

kuomet dramblio troškimai nebuvo išpildyti). 

Diskusijos metu jūs galite pristatyti socialinės ir pilietinės 

atsakomybės idėją, siedami ją su dramblio, kaip valytojo, 

vaidmeniu istorijoje ir paprašyti savo mokinių sugalvoti pavyzdžių 

su žmonėmis, kurie turi tam tikrų socialinių arba pilietinių 

atsakomybių.  

Užsiėmimas mąstymo 

skatinimui 

 

ir 

      

Platformos 

užsiėmimas 

      

Prieš pereidami prie kitos pamokos dalies, paaiškinkite 

mokiniams, jog dabar jie turės progą pasisveikinti su kita klase 

trumpame, pvz., Skype pokalbyje.  

Kai nuotolinis pokalbis pasibaigs, nueikite į platformą ir 

atidarykite failą, kuriame pateikta medžiaga iš žemiau esančio 

priedo. Tai taip pat platformos užsiėmimas. Priede pristatomi du 

klausimai:  

● Kas prisiima dramblio vaidmenį mūsų visuomenėje? Kas, 

pavyzdžiui, užsiima tvarkymu, valymu mūsų bendruomenėje? 

● Kodėl turėtume prisiimti atsakomybę aktyviai rūpintis mūsų 

bendruomene (pvz.: klasė, mokyklos aplinka), vietoj to, jog 

leistume kitiems tai daryti už mus, tik todėl, jog tai yra jų darbas?  

Pristatykite šiuos du klausimus mokiniams ir paprašykite jų 

pateikti savo nuomones, argumentus. Kai diskusija pasibaigs, 

galite paprašyti mokinių apibendrinti jų atsakymus, kad 

galėtumėte suvesti rezultatus į šaltinį platformoje. Palaukite kitos 

klasės atsakymų. Kai sulauksite, aptarkite kitos klasės atsakymus 

su savąja klase.  
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Idėjos visos klasės / 

grupinei diskusijai 

 

 

 

Pasidalinkite diskusijos ir argumentacijos  rodikliu, kuris yra: „Aš 

galiu derėtis dėl idėjų, nuomonių ir konceptų reikšmės, 

klausdamas arba suteikdamas paaiškinimus, arba papildydamas 

kitų idėjas”. Pasiūlykite mokiniams sakinių šablonus, kurie gali 

būti panaudoti jų vėlesniame grupiniame darbe:  

● Ar gali paaiškinti, ką turi galvoje, sakydamas…?  

● Aš nesu tikras, jog supratau, ką turi galvoje… 

● Turiu galvoje, jog… 

● Tai reiškia, kad… 

Grupinis darbas (platformos užsiėmimas) 

Paprašykite vaikų dirbti grupėse. Pateikit diskusinį teiginį ir 

paprašykite padiskutuoti, ar jie su juo sutinka, ar nesutinka ir 

kodėl:  

Diskusinis teiginys. 

„Mes turėtume aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės 

nesitikėdami nieko mainais“.  

Surenkite bendrą klasės diskusiją klausdami mokinių, ar jiems 

pavyko pasiekti susitarimą diskutuojant grupelėse, ar ne.  

Kai diskusija pasibaigs, pasirinkite ir įkelkite keletą mokinių 

atsakymų į platformą tam, kad sulauktumėte atsakymo iš kitos 

klasės.  

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Karštoji kėdė. Pakvieskite vaikus būti savanoriais ir pasisiūlyti 

būti tais, kuriems likusi klasės dalis užduos klausimų apie 

jausmus, pateikdami klausimą: „Kokios mintys ateina į galvą, kai 

matai žmones, kurie pakelia kitų numestas šiukšles?“  

Kultūrinis artefaktas 

 

 

Pamokoje 

Paprašykite mokinių dirbti grupelėse ir aptarti, kokiomis 

taisyklėmis jie galėtų vadovautis klasėje, mokykloje, šeimoje ar 

mieste apie šiukšlių gaminimą ir išmetimą, arba mokiniai gali 

sukurti lankstinuką, kuriame vizualiai būtų pavaizduotos šios 

taisyklės (lankstinukas gali būti kuriamas lankstant ir karpant A3 
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popieriaus lapą). 

 

arba 

 

Po pamokos 

Paprašykite mokinių sukurti 3D lankstinį (tai gali būti miestas su 

namais, parkais, gatvėmis, ir t.t. arba mokyklos modelis), kuris 

parodytų, jog kiekvienas asmuo turi vaidmenį savo 

bendruomenėje.  

Kiekviena grupė nusprendžia, ką jie kurs. Tuomet kiekvienas 

grupelės narys, naudodamas plastiliną, sukuria savo asmeninę 

figūrėlę, kurią patalpins bendrame modelyje (mokyklos, miesto). 

Šios figūrėlės parodys žmones, atliekančius skirtingus darbus, 

kurie palaiko jų bendruomenę (pvz.: viena figūrėlė gali rūpintis 

augalais parke, kita – šluoti gatves, kitas asmuo – rinkti šiukšles, ir 

t.t.)   

Kitu atveju šis modelis gali būti sukurtas visos klasės, o ne atskirų 

grupių. 

Kiekvienu atveju paprašykite vaikų grupelių parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų lankstinuką arba 3D lankstinį, kaip 

antraštę internetinei galerijai.  

 

 

Priedas 1 (Platformos šaltinis): 

  

 

 

DRAMBLYS IR DVIRATIS 

 

 

Kas prisiima dramblio vaidmenį mūsų 

Kodėl mes turėtume prisiimti atsakomybę 

aktyviai rūpintis mūsų bendruomene (pvz.: 
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visuomenėje? Kas užsiima valymu?  

 

klasė, mokyklos aplinka), vietoj to, kad 

leistume kitiems tai daryti už mus, tik dėl to, 

jog tai jų darbas? 
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Pamokos scenarijus | Sesija 7 

Kultūrinis 

tekstas 

Ežiukai ir miestas [Igel und die Stadt] (2013) 

Teksto autorius Evalds Lacis 

Knygos/filmo 

trukmė 

10:22 min. 

Amžius 8-9 metai  

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

susiporavote 6 pamokos metu. Platforma turėtumėte naudotis tik jūs, po 

to, kai apibendrinsite klasės idėjas.  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja ir aptarkite pamokos detales.   

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos priemonės 

(kompiuteris, projektorius), vaizdo skambutis ir platforma funkcionuotų 

tinkamai.  

● Sukelkite visus šaltinius į platformą, kurių jums prireiks pamokos 

metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės būtų tinkamos moksleivių darbui 

mažose grupėse.  

● Paruoškite A3 dydžio lapų kultūriniam artefaktui. Jums taip pat 

gali prireikti papildomų pieštukų, kreidelių ar markerių, jei mokiniams 

prireiktų papildomų piešimo priemonių.   

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, 

kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai. 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė  Socialinė / pilietinė kompetencija. Ji apima asmeninę, tarpasmeninę ir 

tarpkultūrinę kompetenciją ir visų formų elgesį, kuris rengia asmenis 

efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir profesiniame 

gyvenime, ypač augančiose daugiakultūrėse visuomenėse, spendžiant 

konfliktus, jei būtina. Pilietinė kompetencija įgalina individus visaverčiai 

dalyvauti civiliniame gyvenime, ji pagrįsta socialinių ir politinių konceptų 

ir struktūrų žinojimu ir įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam 
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dalyvavimui (EP & CofEU 2006). 

Aktyvus dalyvavimas. Nurodo individo įsitraukimą į pilietinę, politinę, 

socialinę, ekonominę, kultūrinę visuomenės sferas. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu perfrazuoti, reflektuoti ir susieti kitų 

požiūrį, nuomones ir idėjas, diskutuodamas 

kaip jas patobulinti (šis rodiklis vystomas nuo 

praeitos pamokos)  

 Kultūrinis mokymasis  Aš galiu galvoti apie tai, kas pagerintų 

bendruomenę.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu 

 

Pristatykite diskusijos idėją prieš parodydami filmą. 

Paklauskite: „Kas yra bendruomenė?“; „Kas sukuria bendruomenę mūsų 

mieste?“ 

Žiūrėkite filmą. Šis filmas ilgesnis nei kiti, todėl galite jį sustabdyti kas 

tris minutes, tam, kad vaikai greitai perpasakotų istoriją iki sustabdytos 

vietos savo draugams, bandytų nuspėti, kas bus toliau, užduotų klausimus 

(tam, kad išlaikytumėte jų įsitraukimą).  

Sustabdykite filmą 8:32 min., kur vaizduojama, kaip surenkami pinigai. 

Šiame filme yra komiškas momentas, kai elnias atrodo išgėręs per daug 

alaus. Nuspręskite, ar ši vieta nebus problemiška jūsų klasėje.  

Idėjos visos 

klasės / 

grupinei 

diskusijai 

 

 

ir 

 

Platformos 

užsiėmimas 

Pasidalinkite tikslu / rodikliu apie kitų žmonių minčių, požiūrio, 

nuomonių, idėjų perfrazavimą, reflektavimą, siejimą. Paprašykite mokinių 

pagalvoti, ką šie galėtų padaryti tam, kad parodytų, jog supranta kitų 

nuomonę, ką galėtų pasakyti prieš išsakydami savo nuomonę ir kaip 

galėtų patikslinti / išgryninti šias nuomones.  

Paprašykite mokinių įsivaizduoti, jog jie yra miesto bendruomenės dalis, 

turinti pinigų, kuriuos gali išleisti naujo parko projektavimui. Kas jame 

turėtų būti įtraukta? Paskatinkite juos pristatyti porose trumpą pareiškimą 

tam, kad paaiškintų/įtikintų, kaip pinigai turėtų būti išleisti, jog sustiprintų 

jų bendruomenę. Vaikai turėtų pagalvoti apie skirtingus parko lankytojus. 

Galite naudoti tokias sakinių formas: „Mūsų pasiūlymas yra panaudoti 
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šiuos pinigus...“, „Mes siūlome, kad...“ (kad mokiniai lengviau išsakytų 

savo mintis). 

Pasidalinkite bendruomenės idėjomis klasėje. Surenkite balsavimą klasėje 

rinkdami geriausią pasiūlymą, kurį vaikai argumentuotai pagrindžia.  

Sakinių formos 

„Mes manome, jog pinigai turėtų būti išleisti....todėl, kad...“ 

„Mes iš dalies sutinkame su...nes...Tačiau....“ 

Sudarykite sąrašą, kad galėtumėte pasidalinti su kita klase (platformoje)  

      

Platformos užsiėmimas: sinchroninis 

Pasidalinkite parko idėjomis iš bendros klasės diskusijos su kita klase per 

platformą. Ar galite dirbti kartu tam, kad sukurtumėte svarbių naujo parko 

ypatybių sąrašą? 

Peržiūrėkite likusią filmo dalį nuo 8:33 min. 

Refleksijos 

užsiėmimas 

Panaudokite klausimus, kad padėtumėte mokiniams reflektuoti mokymosi 

tikslus / sėkmės rodiklius. 

Kaip mes dalyvavome diskusijoje? Ar gerbėme vieni kitų idėjas? Kodėl 

kartais yra sunku gerbti kitų nuomones?  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokoje 

Paprašykite vaikų dirbti mažose grupelėse naudojant idėjas iš visos klasės 

ir platformos diskusijų tam, kad sukurtų miesto bendruomenės parko 

planą. Paaiškinkite, jog jie turėtų įtraukti tas ypatybes, kurias dvi klasės 

nusprendė esant svarbiomis ir paprašykite nupiešti jų parkus ant A3 

popieriaus lapo. Jūs taip pat galite paprašyti kitos klasės papildomų 

pasiūlymų, kuriuos galėtumėte įtraukti į parko projektą.  

      

Paprašykite vaikų grupelių parašyti trumpą pastraipą, paaiškinančią jų 

pasirinkimus kaip antraštę internetinei galerijai. 
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Pamokos scenarijus | Sesija 8 

Kultūrinis 

tekstas 

Babuinas mėnylyje (2002) 

Teksto 

autorius 

Christopher Duriez 

Filmo/knygos 

trukmė 

06:00 minutės 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

buvote suporuoti praeitos pamokos metu. Platforma turėtų būti naudojama 

tik mokytojo, apibendrinusio klasės idėjas.  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte pamokos 

detales.   

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos priemonės 

(kompiuteris, projektorius), vaizdo skambutis ir platforma funkcionuotų 

tinkamai.  

● Sukelkite į platformą visus šaltinius, kurių jums prireiks pamokos 

metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės kambario išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Turėkite keletą didelių lipnių lapelių arba A4 popieriaus lapų ir 

lipnios gumos.  

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, 

kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai.  

Tema Savybės 

Buvimas europiečiu  

Potemė  Empatija 

„Kas nutinka, kuomet įsijaučiame į kito situaciją ir patiriame to asmens 

emocijas, tarsi jos būtų mūsų pačių (Lipman 2003, 269). Empatija apima ir 

abipusį supratimą. 
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Priklausymas 

Priklausymas yra narystės bendruomenėse konceptualizavimo priemonė 

(pvz.: šeima, mokykla, klubai) arba priklausymo bendruomenei jausmas.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Mes galime remtis vieni kitų idėjomis tam, 

kad pasiektume sutarimą (tolerancija ir 

įtrauktis).  

 Kultūrinis mokymasis Aš galiu paaiškinti, kas man yra namai ir kam 

aš priklausau.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu 

 

Pristatykite vaikams filmo pavadinimą ir paklauskite, apie ką, jų nuomone, 

bus filmas.  

Peržiūrėkite filmą. Leiskite vaikams, jeigu jie nori, aptarti kilusias mintis 

filmo metu.  

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui  

Paprašykite vaikų reflektuoti savarankiškai šiais klausimais: „Kodėl 

babuinas atsidūrė mėnulyje vienas?“; „Kas jam nutiko?“; „Pagrįskite savo 

nuomonę ir paaiškinkite argumentaciją“.  

Užsiėmimo metu išdalinkite lipnius lapelius tam, kad mokiniai juose 

užrašytų atsakymus į šiuos klausimus (duokite mokiniams ne daugiau nei 2 

minutes). Paprašykite mokinių paeiliui priklijuoti savo lapelius ant lentos ir 

paskelbti, paaiškinti ir pagrįsti savo idėjas/prielaidas, remiantis filmu.  

Jeigu yra daugiau nei vienas mokinys, kuris turi tokią pačią nuomonę, šie 

mokiniai prie lentos turėtų ateiti kartu, tam, kad pristatytų savo idėjas / 

prielaidas ir paaiškintų / pagrįstų, kodėl jie padarė šias prielaidas, taip 

pradėdami dialogą. Tuomet kita mokinių grupė keičia pastarąją.   

Idėjos 

bendrai klasės 

diskusijai 

 

 

 

Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu / rodikliu ir priminkite 

mokiniams, jog jie turėtų pagrįsti savo nuomones remdamiesi filmu ar 

kitais šaltiniais, pagrindžiančiais jų įsitikinimus.  

Paprašykite mokinių klasėje aptarti, reflektuoti šiuos klausimus:  

„Kur priklauso Babuinas?“; „Mėnulyje ar Žemėje?“; „Pagrįskite savo 

nuomonę remdamiesi filmu.“  

Tuomet grupelėse mokiniai aptaria šiuos klausimus:  
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„Kas tau yra namai?“; „Kas namai yra tavo bendraklasiams?“; 

„Paaiškinkite savo argumentus“.  

Galite panaudoti šiuos raginamuosius klausimus tam, kad paskatintumėte 

mokinius:  

● Kur jaučiatės laimingi? 

● Jei išvykstate atostogų, kur norite sugrįžti?  

● Kuo išsiskiria vieta, kurią vadinate namais?  

● Kokie objektai, gyvūnai, žmonės, rutina yra to, ką vadinate namais, 

dalis?  

● Ar namai yra tokie patys visiems jūsų grupėje?  

● Palyginkite savo ir kitų vaikų grupelėje namų apibrėžimus ir 

paaiškinkite, kuo šie yra panašūs.  

Paklauskite vaikų, ar namai skirtingiems asmenims yra tokie patys, kodėl. 

Suveskite atsakymus į „Word“ dokumentą ir įkelkite į platformą. Aptarkite 

kitos klasės atsakymus.  

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Grupinis darbas (tolimesnė diskusija). Sustabdykite filmą 3:18 min. 

(ekrano nuotrauka pateikta apačioje) ir paklauskite mokinių: 

„Kaip, jūsų nuomone, Babuinas jaučiasi šioje nuotraukoje?“ Užduokite 

Babuinui klausimus, tam, kad sužinotumėte daugiau apie jo gyvenimą ir 

jausmus. Grupelėse paruoškite 3-4 klausimus, kurių norėtumėte paklausti 

Babuino.  

Jūs (mokytojas) galite prisiimti Babuino vaidmenį tam, kad mokiniai galėtų 

užduoti klausimus.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

 

Priminkite mokiniams, jog diskusijos ir argumentacijos tikslas / rodiklis jau 

buvo naudotas šių pamokų metu. Paklauskite, kaip jie dėl to jaučiasi ir ar 

mano padarę progresą pagrįsdami savo nuomonę nuo pirmosios pamokos.  

Kultūrinis 

artefaktas 
      

Pamokos metu 

Paprašykite mokinių sukurti koliažą, vaizduojantį vietą, kuriai jie priklauso, 

remdamiesi bendra klasės diskusija, paparšykite paaiškinti savo 

pasirinkimą keliais sakiniais. Ši užduotis gali būti pabaigta pamokos metu, 

arba paskirta kaip namų darbas. Paprašykite mokinių parašyti trumpą 
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pastraipą, paaiškinančią jų koliažus, kaip antraštę internetinei galerijai.  

 

Priedas (ekrano nuotrauka, pasidalinimui su mokiniais) 
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Pamokos scenarijus | Sesija 9 

Kultūrinis 

tekstas 

Burbule [Dans sa bulle] (2016) 

Teksto 

autorius 

Marie Bretin 

Knygos / 

filmo trukmė 

28 puslapiai 

Amžius 8/9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

buvote suporuoti praeitos sesijos metu. Platforma turėtų būti naudojama tik 

mokytojo, apibendrinusio klasės idėjas.  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte pamokos 

detales.   

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos priemonės 

(kompiuteris, projektorius), vaizdo skambutis ir platforma funkcionuotų 

tinkamai.  

● Sukelkite visus šaltinius į platformą, kurių jums prireiks pamokos 

metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės kambario išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Pasiskolinkite keletą instrumentų iš muzikos klasės, kuriuos 

naudosite kultūriniam artefaktui. Jums taip pat reikės diktofono arba 

mobiliojo telefono tam, kad įrašytumėte kompozicijas.  

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė Aktyvus dalyvavimas. Tai reiškia asmens įsitraukimą į pilietinę, politinę, 

socialinę, ekonominę, teisinę ir kultūrinę visuomenės sferas.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu pagarbiai paprieštarauti idėjoms, 

kuomet nesutinku.  

 Kultūrinis mokymasis Aš suprantu kaip spręsti konfliktus.  
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Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

knyga 

 

Perskaitykite knygos pavadinimą prancūziškai, o tada savo kalba, 

klausdami mokinių apie ką galėtų būti šis pavadinimas. Sukurkite minčių 

žemėlapį iš mokinių idėjų lentoje.  

Pasidalinkite knyga, paskatindami vaikus porose aptarti, kas nupiešta 

kiekviename puslapyje. Perskaitykite knygą iki puslapio, kuriame 

suskamba skambutis į pertrauką.  

Paskatinkite vaikus padiskutuoti klasėje, kodėl mergaitė pavaizduota 

raudonai, ką šie pastebėjo apie mergaitę, ką galėtų reikšti, jog ji 

nesureagavo į skambutį ir kodėl yra vaikas, kuris žiūri į mergaitę, nors kiti 

vaikai išbėgo žaisti.  

(Svarbu, kad vaikai suprastų, jog mergaitė knygoje negali girdėti, dėl šios 

priežasties ji ignoruoja keletą istorijoje vaizduojamų garsų. Kai mokiniai 

tai supras, galite paklausti, kaip knygos pavadinimas „Burbule“ yra susijęs 

su istorija.  

Tuomet sugrįžkite prie knygos ir perskaitykite iki galo, paskatindami 

mokinius porose aptarti, ką šie mato paveikslėliuose ir pasikalbėti apie tai, 

kas vyksta istorijoje. 

Paklauskite mokinių: „Kaip svarbu knygoje vaizduojamiems vaikams tai, 

jog konfliktas buvo išspręstas būtent taip?“  

Idėjos 

bendrai 

klasės/grupin

ei diskusijai 

 

IR  

 

Platformos 

užsiėmimas 

Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu / rodikliu: Aš galiu pagarbiai 

ginčyti kitų idėjas, kai su jomis nesutinku“.  

Pasidalinkite sakinių šablonais, kurie galėtų padėti: 

Papildant tai, ką pasakė X… 

Aš sutinku su…bet taip pat manau… 

Aš girdžiu, ką tu sakai, tačiau taip pat manau… 

Ar gali vaikai pagalvoti apie kitus būdus, kaip pagarbiai ginčyti idėjas, 

kuomet su jomis nesutinka?  

Diskusiniai teiginiai: 

Mes turėtumėme įsikišti, kai kiti pykstasi ar ginčijasi.  

Žmonės turėtų nesikišti į ne savo reikalus, nes įsikišę situaciją tik 
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pablogins.  

Surinkite šias idėjas į sąrašą ir pasidalinkite su kita klase per platformą. Kai 

sulauksite kitos klasės atsakymo, aptarkite, ar yra panašumų ir ar yra naujų 

idėjų, kurios veda moksleivius pirmyn?  

Refleksijos 

užsiėmimas  

Paprašykite mokinių apgalvoti: 

● Kodėl svarbu spręsti konfliktus?  

● Kaip mes sugebėjome pagarbiai ginčyti vieni kitų idėjas?  

Kultūrinis 

artefaktas 
 

 

Pamokos metu ar po pamokos 

(Šiam užsiėmimui galite paprašyti pagalbos iš muzikos mokytojo, kadangi 

kompozicijos dažnai būna mokymo plano dalimi ir mokiniai yra mokomi, 

kaip sukurti paprastas kompozicijas muzikos pamokų metu).  

Grupelėse, paprašykite vaikų pasinaudoti vaizduote ir kūrybiškumu tam, 

kad sukurtų muzikines kompozicijas, naudodami instrumentus, prieinamus 

muzikos kambaryje (perkusijas, pučiamuosius ar styginius instrumentus). 

Vieną kompoziciją, kurioje instrumentai nedera, kitą – kuomet jais grojama 

darniai.  

Paprašykite mokinių parašyti antraštę kaip priedą šiam artefaktui, kuri 

aprašytų kokius jausmus kelia skirtingos kompozicijos.  

      

Priedas (Platformos šaltinis): 

 

Ar sutinkate, ar nesutinkate ir kodėl?  

 

 

 

 

 

 

 

Mes turėtumėme įsikišti, 

kuomet kiti pykstasi ar ginčijasi 

Žmonės turėtų žiūrėti savų 

reikalų. Įsikišimas situaciją tik 

pablogina 
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Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

Pamokos scenarijus | Sesija 10 

Kultūrinis 

tekstas 

Išvykimas [Partida] (2015) 

Teksto autorius André Letria 

Knygos / filmo 

trukmė  

Sulankstomas (be puslapių) 

Amžius 8/9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

buvote suporuoti praeitos pamokos metu. Platforma turėtų būti 

naudojama tik mokytojo, apibendrinusio klasės idėjas.  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte 

pamokos detales.   

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos priemonės 

(kompiuteris, projektorius), video skambutis ir platforma funkcionuotų 

tinkamai.  

● Sukelkite visus šaltinius į platformą, kurių jums prireiks pamokos 

metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės kambario išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Parenkite keletą A3 popieriaus lapų kultūriniam artefaktui. 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė Tvarus vystymasis / klimato kaita: Tai apima socialines ir ekonomines 

problemas ir yra apibrėžiama kaip: „patenkinti dabartinių kartų poreikius 

nepakenkiant ateities kartų galimybėms patenkinti savo poreikius “(t. y. 

užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę visiems, tiek dabartinėms, tiek 

ateinančioms kartoms). Vienas iš tvaraus vystymosi aspektų yra klimato 

kaitos problemos sprendimas. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu įvertinti idėjas klausdamas ir 

ieškodamas papildomos informacijos.  

Kultūrinis mokymasis  Aš gebu diskutuoti apie klimato kaitos 

įtaką pasauliui ir klausti tam, kad 

sužinočiau daugiau.  
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Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

knyga 
 

Pasidalinkite paskatinančiu klausimu prieš perskaitydami knygą. 

„Žiūrėdami į paveikslėlių seką pagalvokite, kokią žinutę siunčia 

istorija?“  

Padrąsinkite vaikus aptarti „knygą“. Padiskutuokite, kodėl autorius 

galėjo pasirinkti perteikti istoriją tokiu būdu.  

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui  
(Pasirenkama 

trumpa užduotis) 

Pateikite klausimą: 

Kodėl jūsų nuomone autorius pavadino knygą „Išvykimas“?  

 

Idėjos bendrai 

klasės/grupinei 

diskusijai 
 

 

(Šis užsiėmimas priklausys nuo jūsų klasės ir jos žinių apie klimato kaitą. 

Tai gali būti proga aptarti veiksmų planą arba tai gali būti labiau 

pažintinė diskusija, skirta išsiaiškinti, kuo šie norėtų pasidomėti). 

Paklauskite mokinių: „Kokie klausimai, susiję su klimato kaitos įtaka, 

jums kyla?“; „Ar mes žinome atsakymą į šiuos klausimus?“. 

Sukurkite klausimų sąrašą iš dalykų, kuriuos vaikai norėtų sužinoti (į kai 

kuriuos atsakymą galima surasti, kai kurie gali būti labiau filosofiniai).  

Paskatinkite vaikus naudoti sakinių formas, tokias kaip: „Man įdomu 

kodėl“; „Galbūt“; „Ar galėtų būti, kad...“  

Pasirinkite idėjų diskusijai. 

Paskatinkite vaikus įdėmiai klausytis vieniems kitų ir vertinti idėjas: ar 

šios yra faktai, ar nuomonės ir kokios papildomos informacijos reikėtų?  

Patikslinkite klausimų sąrašą. Paskatinkite vaikus įvertinti klausimus ir 

nuspręsti, kurie gali būti atsakyti, o kurie yra svarbūs, tačiau atsakymo į 

juos nėra.  

Sinchroninis platformos užsiėmimas 

Prisijunkite prie platformos kartu su kita klase ir pasidalinkite kilusiais 

klausimais apie klimato kaitą. Įvertinkite vieni kitų klausimus – kuriais 

verta pasidomėti plačiau? Kurie reikalauja diskusijos, tačiau neaišku, ar 

gali būti rastas atsakymas? 
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Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Tai galėtų būti įdomios temos pradžia, kuomet vaikai pasidomi 

klausimais, kurie iškilo diskusijos metu.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

 

Reflektuokite, kaip buvo dalijamasi idėjomis ir ar vaikai naudojo sakinių 

šablonus. Kokius žodžius, sakinius mokiniai naudojo tam, kad įvertintų 

idėjas?  

Kultūrinis 

artefaktas 
 

Pamokoje 

Paprašykite mokinių sukurti schemą naudojant lankstinuko dizainą 

(lankstant A3 popieriaus lapą kaip akordeoną) tam, kad pademonstruotų, 

kaip žmonių veiksmai lemia klimato kaitą ir kokių veiksmų reikia imtis 

(įtraukite pasekmes to, kas galėtų nutikti, jei jokių veiksmų nebus 

imamasi vienoje pusėje ir jeigu bus imamasi kitoje pusėje). 

 

Arba 

Po pamokos: 

Paskatinkite mokinius pasidomėti klimato kaita tam, kad galėtų sukurti 

schemas, kuriomis galėtų pasidalinti su kitais vaikais. Kaip galima 

paprastai ir be žodžių perteikti idėjas?  

Kiekvienu atveju liepkite mokiniams parašyti trumpą pastraipą, 

paaiškinančią jų lankstinukus arba schemas kaip antraštę internetinei 

galerijai.  
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Pamokos planas | Sesija 11 

Kultūrinis 

tekstas 

Diena paplūdimyje  [Um dia na praia] (2008) 

Teksto autorius Bernardo Carvalho 

Knygos/filmo 

trukmė 

32 puslapiai 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis. Šiai pamokai būsite suporuoti su klase iš kitos šalies, 

kurioje vyks ta pati pamoka. Jūs bendrausite per platformą, o 

bendravimas bus asinchroninis. Platforma turėtumėte naudotis tik jūs 

(mokytojas), apibendrinus klasės idėjas.  

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte 

pamokos detales.   

● Iš anksto, dar prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos 

priemonės (kompiuteris, projektorius), video skambutis ir platforma 

funkcionuotų tinkamai.  

● Sukelkite visus šaltinius į platformą, kurių jums prireiks 

pamokos metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Atspausdinkite 11 knygos puslapį arba paruoškite jo rodymą 

lentoje projektoriumi. 

● Iš anksto paprašykite mokinių atsinešti daugkartinio naudojimo, 

perdirbimui tinkamų medžiagų iš namų (pvz.: butelių dangtelių, 

tualetinio popieriaus ritinėlių, buteliukų, butelių nuo pieno ar kartoninių 

dėžučių nuo dribsnių). 

● Pasirūpinkite, jog turėtumėte fotoaparatą ar telefoną tam, kad 

galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai.  

Tema Socialinė atsakomybė  

Potemė  Darnus vystymasis 
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Tai apima socialines ir ekonomines problemas ir yra apibrėžiama kaip: 

„patenkinti dabartinių kartų poreikius nepakenkiant ateities kartų 

galimybėms patenkinti savo poreikius “(t. y. užtikrinti geresnę gyvenimo 

kokybę visiems, tiek dabartinėms, tiek ateinančioms kartoms). Vienas iš 

tvaraus vystymosi aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš svarstau ir diskutuoju apie alternatyvias 

idėjas ir nuomones (šis tikslas vystomas nuo 

praeitos pamokos). 

 Kultūrinis mokymasis Galiu apmąstyti galimus atliekų pakartotinio 

naudojimo būdus. 

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

knyga 

 

Prieš pradėdami paaiškinkite klasei, jog kitų penkių pamokų metu jie 

naudosis panašia technologija kaip ir praeitose pamokose (per 

internetinę platformą) tam, kad pasidalintų savo idėjomis su klase iš 

kitos šalies, todėl, prieš prasidedant pamokai, jie turės galimybę 

pasisveikinti su mokiniais iš kitos klasės, pvz., per Skype skambutį. 

Pradėkite trumpą vaizdo skambutį su kitos klasės mokytoju ir leiskite 

vaikams pasisveikinti. Pavertėjaukite vaikams, jeigu reikės. 

Apibendrinkite pokalbį ir tęskite pamoką. Vėlesnis bendravimas tarp 

klasių per platformą bus asinchroninis.  

Pradėkite pamoką pristatydami knygos pavadinimą ir liepdami vaikams 

kelti hipotezes, apie ką jų nuomone bus knyga. Jūs taip pat galite 

paklausti: „Kas paprastai vyksta paplūdimiuose?“ (atsakymai gali 

priklausyti nuo šalies). 

Peržiūrėkite knygą su vaikais skatindami juos kalbėti apie tai, kas vyksta 

istorijoje.  

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 
 

Atidžiai apžiūrėkite su mokiniais 11 paveikslėlį knygoje (pridėtas 

pamokos plano gale). Paprašykite vaikų atkreipti dėmesį į skirtingus 

objektus, išsibarsčiusius paplūdimyje. Liepkite vaikams dirbti grupėse ir 

pagalvoti, kaip šie galėtų sutvarkyti paplūdimį, tačiau vietoj to, jog 

išmestų visas šiukšles, jie turėtų sugalvoti alternatyvių būdų šių objektų 
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kūrybiškam panaudojimui. 

Idėjos bendrai 

klasės/grupinei 

diskusijai 

 

 

Pasidalinkite diskusijos ir argumentacijos tikslu / indikatoriumi: „Aš 

svarstau ir diskutuoju apie alternatyvias idėjas ir nuomones“ ir 

paskatinkite mokinius atsakyti į žemiau pateiktą diskusinį teiginį atidžiai 

klausantis bendraklasių ir apsvarstant alternatyvias idėjas.   

Diskusinis teiginys. „Produktai, kurie vieno asmens gali būti laikomi 

atliekomis, kitam asmeniui gali būti naudingi“.  

Mokiniai pasidalina mintimis mažose grupelėse, o tuomet – bendroje 

klasės diskusijoje.  

Klausimai, kuriuos galite naudoti diskusijos metu:  

● Įvardinkite keletą kūrybiškų būdų atliekų panaudojimui.  

● Pasidalinkite pavyzdžiais iš knygos, kurie paaiškina jūsų 

atsakymus.  

● Pasidalinkite pavyzdžiais iš asmeninės patirties, kurie paaiškina 

jūsų atsakymus. 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Po pamokos. (Gali tapti dailės pamokos dalimi). 

Paprašykite mokinių pamokos metu naudoti priemones, kurios kitu 

atveju būtų laikomos atliekomis. Mokiniai grupelėse siūlo idėjas, ką 

būtų galima iš šių atliekų pagaminti, ir paaiškina savo pasirinkimo 

priežastis. Tuomet mokiniai kolektyviai sukuria darbelį, kuris atspindi 

atliekų antrinio panaudojimo sprendimą (pvz.: jie gali sukurti ką nors, 

kas plūduriuoja, aptardami skirtingų atliekų savybes). (Siūlomos 

priemonės: butelių kamšteliai, tualetinio popieriaus ritinėliai, buteliai). 

Kultūrinis artefaktas gali būti sukurtas grupėse arba klasė gali sukurti 

vieną didelį artefaktą.  

Kai darbelis bus pabaigtas, liepkite mokiniams parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų kultūrinį artefaktą, kuri galės būti panaudota 

kaip antraštė internetinei galerijai.  
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Platformos 

užsiėmimas 

Asinchroninis užsiėmimas 

Pasidalinkite savo kūrinio nuotraukomis su kita klase. Kai sulauksite 

kitos klasės nuotraukų, įvertinkite jų antrinio atliekų panaudojimo 

pasiūlymus ir aptarkite, ar jų priemonės ir pasiūlymai skiriasi nuo 

jūsiškių.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

      

Paprašykite vaikų reflektuoti apie kultūrinį tikslą / rodiklį, kuris yra: 

„Galiu apmąstyti galimus atliekų pakartotinio naudojimo būdus” ir 

padiskutuokite, ar vaikams pavyko pasiekti šį tikslą. Paskatinkite 

mokinius aptarti tai, jog ne visos atliekos suyra ir kodėl yra svarbu rasti 

antrinio atliekų panaudojimo būdų.  

      

      

 

Priedas– 11 Paveikslėlis 
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Pamokos scenarijus | Sesija 12 

Kultūrinis 

tekstas 

Bumerangas [Bumerangas] (2012) 

Teksto autorius Ilja Bereznickas 

Filmo/knygos 

trukmė 

01:14 min. 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

panaudojimas 

Asinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

dirbote praeitos pamokos metu. Klasėse vyks ta pati pamoka. 

Bendravimas per platformą bus asinchroninis. Platforma naudositės tik 

jūs (mokytojas), apibendrinęs klasės idėjas. Nepamirškite atsakyti į 

praeitos pamokos komentarus, taip pat išsiaiškinkite, kada ir kaip 

patalpinsite klasės idėjas į platformą tam, kad matytų kita klasė 

(peržiūrėkite refleksijos užsiėmimą šios pamokos pradžioje). 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte 

pamokos detales.   

● Iš anksto, dar prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos 

priemonės (kompiuteris, projektorius), video skambutis ir platforma 

funkcionuotų tinkamai.  

● Sukelkite visus šaltinius į platformą, kurių jums prireiks pamokos 

metu.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės kambario išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Atspausdinkite šaltinį pridėtą šios pamokos gale.  

● Susiraskite kartoninių dėžių (geriausia vienodo dydžio), po vieną 

kiekvienai mokinių grupei arba paprašykite vaikų atsinešti dėžių nuo batų 

iš namų.  

● Iš anksto paprašykite mokinių atsinešti daugkartinio naudojimo, 

perdirbimui tinkamų medžiagų iš namų (pvz.: butelių dangtelių, tualetinio 

popieriaus ritinėlių, buteliukų, butelių nuo pieno ar kartoninių dėžučių 

nuo dribsnių). 

●  Pasirūpinkite, jog turėtumėte fotoaparatą arba telefoną tam, kad 
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galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai.  

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė  Darnus vystymasis 

Tai apima socialines ir ekonomines problemas ir yra apibrėžiama kaip: 

„patenkinti dabartinių kartų poreikius nepakenkiant ateities kartų 

galimybėms patenkinti savo poreikius “(t. y. užtikrinti geresnę gyvenimo 

kokybę visiems: tiek dabartinėms, tiek ateinančioms kartoms). Vienas iš 

tvaraus vystymosi aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas. 

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu pasiekti susitarimą grupinių ar 

bendros klasės diskusijos metu.  

 Kultūrinis mokymasis  Gebu kritiškai vertinti gamtosauginių 

problemų priežastis, padarinius ir siūlomus 

sprendimus.  

Pamokos eiga 

Platformos 

refleksijos 

užsiėmimas 

(praeitai 

pamokai) 

 

 

Priminkite mokiniams, jog tikitės kitos klasės mokinių atsakymų, 

susijusių su praeitos pamokos diskusija. Prisijunkite prie diskusijų 

kambario, kurį sukūrėte praeitos pamokos metu ir peržiūrėkite gautas 

kultūrinio artefakto nuotraukas. 

Paprašykite mokinių įvertinti kitos klasės antrinio atliekų panaudojimo 

pasiūlymus ir aptarkite panašumus ir skirtumus, taip pat ar mokiniai 

pritaria kitos klasės pasiūlymams, o gal norėtų juos papildyti. Tuomet 

nusiųskite teigiamų atsiliepimų kitai klasei, naudodami jaustukus, kuriuos 

pasirinks mokiniai, taip pat palikite komentarus apie gautas nuotraukas.  

Peržiūrėkite 

filmą 

 

Pristatykite filmo pavadinimą (išverskite, jei reikia) ir paklauskite ar jie 

žino šio žodžio reikšmę ir ko, remiantis pavadinimu, galima tikėtis iš 

filmo. Tuomet peržiūrėkite filmą su mokiniais ir paklauskite: kas vyksta 

istorijoje? Kaip filmo pavadinimas susijęs su istorija?  



Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 

 

Paprašykite vaikų apibūdinti pagrindinio filmo veikėjo veiksmus, 

pristatykite žodį „vartojimas“ ir aptarkite šio žodžio reikšmę.  

Aptarkite su mokiniais šiuos klausimus (pasinaudokite kortele, pateiktoje 

pamokos pabaigoje):  

 Apibūdinkite ir kritiškai įvertinkite įvykių seką, kurią lemia 

perdėtas vartojimas.  

 Remdamiesi filmu ir jūsų asmenine patirtimi, apibūdinkite, kaip 

perteklinis vartojimas ir didelis kiekis atliekų daro įtaką aplinkai ir 

mūsų gyvenimo kokybei?  

 Kas galėtų sustabdyti vyrą filme nuo perteklinio vartojimo? 

Pagalvokite apie galimus sprendimus.  

 Kaip ši įvykių grandinė galėtų būti nutraukta tam, kad aplinka 

būtų apsaugota nuo taršos ar kitų gamtosauginių problemų? 

Idėjos bendrai 

klasės / 

grupinei 

diskusijai 

 

 

 

 

Pristatykite diskusijos ir argumentacijos tikslą / rodiklį, užrašykite jį 

lentoje: „Aš galiu pasiekti susitarimą grupinių ar bendros klasės 

diskusijos metu.“ 

Pradėkite diskusiją su klase aptardami, kaip susitarti dirbant grupelėse 

(minčių lietus). Paprašykite mokinių prisiminti kalbėjimo taisykles, 

aptartas pirmosios sesijos metu. Tuomet paskatinkite mokinius 

pasvarstyti, kodėl svarbu turėti keletą kalbėjimo taisyklių tam, kad 

grupelėse būtų pasiektas susitarimas.  

Paaiškinkite, jog dabar mokiniai turės progą pabandyti pasiekti susitarimą 

žaisdami vaidmenų žaidimą.  

Vaidmenų žaidimas.  

Paprašykite mokinių grupelėse prisiimti miesto tarybos narių vaidmenis. 

Jie turi pasiekti susitarimą dėl žemiau pateiktų teiginių.  

Paprašykite mokinių koreguoti / perfrazuoti / praplėsti / reflektuoti 

žemiau pateiktus teiginius tam, kad šie atspindėtų jų grupės, kaip tarybos 

narių, požiūrį. Pasakykite mokiniams, jog rezultatas bus pateiktas miesto 

tarybos pranešimo forma, sudaryto iš 4-5 punktų, kuriais bus galima 

pasidalinti su kita klase.  



Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

Pareiškimas: „Vartotojai turėtų mokėti mokestį, paremtą jų sukuriamų 

atliekų kiekiu. Tai privers juos susimąstyti apie jų sukuriamų atliekų kiekį 

ir tai, kokį poveikį aplinkai šios atliekos daro“.  

Duokite keletą parengtų frazių grupelėms:  

● Kaip miesto taryba mes sutarėme, kad… 

● Mes sutarėme, jog… 

● Mūsų bendras įsitikinimas… 

● Mes visi nusprendėme, kad… 

Platformos užsiėmimas. 

Kai grupelės apibendrins savo diskusijas, paskelbkite idėjas klasėje. 

Įkelkite idėjas į platformą ir paprašykite mokinių, jog palygintų savo 

idėjas su kitos klasės idėjomis.  

● Ar matote panašumų tarp jūsų ir kitos klasės mokinių 

pastebėjimų?  

● Ar išgirdote labai įdomių idėjų, kurias norėtumėte panaudoti tam, 

kad patobulintumėte savo miesto tarybos pranešimą?  

Paprašykite mokinių bendradarbiauti su kita klase ir sukurti veiksmų 

sąrašą, kurie galėtų sumažinti atliekų kiekį jūsų mieste ir pagerinti 

miestelio gyventojų gyvenimo kokybę. Kai baigsis diskusija, sukelkite 

mokinių idėjas į platformą. Kadangi abi klasės yra iš skirtingų šalių, 

idėjose gali išryškėti tam tikri kultūriniai skirtumai. Todėl paskatinkite 

mokinius aptarti kitos klasės idėjas ir nuspręsti ar šios gali būti pritaikytos 

jų šalyje. 

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Paprašykite vaikų pasidomėti apie atliekų sukūrimo lygius skirtingose 

Europos šalyse ir kaip šalys, kurių rodikliai mažiausi, sugebėjo sumažinti 

atliekų kiekį. „Ar šios priemonės gali būti panaudotos mūsų šalyje?“ 

Refleksijos 

užsiėmimas 

 

Ar pavyko grupelėje pasiekti susitarimą?  

Ar buvo sunku? Su kokias sunkumais susidūrėte?   

Kaip jums pavyko pasiekti susitarimą?  
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Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Po pamokos. (Tai gali būti atliekama per dailės arba technologijų 

pamokas)  

Paprašykite mokinių sukurti 3D pozityvių veiksmų grandinę, kuri 

sumažintų perteklinį vartojimą / atliekas ir pagerintų gyvenimo kokybę.  

Kiekviena grupė sukurs dalį šios grandinės, kurdami dioramą (trimatį 

modelį) batų dėžutėje, naudodami perdirbamas medžiagas ir menines 

priemones (molį, kreideles, dažus), kuriuos galima rasti dailės klasėje.  

Paprašykite vaikų parašyti trumpas pastraipas, paaiškinančias jų 

dioramas, kaip antraštę internetinei galerijai ir padarykite nuotraukų, 

kurias galėtumėte įkelti.  

 

Priedas – klausimų kortelė  

1. Apibūdinkite ir kritiškai įvertinkite įvykių seką, kurią lemia perteklinis vartojimas.  

2. Remdamiesi filmu ir jūsų asmenine patirtimi, apibūdinkite, kaip perteklinis vartojimas 

ir didelis kiekis atliekų daro įtaką aplinkai ir mūsų gyvenimo kokybei?  

3. Kas galėtų sustabdyti vyrą filme nuo perteklinio vartojimo? Pagalvokite apie galimus 

sprendimus.  

4. Kaip ši įvykių grandinė galėtų būti nutraukta, kad aplinka būtų apsaugota nuo taršos 

ar kitų gamtosauginių problemų? 
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Pamokos scenarijus | Sesija 13 

Kultūrinis 

tekstas 

Mano muziejus  (2017) 

Teksto autorius Joanne Liu 

Knygos/filmo 

trukmė 

32 psl. 

Amžius 8-9 metai  

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

dirbote praeitos pamokos metu. Klasėse vyks ta pati pamoka. 

Bendravimas per platformą bus asinchroninis. Platforma naudositės tik 

jūs (mokytojas), apibendrinęs klasės idėjas. Nepamirškite atsakyti į 

praeitos pamokos komentarus, taip pat išsiaiškinkite, kada ir kaip 

patalpinsite klasės idėjas į platformą tam, kad matytų kita klasė 

(peržiūrėkite refleksijos užsiėmimą šios pamokos pradžioje). 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte 

pamokos detales.   

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos priemonės 

(kompiuteris, projektorius), video skambutis ir platforma funkcionuotų 

tinkamai.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės kambario išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Jums prireiks keletos kamerų (geriausia po kamerą kiekvienai 

grupei) kultūrinio artefakto rengimui.  

Tema Būti europiečiu 

Potemė  Kultūrinis paveldas: Bendruomenėse išvystyto ir iš kartos į kartą 

perduodamo gyvenimo būdo išraiška, įskaitant papročius, praktikas, 

vietas, objektus, menines išraiškas ir vertybes.  

Sėkmės rodiklis Dialogas ir argumentacija Aš gali paaiškinti ir remtis savo idėjomis 

Kultūrinis mokymasis  Gebu vertinti skirtingas kultūrines meno 

išraiškas.  
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Pamokos eiga 

Platformos 

refleksijos 

užsiėmimas 

praeitai 

pamokai 

Priminkite mokiniams, jog tikitės kitos klasės mokinių atsakymų, 

susijusių su praeitos pamokos diskusija. Prisijunkite prie diskusijų 

kambario, kurį sukūrėte praeitos pamokos metu ir peržiūrėkite atsakymus 

kartu su mokiniais. Paprašykite mokinių palyginti savo ir kitos klasės 

idėjas.   

● Ar matote panašumų tarp savo ir kitos klasės atsakymų?  

● Ar pasitaikė ypač įdomių minčių, kurias norėtumėte panaudoti 

tam, kad patobulintumėte savo, kaip miesto tarybos, pranešimą?  

Padrąsinkite vaikus apgalvoti kitos klasės idėjas ir pabandyti paaiškinti, 

ar šios idėjos galėtų būti pritaikytos jų šalyje. Tuomet leiskite mokiniams 

pasirinkit jaustukus ir palikite geranoriškus komentarus po kitos klasės 

idėjomis platformoje.  

Peržiūrėkite 

knygą 

 

 

 

Užsiėmimas 

mąstymo 

skatinimui 

 

Parodykite knygos viršelį. Paklauskite vaikų, ką jie gali tikėtis išvysti 

muziejuje? Ar jiems kada teko būti muziejuje? (padiskutuokite, kur 

galima rasti muziejų ir ką galima juose pamatyti). 

Kai peržiūrėsite knygą paprašykite vaikų atkreipti dėmesį:  

Kokia berniuko patirtis muziejuje?  

Kaip manote, kas jį domina? 

Ar tai menas?  

Pažvelkite į skirtingus puslapius: Kur galite pamatyti meną šiuose 

puslapiuose? Kur jūsų nuomone berniukas mato meną šiuose 

puslapiuose?  

Pasinaudokite šiais klausimais tam, kad pratęstumėte diskusiją: „Ar 

menas kabo ant sienos, ar kažkur kitur paveikslėlyje, pvz.: šešėlis ant 

grindų?“  

Idėjos bendrai 

klasės / grupinei 

diskusijai 

 

ir 

Šis užsiėmimas, kultūrinio artefakto kūrimas, yra pasiruošimas 

platformos diskusijai. Svarbu, jog jis sietųsi su tema „kultūrinis paveldas“ 

tam, kad ištirtume, ką laikome menu.  

      

Pamokos metu. 
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Kultūrinis 

artefaktas 

Knygoje berniukas pastebi šešėlius ir raštus natūralioje aplinkoje. Šie 

dalykai jį domina labiau nei paveikslai ant sienų muziejuje.  

Ar galite pastebėti įdomių raštų ar formų savo aplinkoje, kuriuos 

galėtumėte laikyti menu?  

Išsidalinkite fotoapartus mažose grupelėse ir fotografuokite mokykloje, 

jos teritorijoje. Atkreipkite dėmesį į šešėlius, natūralius raštus ar įdomius 

daiktus (pvz.: paltai ant kabliukų, plytų siena) ir juos nufotografuokite. 

Pasirinkite įdomius kampus fotografijoms (žiūrint žemyn, žiūrint 

aukštyn, padėjus kamerą ant grindų). Paprašykite vaikų parašyti trumpą 

pastraipą, paaiškinančią jų pasirinkimus, kaip antraštę internetinei 

galerijai. 

 

Priminkite vaikams diskusijos ir argumentavimo tikslą / rodiklį. 

Pasidalinkite nuotraukomis ir paprašykite vaikų pagrįsti, kodėl jas galima 

laikyti menu. Paskatinkite vaikus teirautis ir pagarbiai atsakyti.  

Išrinkite tris nuotraukas, kurias įkelsite į platformą. 

Atsakykite į klausimus: 

„Kas yra menas? Kur jis priklauso? Kas meną daro menu?“ 

Paskatinkite vaikus pagrįsti savo nuomonę ir atsakyti vienas kitam, ne tik 

jums, kaip klasės mokytojui.  

Platformos 

užsiėmimas 

 

Pasinaudokite platforma tam, kad pasidalintumėte atrinktomis vaikų 

meno nuotraukomis su kita klase.  

Pasidalinkite atsakymais į klausimus: 

„Kas yra menas? Kur jis priklauso? Kas meną daro menu?“ 

 

Kai gausite kitos klasės nuotraukas,  peržiūrėkite teigiamai jas 

įvertindami, pabrėždami jų menines savybes (pvz.: mums patiko kaip 

šešėliai kuria raštą, mums patiko kaip jūs pažvelgėte į žaidimų aikštelę). 

Aptarkite kokių komentarų sulaukė jūsų klasės darbelis.  

Aptarkite kitos klasės idėjas apie tai, kas yra menas, kur jis priklauso ir 

kas meną daro menu. Paklauskite vaikų, ar šie sutinka su išsakytomis 
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mintimis – galbūt apibrėžimai galėtų būti perfrazuoti?  
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Pamokos scenarijus | Sesija 14 

Kultūrinis 

tekstas 

Namas [Domek] (2016) 

Teksto autorius Veronika Zacharová 

Knygos/filmo 

trukmė 

05:27 min. 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis. Šią pamoką būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

dirbote praeitos pamokos metu. Klasėse vyks ta pati pamoka. 

Bendravimas per platformą bus asinchroninis. Platforma naudositės tik 

jūs (mokytojas), apibendrinęs klasės idėjas. Nepamirškite atsakyti į 

praeitos pamokos komentarus, taip pat išsiaiškinkite, kada ir kaip 

patalpinsite klasės idėjas į platformą tam, kad matytų kita klasė 

(peržiūrėkite refleksijos užsiėmimą šios pamokos pradžioje). 

Pasirengimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte 

pamokos detales.   

● Iš anksto prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos priemonės 

(kompiuteris, projektorius), video skambutis ir platforma funkcionuotų 

tinkamai.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas mokinių 

darbui mažose grupėse.  

● Paruoškite A4 popieriaus lapų kultūrinio artefakto kūrimui.  

● Pasirūpinkite, kad turėtumėte fotoaparatą arba mobilųjį telefoną, 

kad galėtumėte padaryti nuotraukų internetinei galerijai.  

Tema Būti europiečiu 

Potemė  Europietiškas naratyvas. Bendros istorijos, kurios istoriškai suformavo 

tai, kas šiandien yra Europa ir kaip europiečiai ją mato. Tai apima tiek 

priverstinės, tiek savanoriškos migracijos formas.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu apsvarstyti alternatyvų požiūrį.  
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 Kultūrinis mokymasis Aš gebu įvertinti privalumus ir trūkumus 

gyvenant miesto ir kaimo vietovėse.  

Pamokos eiga 

Platformos 

refleksijos 

užsiėmimas 

(praeitai 

pamokai) 

 

Priminkite mokiniams, jog tikitės kitos klasės mokinių atsakymų, 

susijusių su praeitos pamokos diskusija. Prisijunkite prie diskusijų 

kambario, kurį sukūrėte praeitų pamokų metu ir peržiūrėkite nuotraukas 

teigiamai jas įvertindami, pabrėždami jų menines savybes (pvz.: mums 

patiko kaip šešėliai kuria raštą, mums patiko kaip jūs pažvelgėte į žaidimų 

aikštelę). Aptarkite kokių komentarų sulaukėte apie savo darbelį.  

Aptarkite kitos klasės idėjas apie tai, kas yra menas, kur jis priklauso ir 

kas meną daro menu. Paklauskite vaikų ar šie sutinka su išsakytomis 

mintimis – galbūt apibrėžimai galėtų būti perfrazuoti?  

Peržiūrėkite 

filmą 

 

Parodykite mokiniams filmą ir paklauskite, kas nutiko istorijoje: 

„atsisukite į klasės draugą ir trumpai, kuo detaliau, perpasakokite 

istoriją“.  

Tęskite diskusiją pasitelkdami gilinamus klausims:  

● Kodėl jūsų nuomone šeima nusprendė palikti vietą, kurioje 

gyveno anksčiau?  

● Kaip jų sprendimas paveikė senąjį namą? Kodėl šitaip jautėsi 

senasis namas?  

● Kodėl, jūsų nuomone, senasis namas išėjo jų ieškoti?  

● Kodėl jie paliko naująjį namą?  

Idėjos bendrai 

klasės / 

grupinei 

diskusijai 

 

 

 

 

Pristatykite dialogo ir argumentacijos tikslą / rodiklį.  

Pristatykite mokiniams diskusinį teiginį:  

„Gyventi miesto vietovėje yra geriau, nei gyventi kaimo vietovėje“. 

Pagrįskite savo nuomonę, paaiškindami kodėl.“ 

Paprašykite vaikų aptarti šį teiginį grupelėse.  

 

Pratęskite diskusiją klasėje. Paprašykite grupelių pasidalinti tuo, kas buvo 

aptarta, primenant, kad nuomonę reikia pagrįsti. Užrašykite moksleivių 

idėjas ant lentos į skiltis „gyvenimo miesto vietovėje privalumai ir 
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trūkumai“ (pvz.: gyvenimo kaimo vietovėje privalumai bus užrašyti kaip 

gyvenimo miesto vietovėje trūkumai ir atvirkščiai).   

Gilinamasis 

užsiėmimas  

Paklauskite mokinių, kodėl jų nuomone žmonės išsikelia iš kaimo 

vietovių į miestus ir atvirkščiai.  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

 

Pamokos metu 

Paprašykite vaikų grupelėse nupiešti komiksą, kuriame būtų pavaizduota 

kur šie gyvena (mieste arba kaime). Ši užduotis gali būti atlikta pamokos 

metu arba užduota kaip namų darbas. Piešinys / komiksas turėtų aiškiai 

parodyti gyvenimo toje vietovėje privalumus ir trūkumus. Paprašykite 

mokinių parašyti trumpą pastraipą kaip antraštę internetinei galerijai ir 

padarykite nuotraukų, kurias galėtumėte įkelti.  

Platformos 

užsiėmimas 

 

Nufotografuokite piešiančius mokinius ir nusiųskite kitai klasei. Kai 

sulauksite kitos klasės nuotraukų, paprašykite vaikų apsvarstyti 

alternatyvias gyvenamas vietas, palyginti, kiek panašūs į jų yra kitos 

klasės įvardinti privalumai ir trūkumai, ir išskirti alternatyvius požiūrius 

komiksuose, kuriuos įvardijo kita klasė.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

 

„Kaip sekėsi apsvarstyti alternatyvų požiūrį klasės diskusijos metu ir 

bendraujant su kita klase?“ 

„Kaip/ar skirtingi požiūriai gali būti siejami su kultūriniais skirtumais ir 

panašumais?“  
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Pamokos scenarijus | Sesija 15 

Kultūrinis 

tekstas 

Mes turėjome išeiti [Meidän piti lähteä] (2018) 

Teksto autorius Sanna Pelliccioni 

Knygos/filmo 

trukmė 

50 psl. 

Amžius 8-9 metai 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis. Šiai pamokai būsite suporuoti su ta pačia klase, su kuria 

dirbote praeitos sesijos metu. Klasėse vyks ta pati pamoka. Bendravimas 

per platformą bus asinchroninis. Platforma naudositės tik jūs (mokytojas), 

apibendrinęs klasės idėjas. Nepamirškite atsakyti į praeitos pamokos 

komentarus, taip pat išsiaiškinkite,  kada ir kaip patalpinsite klasės idėjas į 

platformą tam, kad matytų kita klasė (peržiūrėkite refleksijos užsiėmimą 

šios pamokos pradžioje). 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Susisiekite su kitos klasės mokytoja tam, kad aptartumėte 

pamokos detales.  

● Iš anksto, dar prieš pamoką pasirūpinkite, kad elektronikos 

priemonės (kompiuteris, projektorius), video skambutis ir platforma 

funkcionuotų tinkamai.  

● Pasirūpinkite, kad jūsų klasės išdėstymas būtų tinkamas 

moksleivių darbui mažose grupėse.  

● Pasiruoškite A4 arba A2 kartono lapų kultūrinio artefakto kūrimui.  

● Atsispausdinkite knygos puslapius ir korteles, pridėtas pamokos 

plano gale arba pasiruoškite projektoriaus pagalba rodyti jas lentoje.   

● Pasirūpinkite, jog turėtumėte fotokamerą arba telefoną tam, kad 

padarytumėte nuotraukų internetinei galerijai.  

Tema Būti europiečiu 

Potemė  Priklausymas. Priklausymas yra narystės bendruomenėse 

konceptualizavimo priemonė (pvz.: šeima, mokykla, klubai) arba 

priklausymo bendruomenei jausmas.  

Sėkmės 

rodikliai 

Dialogas ir argumentacija Galiu įvertinti idėjas, diskutuoti apie 

alternatyvas ir svarstyti alternatyvius 

požiūrius.  

Svarbu: šis tikslas / rodiklis jau buvo 
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naudotas, tačiau šįkart siekiama įvertinti 

vaikų padarytą progresą pamokų metu.   

 Kultūrinis mokymasis Galiu aptarti įvairius (teisinius, emocinius) 

kam nors priklausymo aspektus.  

Pamokos eiga 

Platformos 

refleksijos 

užsiėmimas 

(praeitai 

pamokai) 

 

Priminkite mokiniams, jog tikitės kitos klasės mokinių atsakymų, 

susijusių su praeitos pamokos diskusija. Prisijunkite prie diskusijų 

kambario, kurį sukūrėte ankstesnių pamokų metu ir peržiūrėkite 

nuotraukas su mokiniais. Paprašykite mokinių apgalvoti alternatyvias 

gyvenamąsias vietoves, apsvarstykite, ar panašūs yra kitos klasės įvardinti 

privalumai ir trūkumai lyginant su jūsų klasės ir išskirkite alternatyvius 

požiūrius, pateiktus kitos klasės komikse.  

Tuomet leiskite mokiniams pasirinkit jaustukus ir palikite geranoriškus 

komentarus po kitos klasės idėjomis platformoje. 

Peržiūrėkite 

knygą 

 

Kartu su mokiniais peržiūrėkite knyga ir paprašykite jų atpasakoti knygos 

istoriją pirmuoju asmeniu (vienaskaita) prisiimant mergaitės su rausvu 

plaukų kaspinėliu vaidmenį.  

Tuomet, vienas po kito, mokiniai turėtų kolektyviai prisidėti prie istorijos 

vertindami / diskutuodami / svarstydami vienas kito šios bežodės knygos 

interpretacijas.  

Galite panaudoti šiuos klausimus kortelėse (žiūrėti pamokos plano gale) 

tam, kad paskatintumėte mokinius pasidalinti savo istorijos interpretacija.  

Klausimai: 

● Kur yra mergaitė istorijos pradžioje / viduryje / pabaigoje? 

● Kuo naudodamiesi keliauja mergaitė ir jos šeima? 

● Kaip ji jaučiasi skirtingose istorijos dalyse? 

● Kaip baigiasi istorija?  

Idėjos bendrai 

klasės / 

grupinei 

diskusijai 

Šiam užsiėmimui naudokite pasirinkimų grandinę. Tai reiškia, jog turite 

paprašyti mokinių sustoti ratu tam, kad šie pasidalintų savo pamąstymais 

šiuo klausimu:  

„Kas mergaitei tampa namais kiekvienoje istorijos dalyje?“  
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Mokinys „pradeda grandinę“ perduodamas kalbėjimo eilę kitam vaikui 

tam, kad šis išreikštų savo požiūrį. Tuomet sekantis vaikas perduoda eilę 

kitam tol, kol išklausoma visų vaikų požiūrio.  

 

Pristatykite dialogo ir argumentacijos tikslą / indikatorių ir paprašykite 

vaikų įvertinti idėjas / aptarti alternatyvas / apsvarstyti alternatyvius 

požiūrius papildant vienas kito mintis. Kadangi šis tikslas / rodiklis jau 

buvo naudotas anksčiau, galima paklausti vaikų, kokiais būdais būtų 

galima šį tikslą pasiekti. Kadangi tai paskutinė pamoka, pasiekti šį tikslą 

gali būti naudojamas visų prieš tai buvusių tikslų derinys.   

Mokinių atsakymuose gali būti paminėti mergaitės namai istorijos 

pradžioje, naujasis namas istorijos pabaigoje arba alternatyva – pabėgėlių 

stovykla su daugybe palapinių valtyje. Vaikams gali kilti ir kitų minčių 

apie vietas, laikomas namais.  

Kai vaikai išreikš savo mintis apie skirtingas vietas, laikomas namais, 

kurias jie pastebėjo knygoje, susikoncentruokite į tris knygos iliustracijas, 

kuriose pavaizduota pabėgėlių stovykla (žr. žemiau).  

Paklauskite vaikų:  

● „Kodėl šią pabėgėlių stovyklą galima laikyti namais?“  

● „Kas namus padaro namais?“  

● „Kas sukuria „priklausymo“ jausmą šiuose puslapiuose?“ 

● „Kokie yra pozityvūs kam nors priklausymo aspektai?  

Galimi atsakymai gali būti susiję su priklausymo jausmo elementais, 

tokiais kaip saugumas, draugystės, bendruomenė, šeima, žmonės, 

besidalinantys panašiomis patirtimis, bendradarbiavimas, solidarumas, 

bendravimas su kitais žmonėmis, pasitenkinimas.  

 

Pratęskite diskusiją klausdami mokinių: „Ar manote jog šie elementai gali 

būti laikomi pakankamais tam, kad kažkur būtų galima jaustis kaip 

namuose? Ar yra kitų elementų, kurie galėtų prisidėti prie priklausymo 

jausmo ar prie jausmo, jog namai yra nuolatiniai, ne laikini?“ 
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Parodykite mokiniams kitus knygos puslapius, kad padėtumėte jiems 

atsakyti į klausimus remiantis knyga. Galimuose atsakymuose gali būti 

paminėtas pasas (pilietybė) ir namų raktai.  

Apibendrinkite atsakymus į klausimus ir įkelkite į platformą asinchroninei 

diskusijai su kita klase (iš kitos šalies).  

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Vaidmenų žaidimas: vaikai ratu siunčia naujų mergaitės namų raktą ir 

papasakoja kaip šie jaučiasi jį turėdami savo rankose, įsivaizduodami, jog 

yra mergaitė iš istorijos.  

Refleksijos 

užsiėmimas 

 

Priminkite mokiniams, jog diskusijos ir argumentacijos tikslas/rodiklis jau 

buvo naudotas anksčiau, kitų pamokų metu. Paklauskite, kaip šie jaučiasi 

dėl šio tikslo šįkart ir ar jaučia padarę progresą, siekiant pagrįsti savo 

nuomonę, lyginant su pirmu kartu.  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokos metu: 

Paprašykite mokinių sukurti naują pasą mergaitei, įtraukiant jos vardą, 

pavardę, gimimo data, naują pilietybę. Mokiniai taip pat gali nupiešti 

mergaitės nuotrauką, t.t.  

 

Ar po pamokos 

Paprašykite vaikų panaudoti A2 dydžio kartono lapą, kad nupieštų 

suasmenintą Europą (pavyzdžiui kaip moterį ar vaiką), kuri simboliškai 

reprezentuos vieną ar kelis aptartus priklausymo aspektus, tokius kaip 

saugumas, draugystė, bendruomenė, šeima, žmonės, besidalinantys 

bendromis patirtimis, bendradarbiavimas, solidarumas, bendravimas su 

kitais žmonėmis, pasitenkinimas ar kitos potemės, susijusios su buvimu 

europiečiu, kurios buvo aptartos praeitų pamokų metu, tokios kaip 

kultūrinis paveldas ar europietiškas naratyvas.  

Kiekvienu atveju paprašykite mokinių parašyti trumpą pastraipą, 

paaiškinančią jų kultūrinius artefaktus, kaip antraštę internetinei galerijai.  

Platformos 

užsiėmimas 

 

Platforma bus naudojama asinchroniškai ir bendravimas tarp klasių vyks 

skirtingu metu.  

Išverskite į anglų kalbą mokinių idėjas  /atsakymus, kuriuos išgirdote 
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bendros klasės diskusijos apie priklausymą metu ir įkelkite į platformą 

tam, kad kita klasė galėtų šias mintis įvertinti, aptarti alternatyvas ir 

apsvarstyti alternatyvius požiūrius savo pamokos metu.  

      

Priedas – papildomi šaltiniai 

(Pagalbinės kortelės pavyzdys) 

      

Jūs esate mergaitė iš istorijos. Papasakokite istoriją jos akimis. Jums padės pateikti 

klausimai.  

      

Klausimai:  

● Kur yra mergaitė istorijos pradžioje / viduryje / pabaigoje? 

● Kuo naudodamiesi keliauja mergaitė ir jos šeima? 

● Kaip ji jaučiasi skirtingose istorijos dalyse? 

● Kaip baigiasi istorija?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paveikslėliai iš knygos, skirti klasės diskusijai) 



Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

 

 



Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

 

 

 

 

 


