
Profesinis tobulėjimas, įgyvendinant Kultūrinio raštingumo ugdymo/si 

programą (CLLP)  

1. KULTŪRINIO RAŠTINGUMO SAMPRATA



 

 

Pirmojo projekto susitikimo metu, kuris vyko VU Filosofijos fakultete, mokytojai, pakviesti 

dalyvauti projekte (20 mokytojų iš įvairių vietovių ir skirtingo lygmens (ikimokyklinio, pradinių 

ir vidurinio) ugdymo institucijų, susipažino tarpusavyje. Jiems buvo pristatyta DIALLS projekto 

strategija, tikslai, uždaviniai. Mokytojai susipažino su pagrindiniais dialogo principais, su jo 

kūrimo pavyzdžiais.  

 

Projekte dalyvaujančios Lietuvos mokyklos: 

 

 

 

Kas yra kultūrinis raštingumas? 

1980 metais amerikietis  edukologas Edas Hirsch‘as  pristatė naują sąvoką  „kultūrinis 

raštingumas“. Jo nuomone, tai – žinios, reikalingos jauniems amerikiečiams efektyviai veikti savo 

visuomenėje. E. Hirschas sudarė kultūrinių idėjų sąrašą, kuris, jo nuomone, atspindėjo tai ką 

„kiekvienas amerikietis turi žinoti“.   

DIALLS projekte praplečiama ši kultūrinio raštingumo samprata. Mokslininkų grupė kultūrinį 

raštingumą bendrąja prasme, apibūdina „kaip nuostatas, iš(si)ugdytas dialogo ir argumentuotų 

pokalbių, vykstančių tarp įvairioms kultūroms priklausančių asmenų,  metu.   

1. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija;  

2. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija;   

3. Mažeikių „Ventos“ progimnazija;   

4. Vilniaus Ąžuolyno progimnazija;  

5. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija;  

6. Kietaviškių pagrindinė mokykla;   

7. Šiaurės Licėjaus pradinė mokykla;  

8. Šv. Juozapo pradinė mokykla.   

9. Vilniaus vaikų darželis „Aukštyn kojom“.   

Kultūrinio raštingumo samprata ir bendroji informacija apie 

projektą. 

1 pav. Pirmasis Lietuvos mokytojų, 

dalyvaujančių DIALLS projekte, susitikimas. 



Kultūrinio raštingumo programa skirta padėti mokiniams: 

• Suprasti įvairovės prasmę ir ją gerbti;  

• Suvokti, kaip mūsų kultūriniai identitetai daro įtaką mūsų suvokimui ir elgesiui;  

• Suprasti, kad galime ugdyti/is raštingumą, kuriant dialogą;  

• Skatinti „kultūriškai reaguojančią pedagogiką“ (Ladson-Billigs, 1994).  

 

2 pav. Aptariame, kas yra kultūrinis raštingumas.   

 

Projekto strategija 

 
DIALLS projektas buvo vykdomas laipsniškai ir apėmė tris etapus, kiekvienam iš jų buvo 

skiriami vieneri metai. Pirmajame kūrimo etape kiekvienoje šalyje dirbanti 15–20 mokytojų 

komanda kūrė ir išbandė medžiagas darbui klasėje. Kultūrinio Raštingumo Ugdymo/si Programą 

(Cultural Literacy Learning Programme, CLLP) sudaro 15 pamokų trims amžiaus grupėms (5–6 

m., 8–9 m. ir 14–15 m. vaikams ir paaugliams). Europos šalyse sukurti ir atrinkti 45 kultūriniai 

tekstai (betekstės paveikslėlių knygelės ir trumpametražiai bežodiniai filmukai), kurie klasės 

diskusijose buvo naudojami kaip tam tikros paskatos diskusijoms.   

 

Antrojo ir pagrindinio etapo metu (2019–2020 mokslo metais) buvo įgyvendinama Kultūrinio 

Raštingumo Ugdymo/si Programa (Cultural Literacy Learning Programme, CLLP), įvairių 

šalių/projekto partnerių mokyklose. Mokiniai diskutavo klasėse ir virtualioje erdvėje su kitų 

mokyklų mokiniais projekto metu sukurtoje DIALLS platformoje. Net ir jauniausi vaikai 



bendravo internetu, pavyzdžiui, dalinosi padarytais kūrybiniais darbeliais, kurie buvos įkvėpti 

diskusijų apie paveikslėlių knygeles ir filmukus. Mokinių atrinkti geriausi kūrybiniai darbeliai 

(artefaktai) sudaro Virtualiają Galeriją. Planuota trečioji virtualiųjų diskusijų tarp įvairių šalių 

mokinių, dalis nebeįvyko dėl prasidėjusios pandemijos COVID-19 ir užsidariusių mokyklų visose 

šalyse. Todėl kiekvienos šalies mokiniai atsiuntė koncentruotus teiginius apie DIALLS projekto 

vertybes (toleranciją, empatiją ir įsitraukimą), juos iliustruodami sukurtais filmukais ir/arba 

kūrybiniais darbeliais (artefaktais). Tokiu būdu, mokinių idėjų pagrindu sukurtas Mokinių 

Kultūrinio Raštingumo Manifestą (Student Manifesto for Cultural Literacy). Projekto 

tyrėjai įvairiose šalyse įrašė, transkribavo, kodavo ir analizavo mokinių diskusijas ir kūrė atviros 

prieigos daugiakalbį rinkinį.  

 

Trečiaisiais projekto metais (3 pav.) Kultūrinio Raštingumo Ugdymo (si) Programa (Cultural 

Literacy Learning Programme, CLLP) tapo atviros prieigos ištekliumi, kuris apima ir Kultūrinio 

Raštingumo Ugdymo/si Pažangos Skales (Scale of Progression for Cultural Literacy Learning, 

SPCLL). Visi šie projekto metu sukurti darbai padės mokytojams tobulinti savąjį kultūrinio 

raštingumo supratimą, gebėjimus ir kompetencijas.  

 
3 pav. DIALLS projekto laiko juosta. 

 



Bendroji informacija apie projektą DIALLS 

Projekto vadovė: Dr. Fiona Maine (Kembridžo Universitetas). Koordinatorė Lietuvoje: Dr. Irena 

Zaleskienė (Vilniaus Universitetas). Projekto trukmė: 2018–2021 m.  

Projekto partneriai: 

1. Centre National de la Rechearche Scientifique /Telecom ParisTech (Prancūzija). 

2. Department of Education/University of Nicosia (Kipras).  

3. Department of Music, Art and Culture Studies/ University of Jyväskylä (Suomija). 

4. Developmental and Educational Psychology Department /University of Barcelona 

(Ispanija). 

5. Faculty of Education/ Cambridge University (Jungtinė Karalystė). 

6. Faculty of Psychology/University of Münster (Vokietija). 

7. Faculty of Social Sciences and Humanities/Universidade Nova de Lisboa (Portugalija).  

8. Institute of Educational Sciences/University of Vilnius (Lietuva).  

9. School of Education/The Hebrew University of Jerusalem (Izraelis). 

Projekto pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 

DIALLS pagrindinis tikslas yra mokyti mokinius dalyvauti diskusijose ir dalijantis įvairiomis 

nuomonėmis ir perspektyvomis kurtis savosios kultūros tapatybę; ugdytis jautrumą ne tik savo, 

bet ir visų kitų tapatybėms ir kultūroms (4 pav. Pavaizuotas esminis projekto tikslas, 1 lentelėje 

– šis tikslas konretizuotas uždaviniais).  

 

4 pav. DIALLS projekto tikslai. 

 



1 lentelė. DIALLS projekto uždaviniai  

1 

Padėti vaikams ir paaugliams suvokti, kad kultūrinio raštingumo ugdymąsis, kuriant 

dialogą ir teikiant argumentus, yra Europos tapatybės, įvairių kultūrų ir pagarbos 

įvairovei ugdymosi, priemonė. Ji apima: 

• Kultūrinio Raštingumo ugdymo (si) Programą (Cultural Literacy Learning 

Programme, CLLP). 

• Virtualiųjų ir klasėse vykstančių diskusijų analizę. 

• Daugiakalbį vykusių mokinių diskusijų atviros prieigos rinkinį. 

2 

Pateikti išsamias kultūrinio raštingumo ugdymo (si) mokyklose, gaires sukuriant 

Kultūrinio Raštingumo Ugdymosi Pažangos Skales (Scale of Progression for 

Cultural Literacy Learning, SPCLL). 

 

3 

Skatinti jaunų žmonių kultūrinės tapatybės ugdymąsi diskusijų ir kūrybinių darbelių 

metu. Taip pat sukurti Virtualią mokinių darbų Galeriją ir Mokinių kultūrinio 

raštingumo Manifestą.  

 

DIALLS koncepcinė struktūra 

DIALLS projekto iniciatoriai ir vykdytojai  kultūrinį raštingumą supranta ne tik kaip nacionalinės 

tapatybės ir kultūros suvokimą, bet ir kaip jautraus, empatiško požiūrio į kitas kultūras ugdymą/si, 

skatinantį integraciją, kultūrų dialogą ir tarpusavio supratimą. Šis nenormatyvinis kultūrinio 

raštingumo apibrėžimas išskiria toleranciją, įtrauktį ir empatiją kaip pagrindines tarpkultūrines 

kompetencijas.  

Projekto metu buvo sukurta DIALLS Kultūrinio raštingumo analizės tematine diagrama (5 pav.) 

vėliau pavadinta Kultūrinė analizės metmenys/ Cultural Analyses Framefork (CAF).  



 

5 pav. Kultūrinės analizės metmenys (Cultural Analyses Framework, CAF) 

 

Plačios temos apie socialinę atsakomybę, gyvenimą kartu ir bendrumo jausmą sudaro potemes, 

svarbias mokantis kultūrinio raštingumo. Jos yra susijusios su tolerancija, empatija ir įsitraukimu, 

esminiais kultūrinio raštingumo bruožais. Šiame paveiksle ir pavaizduotos pagrindines idėjos, 

susijusios su kultūros vertybėmis, tapatybėmis, paveldu, sąmoningumu ir raiška, kurios yra 

svarbiausios diskusijose apie platesnius kultūros aspektus. Sukurta, išbandyta ir įgyvendinta 

Kultūrinio raštingumo programa (15 pamokų įvairaus amžiaus mokiniams) remiasi šiais 

metmenimis.      

Pastaba: susitikimo pabaigoje dalyviams siūloma padirbėti grupėse, projektuojant įvairią 

būsimų pamokų tematiką ir savo idėjomis pasidalinti tarpusavyje.   

 

Būtina akcentuoti, kad ugdant/is kultūrinį raštingumą labai svarbu turėti dokumeną, kuris padėtų 

sekti mokinių pažangą šiame procese, geriau planuoti planuoti veiklas, atsižvelgiant į mokinių 

turimą supratimą ir kultūrinius interesus. Todėl buvo sukurta „Kultūrinio raštingumo ugdymosi 

pažangos“ Skalė, kurią sudaro du Aprašai: „Dialogo skatinimo Aprašas“ ir „Kultūrinio 

raštingumo ugdymo/si pasiekimų Aprašas“. Čia pateikiami esminiai pastarojo Aprašo 

komponentai.    

 



Svarbu pabrėžti, kad nėra atskiro mokinių pasiekimų matavimo įrankio, skirto įvertinti esmines 

asmens savybes: toleranciją, empatiją ir įtrauktį. Todėl šis Kultūrinio ugdymo/si pasiekimų 

Aprašas (SPCLL) parodo kaip aukščiau įvardintos savybės pasireiškia dialogo metu. Įtraukias 

aplinkas mes kuriame pasitelkdami savo suvokimą vienas apie kitą ir aktyvų visų grupės narių 

palaikymą. Mes ugdome empatiją, klausydamiesi vienas kito idėjų, siedami jas su tuo, kaip ir 

kodėl asmenys suformavo savo požiūrius. Mes išmokstame toleruoti nevienareikšmius dalykus 

ir priimti tai, kad gali būti įvairių popžiūrių į tuos pačius dalykus, kurių mes klausomės, kuriuos  

vertiname, siekiame susitarimo ir pan. Seminaro metu siūloma išsamiau pristatyti ir analizuoti 

šį Aprašą 

Kultūrinio raštingumo ugdymo/si pasiekimų Aprašas  

remiasi keliomis schemomis, žemėlapiais ir skalėmis, padedančiomis apibrėžti patį kultūrinį 

raštingumą, jį apibūdinančių žinių, gebėjimų ir supratimo pasiekimų lygmenis. Pagrindiniai 

dokumentai, kuriuose tai atsispindi:    

Reference Framework for Competences of Democratic Culture (Vol 2 Descriptors of 

Competences for Democratic Culture), Council of Europe, 2018. 

Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives, UNESCO 2015.  

Education for Global Citizenship: A Guide for Schools, OXFAM 2015. 

 

Įvardintuose dokumentuose pagrindinės temos skiriasi, todėl DIALLS projekto metu 

parengtame kultūrinio ugdymo/si pasiekimų Apraše jos yra apibendrintos ir sugrupuotos pagal 

amžiaus tarpsnius. Kiekvienos potemės puslapis siejamas su tam tikro šaltinio puslapiu. Tokiu 

būdu aiškiai matyti kaip buvo sukurta ši programa atskiroms mokinių grupėms. Kiekviena 

potemė yra susieta su tam tikro šaltinio puslapiu. Gaila, kad kol kas nėra oficialių šių šaltinių 

(UNESCO, ET ir OXFAM dokumentų) vertimų į lietuvių kalbą. Todėl mokytojams siūloma 

naudotis angliškais leidiniais.  

Pedagogai, dalyvavę DIALLS projekte, pastebėjo, kad Kultūrinio raštingumo ugdymo/si  

programoje naudoti bežodiniai filmukai ir betekstės knygelės sudarė puikias galimybes 

mokiniamas išreikšti savo nuomonę ir išklausyti kitų, aptarti įvairias ir jiems aktualias temas 

skirtingais požiūriais. Sukurtajame kultūrinio ugdymo/si pasiekimų Apraše išskiriamos ne tik 

DIALLS programoje (CLLP) nagrinėtos temos, bet ir daug papildomų temų, kurios skleidžiasi 

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


Kultūriniuose tekstuose, sukauptuose specialioje bibliotekoje (biblioteka). Jums pristatomas 

Aprašas padės planuoti DIALLS pamokas, numatant įvairaus amžiaus mokinių reakcijas į 

skirtingas kultūrines temas. Jame taip pat rasite mokinių kūrybinių darbų (artefaktų) pavyzdžių, 

sukurtų kultūros raštingumo ugdymo/si programos metu. Jie atskleidžia kaip mokiniai 

vizualizuoja, konceptualizuoja jiems svarbias temas, įkvėptas peržiūrėtų filmukų ir/ar knygelių.   

Žemiau pateikiame Aprašo komponentų pagal temas ir potemes pavyzdį: Socialinė atsakomybė 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIALLS tema: Socialinė atsakomybė 

Atsakomybė yra svarbiau negu asmens pareiga. Ji praplečia pareigos supratimą socialiniu  

požiūriu. Todėl ji remiasi bendradarbiavimu tarp žmonių ir bendruomenių; aktyviu 

dalyvavimu socialinėje sąveikoje ir visuomenėje; mokinių socialinėmis ir pilietiškumo 

kompetencijomis.   

(DIALLS, Kultūrinės analizės metmenys) 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POTEMĖ: 

Socialinė ir pilietinė kompetencija   

Ji apima asmeninę, tarpasmeninę ir tarpkultūrinę kompetenciją, įgalinančią individus efektyviai ir 

konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime, spręsti konfliktus. Pilietinė 

kompetencija įgalina individus visavertiškai dalyvauti pilietiniame gyvenime, grindžiamame žiniomis apie 

socialines ir politines sąvokas ir struktūras, nusiteikimą aktyviam ir demokratiniam dalyvavimui. 

(European Parliament and Council of the European Union 2006). 
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4-11 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 11-16 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 

Supranta taisyklių svarbą, poreikį vietos bendruomenėje (mokykloje, 

šeimoje, kaime ar mieste) ir jų naudą.    

Supranta valdymo struktūras ir sprendimų priėmimo procesus (vietos, šalies,  

pasaulio lygmeniu) ir suvokia skirtumus tarp šalių, regionų beio jų tarpusavio 

susisaistymą. 

Supranta, kaip dalyvauti kuriant ir keičiant taisykles mokykloje, draugų 

trape, šeimoje.    

Proaktyviai domisi pilietiniais klausimais.   

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

narių padėtį. 

Bendradarbiaudami dalyvauja grupės veiklose ir stengiasi, kad 

užtikrintų, jog kiekvienas asmuo būtų įsitraukęs į veiklą. 

Dalyvauja kolektyviniame sprendimų priėmime.   

Stengiasi spręsti problemas ir konfliktus, klausydamiesi kitų ir 

suprasdami jų požiūrius.    

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

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

normoms.   

Dalyvauja veikloje, siekdami patobulinti aplinką, kurioje gyvename.   Gali suprasti skirtumą tarp asmeninės ir kolektyvinės tapatybės, plėtoti  

bendrumo, priklausymo visai žmonijai jausmą. 

 

Socialinė atsakomybė yra grindžiama bendra veikla ir bendradarbiavimu tarp žmonių ir bendruomenių – tiek vietos, tiek ir pasaulio lygmeniu. 

Mokytojo/s užduotis yra supažindinti mokinius su šios sąvokos socialine dimensija ir pabrėžti kiekvieno asmens vaidmenį joje. Socialinė 

atsakomybė, kaip rūpinimasis bendruomene, bendra aplinka ir Žeme, negali būti  įgyvendinama už kitus ar perkeliama kitiems.  Išanalizavę 

Socialinės atsakomybės problematiką, mokiniai kūrė artefaktus. Pateikiame pavyzdžių iš mokinių Virtualios Galerijos. Daugiau mokinių 

kūrybinių darbelių įvairiomis temomis galite rasti DIALLS projekto svetainėje:  www.dialls2020.eu 

 

 

http://www.dialls2020.eu/
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TĖTIS PAGALBININKAS  

Įkvėpė: Palestiniečių paveikslėlių knygelė 

vaikams „Keverzonė“ [خربشة]  

Amžiaus grupė: 4–7 metai 

Šalis: Jungtinė Karalystė 

Pagrindinės temos: Socialinė atsakomybė, 

Bendradarbiavimas 

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 

Vaiko patirtis išgyvenant karantino laikotarpį; 

bandymas būti atsakingam ir dirbti 

bendradarbiaujant su kitais. Vaikams buvo leista 

nutapyti paveikslėlį, vaizduojantį jų patirtį 

karantino laikotarpiu ir tai, kaip jie gebėjo dirbti 

bendradarbiaudami su kitais šeimos nariais ir 

elgtis atsakingai.  

DIALLS MIESTAS 

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

Amžiaus grupė: 8–11 metų Šalis: 

Portugalija 

Pagrindinės temos: Socialinė atsakomybė, Socialinė 

ir pilietinė kompetencijos  

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 

Pripažinti aktyvią atsakomybę, kurią mes visi 

turime visuomenėje. Šis artefaktas buvo sukurtas po 

aktyvių diskusijų tarp suporuotų klasių; diskusijoms 

pasibaigus, abi(-u) mokytojos(-ai) vaikams pasiūlė 

miesto kūrimo idėją: miestas pavaizduotų filmo 

pasakojimą, atspindintį mūsų visuomenę.   

NAUJO PARKO PLANAVIMAS 

Įkvėpė: Ežiai ir miestas 

[Igel und die Stadt ] 

Amžiaus grupė: 8–11 

metų 

Šalis: Izraelis 

Pagrindinės temos: Socialinė atsakomybė, 

Socialinė ir pilietinė kompetencijos   

APIE KĄ ŠIS MENO KŪRINYS? 

Bendruomenei skirto parko kūrimas. Šis 

artefaktas siejamas su mintimi apie aplinkos, 

kuri visiems patinka, sukūrimą. Šio artefakto 

atveju apsvarstomi visi bendruomenės 

pasiūlymai dėl parko kūrimo. Šiuo parku 

naudosis tiek žmonės, tiek ir gyvūnai. Parke 

yra vietos ir augalams.       

Virtualios galerijos artefaktų pavyzdžiai 


