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Įvadas į DIALLS projektą 

Profesinio tobulėjimo seminaro programa supažindins mokytojus su DIALLS: 

1) tikslais;  

2) internetine svetaine ir su virtualia biblioteka; 

3) trimis pamokų tipais. 

1. DIALLS tikslai  

Pagrindinis DIALLS tikslas yra mokyti mokinius dalyvauti diskusijose ir dalijantis 

įvairiomis nuomonėmis ir perspektyvomis padėti kurtis savosios kultūros tapatybę, 

ugdytis jautrumą ne tik savo, bet ir kitų tapatybėms ir kultūroms. 

Vienas šio, trečiojo darbų paketo (WP3) uždavinių yra sukurti metodinę medžiagą 

kultūriniams tekstams, kurie buvo atrinkti 2018 metais (WP2). Sukurtoji mokymų 

medžiaga (projekte vadinama „Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programa“) 

pamokose ir popamokinėse veiklose skatins mokinių diskusijas. Iš viso bus pravesta 

apie 300 pamokų Anglijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Kipre ir 

Izraelyje. Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programą sudaro 15 pamokų, kurių tikslas 

– ugdyti mokinių kultūrinį raštingumą, naudojant dialogą ir argumentavimą, 

pasitelkiant kultūrinius tekstus trims skirtingoms amžiaus grupėms (5-6 metų vaikams, 

8-9 ir 14-15 metų mokiniams). DIALLS projekte sąvoka „kultūrinis raštingumas“ 

suprantama daug plačiau nei tiesiog „kultūros pažinimas“, nes ji apima nuostatas ir 

gebėjimus, padedančius mokiniams siekti kasdienio gyvenimo darnos. Empatija tampa 

kultūrinio raštingumo pagrindu, padedančiu geriau išgirsti ir suprasti įvairias kitų 

žmonių gyvenimo perspektyvas ir vertybes. Taigi, kultūrinio raštingumo ugdymas(is) 

mokantis dialogo ir argumentavimo sudarys galimybes mokiniams kurtis Europos 

tapatybę ir geriau suprasti kultūrų įvairovę.   



 
 

4 

 

 

DIALLS internetinė svetainė (www.dialls2020.eu) 

 
Šioje dalyje mokytojai susipažins su DIALLS internetine svetaine, kurioje pateikiama 

projekto apžvalga ir svarbi informacija, reikalinga mokytojams įgyvendinant 

Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programą. Pristatydami projektą, patartume:  

 supažindinti kolegas su DIALLS partneriais; 

 parodyti projekto leidinius; 

 panaršyti internetinėje bibliotekoje, supažindinti mokytojus su kultūriniais 

tekstais ir vientisa Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programa. 

3. DIALLS pamokų tipai 

Svarbu, kad mokytojai jau projekto pradžioje susipažintų su kultūrinio raštingumo 

ugdymo(si) programos trijų tipų pamokomis, kurios skirstomos į: 

a) tiesioginio kontakto pamokas (pamokas savo klasėje); 

b) sinchronines pamokas (vienalaikes pamokas, kai ta pati pamoka vienu metu vyksta 

dviejose Lietuvos partnerių klasėse/grupėse); 

c) asinchronines pamokas (nevienalaikes pamokas, kai ta pati pamoka vyksta skirtingu 

metu vienoje Lietuvos ir vienoje užsienio partnerių klasėje).  

 

Dažniausiai mokytojai naudoja pirmąjį pamokos tipą. Antrojo ir trečiojo tipų pamokos 

- sinchroninės ir asinchroninės vyksta naudojant internetinę DIALLS platformą. 

Platforma suteikia galimybę mokiniams bendrauti su kitų Lietuvos mokyklų 

(sinchroninės pamokos) ir užsienio mokyklų (asinchroninės pamokos) mokiniais. 

Sinchroninių pamokų metu, internetinėje platformoje mokiniai gyvai bendraus su 

bendraamžiais iš Lietuvos, tuo tarpu asinchroninėse pamokose to jau nebus. Norėdami, 

kad mokytojai geriau suprastų šių dviejų pamokų tipų skirtumus, pateikite abiejų 

pamokų praktinių pavyzdžių.  

Daugiau informacijos apie DIALLS platformą bus pateikta santraukos pabaigoje.  
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Teoriniai ir pedagoginiai Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) 

programos aspektai. 

Šioje dokumento dalyje aprašomi teoriniai ir pedagoginiai Kultūrinio raštingumo 

ugdymo(si) programos aspektai, kurie yra teorinė DIALLS projekto bazė (pradedant 

įžanga „Kas yra kultūrinis raštingumas“ ir „Kultūrinės analizės metmenys“). Šioje 

dalyje mokytojai turės galimybę geriau susipažinti su dialogo ir argumentacijos teorija 

ir praktika bei multimodalumu, kaip priemone plėtoti kultūrinį raštingumą klasėse.  

1. Kultūrinis raštingumas 

 

Žemiau pavaizduota iliustracija supažindins mokytojus su Kultūrinio raštingumo 

ugdymo(si) programos teoriniais aspektais. Ši schema parodo, kaip Kultūrinio 

raštingumo ugdymo(si) programa a) dialogo ir argumentacijos bei b) multimodalumo 

(kultūrinių tekstų) pagalba siekia skatinti mokinių kultūrinį raštingumą Europos šalyse.   

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Dialogas ir argumentavimas, multimodalumas  kaip priemonės ugdyti kultūrinį raštingumą 

(https://dialls2020.eu/) 

1 pav. Dialogas ir argumentavimas, multimodalumas  kaip priemonės ugdyti kultūrinį 

raštingumą (www.dialls2020.eu)  

 

Multimodalumas  
Dialogas ir 

argumentavimas   

 

Kultūrinis raštingumas  

Kultūriniai 

ženklai 

Kultūrinis 

identitetas 

Kultūriniai 

artefaktai  

https://dialls2020.eu/
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„Kultūrinio raštingumo“ sąvoka DIALLS projekte yra platesnė nei įprastinis „kultūros 

pažinimas“. DIALLS projekte sąvoka „kultūrinis raštingumas” apima nuostatas ir 

gebėjimus, padedančius asmenims siekti kasdienio gyvenimo darnos. Empatija tampa 

kultūrinio raštingumo pagrindu, padedančiu geriau išgirsti ir suprasti įvairias kitų 

žmonių gyvenimo perspektyvas ir vertybes. Tapę „kultūriškai raštingais“, vaikai ir 

jaunimas (priešmokyklinio, pradinio bei vidurinio mokyklinio amžiaus) bus jautrūs ne 

tik savo tapatybei ir kultūrai, bet ir sugebės įsijausti į kitų kultūrų ir tautų savitumą. 

DIALLS kultūrinio raštingumo sampratoje akcentuoja toleranciją, įsitraukimą ir 

empatiją kaip esmines tarpkultūrines kompetencijas (Kultūrinės analizės metmenys, 

2018). 

 

Norėdami pailiustruoti DIALLS kultūrinio raštingumo apibrėžimą, mokytojams 

pristatome „Kultūrinės analizės metmenis“. Atlikusi moklsinių šaltinių, Europos ir 

nacionalinių švietimo politikos dokumentų analizę, DIALLS komanda mano, kad 

kultūrinio raštingumo samprata apima šias pagrindines temas:  

 

(a) būti europiečiu;  

(c) gyvenimas kartu;  

(d) socialinė atsakomybė.  

 

 

Kad galima suprasti temų tarpusavio ryšį, žemiau pavaizduotoje iliustracijoje jos 

išdėstytos ratu. Gretimos temos ir potemės yra glaudžiai susijusios. Pagrindiniai 

DIALLS principai - kultūrinio sąmoningumo, kultūrinių žinių ir kultūrinės raiškos 

sąsajos bei kultūrinės tapatybės ir kultūrinių vertybių sąsajos vaizduojamos šios 

iliustracijos centre. 
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2 pav. Kultūrinės analizės metmenys (www.dialls2020.eu) 

Sąvokos, vartojamos Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) programoje apibūdinamos 1 

lentelėje.   
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1 lentelė. DIALLS kultūrinės analizės metmenų sąvokų turinys 

Tema Potemė Apibrėžimas 

Nuostatos Tolerancija 

Tolerancija – tai pagarba, priėmimas ir 

sugebėjimas vertinti pasaulio kultūrų 

turtingą įvairovę, žmonių gyvenimo būdą ir 

išraiškos formas.  

 

Žinojimas, atvirumas, bendravimas, minties, 

sąžinės ir religijos laisvė skatina toleranciją. 

Tolerancija – tai harmonija, kai priimami 

skirtingumai. Svarbiausia, kad tolerancija yra 

aktyvus požiūris, grindžiamas visuotinių 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

supratimu“ (UNESCO 1995, 5).  

  

Tolerancija apima patyčių prevenciją 

ir pozityvų kultūrinės įvairovės 

priėmimą.  
 

Empatija 

Empatija - „tai, kas nutinka, kai įsivaizduojame 

save kito žmogaus situacijoje ir patiriame kito 

žmogaus emocijas kaip savo” (Lipman 2003, 269).  

Empatija apima ir savitarpio supratimą.  
 

Įsitraukimas 

Įsitraukimas – tai požiūris ir veiksmai, įgalinantys 

dalyvauti dialoge kultūrinės įvairovės temomis. 

Skatinant bendradarbiavimą, būtina vertinti įvairovę, 

gerbti kitą, stengtis rasti kompromisą ir įveikti 

prietarus (EP, ET 2006).  
 

Gyvenimas 

kartu 

 

 
 

 Įvairovės 

priėmimas  
 

Kultūrinių skirtumų priėmimas. Į šią sąvoką taip pat 

įeina savo kultūros pažinimas, jos vertės supratimas 

ir savo kultūrinio identiteto kūrimas.  
 

Žmogaus teisės 

Tai „teisės ir pagrindinės laisvės, apimančios 

visus žmogaus gyvenimo aspektus” (ET 2010, 8).  
 

Demokratija 

Galimybė piliečiams tiesiogiai dalyvauti 

procedūriniuose ir socialiniuose 

sprendimų priėmimuose. 
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Lygybė 

  
 

Aktyvus lygybės siekimas, ypač 

statuso, teisių ir galimybių srityse. 
 

Solidarumas 

Bendri veiksmai, tolygiai ir teisingai dalijantis tiek 

privalumais (pvz. materialine gerove), tiek 

sunkumais. Ši sąvoka atspindi socialinės 

atsakomybės jausmą ir yra netiesiogiai susijusi su 

empatija.  
 

Globalizacija 

 Visame pasaulyje vykstantis asmenų, kompanijų ir 

valdžios institucijų sąveikos ir integracijos 

procesas.   
 

Socialinė 

atsakomybė  

 

Darni plėtra / klimato 

kaita  

 

Visuomeninių ir ekonominių problemų suvokimas, 

apibrėžiamas kaip „dabartinės kartos poreikių 

tenkinimas, nepakenkiant ateities kartų galimybėms 

patenkinti savo poreikius” (t. y. geresnės gyvenimo 

kokybės užtikrinimas tiek dabartinei, tiek ateities 

visuomenei). Vienas iš darnios plėtros aspektų yra 

klimato kaitos problemos sprendimas.  

 

Pilietiškumas  

 

Savęs kaip valstybės nario, turinčio teises ir 

pareigas, suvokimas. Kiekvienas ES valstybės 

pilietis laikomas ES piliečiu. ES pilietybė – ne 

valstybinės pilietybės pakaitalas, bet jos priedas. 

Pilietiškumas susijęs su tolerancija ir demokratija. 

Aktyvus pilietiškumas suprantamas kaip „prisidėjias, 

kuriant atvirą ir demokratišką visuomenę” (Europos 

Taryba ir Europos Komisija 2015, 25).  

 Socialinės ir 

pilietinės 

kompetencijos  

 

Tai asmeninės, tarpasmeninės, tarpkultūrinės 

kompetencijos, apimančios visų rūšių elgseną ir 

įgalinančios asmenį veiksmingai ir konstruktyviai 

dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime.                      

Pilietinės kompetencijos, grindžiamos socialinių ir 

politinių sąvokų ir struktūrų suvokimu, vertybinėmis 

nuostatomis ir praktiniais gebėjimais aktyviai 

dalyvauti, pilietinės visuomenės gyvenime (EP ir ET 

2006).  

 Aktyvus 

dalyvavimas  

Asmens įsitraukimas į pilietines, politines, 

socialines, ekonomines, teisines ir kultūrines 

visuomenės veiklas. 
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 Bendradarbiavimas  Darbas kartu bendrai gerovei kurti asmeniniame ir 

socialiniame, valstybiniame ltgmenyje.  

Būti europiečiu  Priklausymas  Suvokimas ir jausmas, kad esi kokios nors 

bendruomenės narys (pvz. šeimos, mokyklos, klubo, 

regiono, tautos, valstybės, pasaulio). 

 Bendras paveldas  Tai susiję su kultūriniu paveldu, kuris suprantamas 

kaip bendrasis kultūros pagrindas. Šia prasme 

sąvoka yra susijusi su bendro kultūrinio palikimo 

idėja, kurią Europos Taryba apibrėžia kaip bendrųjų 

„idealų, vertybių ir principų“ (pvz., žr. ET 2014b, 1) 

visuma.  

Kalbos taip pat yra šio bendro paveldo dalis. 

(Europos Taryba 2008b, 3). 

 Kultūrinis palikimas  Bendruomeninio gyvenimo būdo raiška, apimanti 

papročius, įpročius, vietas, daiktus, meninę raišką ir 

vertybes. Visa tai perduodama iš kartos į kartą. 

 Europietiški 

pasakojimai  

Bendros istorijos formavusios šiuolaikinę Europą ir 

europiečių požiūrį į ją. Tai apima įvairias 

priverstines ir savanoriškas migracijos formas. 

 

 

(1) Multimodalumas*  

Multimodalumas (daugiatekstiškumas), dialogas ir argumentavimas - tai dvi 

priemonės, skatinančios kultūrinį raštingumą. Analizuodami multimodalinius 

kultūrinius tekstus (žr. D2.2 kultūrinių tekstų bibliografiją), mokytojai susipažins su 

multimodalumo sąvokomis. Įgyvendindami Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) 

programą, jie turės galimybę ištirti sąsajas tarp sąvokų „multimodalumas“, „dialogas 

ir argumentavimas“, „kultūrinis raštingumas“. Pasirinkti kultūriniai tekstai bus 

išsamiai pristatyti C dalyje „Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programos 

pristatymas“. 

Raštingumas XXI amžiuje jau ne tik žodinis, bet ir vaizdinis bei daugiatekstis,  

apimantis daugybę semiotinių struktūrų, naudojamų reikšmei kurti (Kress ir van 

Leeuwen, 2006, Serafini, 2012). B. Street (2003) aprašo „ideologinį“ raštingumo 
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modelį, priešpastatydamas  jį autonominiam modeliui, orientuotam į spausdintų žodžių 

skaitymą ir rašymą. Šiame ideologiniame modelyje daugiausia dėmesio skiriama 

svarstymams, kokios vertybės ugdomos kultūrinio raštingumo ugdymo (si) procese. 

Ankstesnis Street'o darbas stipriai paveikė „daugiaraštingumo“ judėjimą, įkvėpdamas 

„Naująją Londono Grupę“ (New London Group) sukurti manifestą raštingumui 

(Cazden ir kt., 1996), kuriame tekstai yra savo esme daugiateksčiai, pripažinti 

vaizdinių semiotinę galią, garsą ir judančius vaizdus. „Naujojo Londono grupė“ teigia, 

kad šios naujos raštingumo sąvokos turi būti išplėstos „atsižvelgiant į mūsų kultūriniu 

ir kalbiniu požiūriu skirtingos visuomenės kontekstą“ dėl greitai besivystančios teksto 

formų įvairovės, kuri yra susijusi su informacinėmis technologijomis ir 

multimedia“ (p. 61). DIALLS projekte žodis „tekstas“ naudojamas kalbant apie 

bežodinius kūrinius.   

*pripažinimas, kad ne tik žodžiai, bet ir garsas, vaizdiniai, netgi gestai turi prasmę - taigi, šokis, 

filmai, internetinės svetainės yra daugiateksčiai. 

 

Daugiatekstiškumo sąvoka apima ir projekto medžiagą: tekstus, kurie buvo pasirinkti 

pamokinei veiklai ir mokinių minčių vizualizavimą kūrybiniais darbais.   

 

DIALLS projekto vykdytojai daro prielaidą, kad daugiatekstiškumo, kaip Europos 

kultūrinio raštingumo šaltinio, naudojimas pamokinėje veikloje ir iš šių tekstų 

išplaukiančios diskusijų išvados darys teigiamą poveikį mokinių kultūrinio raštingumo 

ugdymui(si), palengvins tarpkultūrinį dialogą ir tarpusavio supratimą. Projektas 

DIALLS, unikaliai suderinantis multimodalinį raštingumą ir dialogo pedagogiką, 

skatins kultūrinio raštingumo ugdymąsi mokyklose, padės jaunimui geriaus suprsati 

Europą ir priimti jos įvairovę.  

 

Projekto DIALLS tikslas yra remtis daugiateksčiais (t. y., trumpametražiais 

bežodiniais filmais ir betekstėmis paveikslėlių knygelėmis) ir taip sudaryti galimybes 

visos Europos vaikams analizuoti tuos pačius tekstus, diskutuoti svarbiais klausimais, 

daryti išvadas ir palyginti savo ir kitų vaikų ir jaunuolių nuomones apie tuos pačius 

reiškinius. Dažnai vaizdinių tekstų prasmė yra labai dviprasmiška ir paini, todėl puikiai 
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tinka įvairaus amžiaus vaikams ir jauniems žmonėms (Serafini, 2014; Arizpe ir kt., 

2015). Šie tekstai iškelia klausimų apie kultūras, tapatybes ir paveldą, todėl jie yra 

pagrindas dialoginėms diskusijoms. Be to, kiekvienai šaliai būdingi žodiniai 

daugiateksčiai, (rašytinėje ar sakytinėje kalboje) papildo tą mokomąją medžiagą, kuria 

mokytojai gali naudotis savo pamokinėje veikloje. Svarbu pripažinti, kad vaizdiniai, 

multimodaliniai tekstai prasiskverbia į mokinio pasaulį už mokyklos ribų. Net labai 

maži vaikai ateina į mokyklą jau turėdami patirtį kaip analizuoti šiuos tekstus.  Projekto 

DIALLS, kuris yra įprastos mokymo programos dalis, vykdytojai žino tekstų svarbą, 

nes tai daro įtaką gilesniam teksto suvokimui ir dialogo kokybei (Maine, 2017; Marsh 

& Millard, 2000; Wohlwend, 2015). 

Veikla, įtraukta į Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programą, skatina mokinius 

dalyvauti diskusijose, kuriose jie kartu analizuoja „kultūrinius tekstus“ (įskaitant 

vaizdines ir daugiatekstes formas), suteikia jiems galimybę suvokti skirtingus 

požiūrius ir jautriai reaguoti į kitų pasisakymus (Dombey, 2010). Mokytojams 

paskatinus, mokiniai leisis į gilesnes diskusijas apie tapatybes ir kultūras, ir tai padės 

jiems geriau suvokti savo skirtumus. Pristatydami savo  kūrybinius darbus kaip 

ugdymo(si) veiklos rezultatą ir dalydamiesi jais su Europos bendraamžiais, mokiniai 

taps Europos kultūros paveldo vartotojais ir naudotojais, o ne tik tyrinės savo kultūrines 

tapatybes.  

Profesinio tobulėjimo seminaro metu mokytojai dirbs su daugiateksčiais trijose 

amžiaus grupėse: (a) ikimokyklinio (b) pradinio ir (c) vidurinio ugdymo grupėse. 

Ikimokyklinio ugdymo lygmenyje DIALLS remiasi betekstėmis paveikslėlių 

knygomis ir trumpais filmukais, kurie duos impulsą vaikų diskusijoms apie įvairovę, 

empatiją, toleranciją ir įtraukimą. Mokytojai skatins mokinius išsakyti savo nuomonę 

apie daugiateksčius šios medžiagos pagalba, paliks laiko aiškinimui apie individualią 

ir kolektyvinę kultūrinę tapatybę. Pradinio ugdymo lygmenyje didžiausias dėmesys 

bus skiriamas panašiam vaizdinių ir multimodalinių tekstų interpretavimui 

bendradarbiaujant. Mokytojai vadovaus tai ugdymo proceso daliai, kurioje mokiniai 

pateiks savo atsiliepimus, atspindinčius skirtingus požiūrius į tuos pačius tekstus. 

Vidurinio ugdymo lygmenyje daugiausia dėmesio bus skiriama episteminėms 
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(pažintinėms) diskusijoms apie sąvokas, vertybes ir idėjas, remiantis sudėtingesniais 

bežodiniais tekstais. Mokytojo veiklas palengvinti skiriamas tolimesnis skyrelis.   

 

 

 

 

Dialogas ir argumentavimas kultūrinio raštingumo ugdymo (si) 

programoje                                                                                     

Dialogas ir dialoginis mokymas 

 

Sąvoką „dialoginis mokymas“ pradėjo vartoti Robinas Aleksander 2000-ųjų pradžioje. 

Kad paskatintų mokinius mąstyti, dialoginis mokymas pasitelkia kalbėjimo galią, 

padeda mokytojui tiksliau diagnozuoti mokinių poreikius, apibrėžti jų mokymosi 

užduotis ir įvertinti jų pažangą. Tuo pačiu, dialoginis mokymas sudaro mokiniams viso 

gyvenimo mokymosi ir aktyvaus piliečio tapsmo galimybes.   

Tikimės, kad dialoginio mokymo metu mokytojas ir mokiniai įsitrauks į prasmingas 

diskusijas, kurių metu visi mokysis bendradarbiaudami. R.Aleksander (2008) 

prasmingo dialogo principus apibūdina kaip:  

(a) kolektyvinius: mokytojai ir mokiniai atlieka mokymosi užduotis kartu, kaip 

grupė/klasė;  

(b) abipusius: mokytojai ir mokiniai išklauso vieni kitų nuomonių bei svarsto 

alternatyvius požiūrius;  

(c) palaikančius: mokiniai nevaržomi formuluoja savo idėjas be baimės suklysti;  jie 

padeda vieni kitiems siekti savitarpio supratimo;  

d) kaupiamuosius: mokytojai ir mokiniai remiasi savo ir kitų idėjomis;  

(e) tikslingus: siekdami konkrečių ugdymo tikslų, mokytojai planuoja ir palengvina 

dialoginį mokymą.                                                                                                       

 

 Žemiau pateikiami sėkmingos dialoginei pamokos veiksniai:  

bendradarbiavimas - skatina mokinius mąstyti ir mąstyti skirtingai; 

diskusiją skatinantys klausimai;  
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pagrįsti atsakymai;  

grįžtamasis ryšys - informuoja, padrąsina ir skatina mąstyti į priekį;  

indėlis į diskusiją - bendras, o ne pavienis;  

pasikeitimas nuomonėmis - pagilina diskusiją, daro įtaką diskusijos nuoseklumui; 

diskusija ir argumentavimas – ieško ir pateikia pagrįstą nuomonę, o ne besąlygiškai 

priima teiginius (R. Alexander, 2008). Dialogo partneriai  išklauso vieni kitų, keičiasi 

idėjomis, pagrindžia savo indėlį į diskusiją bei domisi kitų požiūriu (Ahmed, Calcagni, 

Hennessy ir Kershner, 2019). Dialogo metu mokiniai tyrinėja ir vertina įvairias 

perspektyvas ir priežastis. 

 

Argumentacija 

Kita neatsiejama Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) programos dalis yra 

argumentavimas. Tai yra ypatinga dialogo forma, žodinė (rašytinė ir sakytinė) ir 

socialinė veikla, kuria siekiama pateisinti ar apginti savo požiūrį (Van Eemerenet al., 

1996) ir kuri remiasi argumento paieškomis. Tiksliau sakant, argumentavimas yra 

socialinių žinių kūrimo procesas, kurio metu žmonės diskutuoja ir sprendžia kaip kurti 

bendras socialines žinias (Angell, 1964). Paprastai, kai mokiniai pateikia argumentus, 

jie turi įvertinti alternatyvias perspektyvas ir nuomones bei pasirinkti sprendimą,  

pagrįstą įrodymais ir paaiškinimais (Cho ir Jonassen, 2002). DIALLS projekte 

įrodymais laikomi įsitikinimai, vertybės, asmeninė patirtis, patvirtinantys visa tai, kuo 

mokiniai tiki. Nepaisant to, kad žodis „argumentas“ (išvertus „ginčas“) anglų kalboje 

turi neigiamą prasmę, sąvoka „argumentacija“ šiame projekte vartojama teigiamai, 

turint omenyje kolektyvinį susitarimą. Pagal Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) 

programą, mokiniams svarbu suprasti, kad:  

a) jų teiginiai turi būti pagrįsti (pvz., jų įsitikinimais, emocijomis, nuomonėmis);  

b) jie turi paaiškinti, kaip jų įrodymai ( pvz., jų įsitikinimai, emocijos, nuomonės) yra 

susiję su jų teiginiu;   

c) sugebėti paaiškinti, kodėl nesutinka su kitu/kitais ir pagrįsti savo samprotavimus.   
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Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) programa buvo sukurta, kad formuotų mokinių 

dialogo ir argumentavimo įgūdžius bei palaikytų grupinio darbo ir grupių sąveiką, 

kurie yra svarbūs ugdant šiuos įgūdžius. 
 

Kaip naudoti dialogą ir argumentavimą pamokose? 

Supažindinę mokytojus su dialoginio mokymo ir argumentavimo sąvokomis, 

pateiksime konkretesnių pasiūlymų. 

Kad vyktų produktyvus dialogas reikalingos pagrindinės pokalbių taisyklės, todėl 

svarbu, kad mokytojai su savo mokiniais klasėse ugdytų dialogo etosą. Visi mokiniai 

įsitraukia į diskusiją, ir šis bendradarbiavimas klasėje grindžiamas abipuse pagarba ir 

pasitikėjimu. Vienas iš būdų to pasiekti -  įdiegti ir nuolat persvarstyti tam tikras 

pagrindines pokalbio taisykles, kurių mokiniai turi laikytis diskusijų (tiek grupinių, tiek 

visos klasės diskusijų) metu. Šias taisykles mokytojas gali aptarti kartu su mokiniais ir 

įtraukti tokius teiginius, kurių konkrečiai klasei ypač reikia. Štai keletas pokalbio 

taisyklių: 

 visi siūlo aktualią informaciją;  

 kiekvieno idėjos gali būti kritiškai vertinamos;  

 užduoda vienas kitam klausimus;  

 įsitikina, kad visi dalyvauja diskusijoje; 

 pagrindžia savo nuomonę; 

 prašo paaiškinimo; 

 dirba kaip komanda. 

 

Pasak Hofmann‘o ir Ilie (2019), šios taisyklės gali būti susietos su trimis aspektais- 

žmonėmis, pokalbiais ir idėjomis, kaip pavaizduota 3 paveiksle.  
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3 pav. Trys klasės dialogo aspektai (Iš ED: TALK, Evidence & Dialogue Toolkit, Hofmann & Ilie, 

2019, p. 17) 

Darbas grupėse 

Darbas grupėse yra pagrindinė dialoginio mokymo dalis, todėl reikia skirti jam 

pakankamai laiko. Tikimasi, kad dirbdami grupėse visi mokiniai dalyvaus diskusijoje, 

gilinsis, kritiškai vertins vienas kito mintis, bandys pasiekti konsensusą (susitarimą, 

pasiektą diskutuojant, dažnai darant kompromisus). Jei grupė pasiekia susitarimą, tai 

reiškia, kad grupės nariai kartu siekė bendro tikslo, nesistengdami įtikinti kitus, kad jo 

nuomonė yra teisingesnė. Darbo grupėse metu galime išskirti 3 pokalbių tipus - ginčų, 

kaupiamąjį ir tiriamąjį. Ginčų  metu mokiniai greičiau konkuruoja tarpusavyje nei 

bendradarbiauja. Kai vyrauja kaupiamasis pokalbio tipas, mokiniai tiesiog sutinka su 

kitų nuomonėmis, keičiasi informacija, bet nevertina jos kritiškai. Tiriamasis pokalbis 

yra produktyvesnis, nei du anksčiau paminėti, nes mokiniai keičiasi aktualia 



 
 

17 

 

informacija, užduoda klausimus, prašo paaiškinti teiginius, kritiškai juos vertina, bando 

siekti konsensuso. 

 

Kaip palaikyti mokinių diskusiją ir tarpininkauti joje?  

Klasės ar grupių diskusijos pradžioje mokytojai galėtų pritaikyti tam tikras strategijas, 

kurios padėtų jiems palaikyti veiksmingą mokinių diskusiją ir tarpininkauti joje. 

Hofmannas ir Ilie (2019)  pateikia keletą pasiūlymų mokytojams. 

Jei mokiniai pateikia idėjas (nesvarbu, teisingas ar ne), nevertinkite jų iš karto, 

bet modeliuokite tokį mąstymo ir argumentavimo būdą, kuriuo galėtumėte juos 

sudominti.  

 Pakartokite svarbias, mokinių išsakytas mintis, kad kiti klasės mokiniai išgirstų  

ir atsakytų į jas. 

 Tikrinkite kaip mokiniai suprato idėjas (ypač tais atvejais, kai mokiniai pateikia 

teisingas idėjas – pvz. matematikoje jie galbūt pilnai nesuprato minties 

pagrindimo ar bent jau jiems trūksta praktikos, kad išmoktų ją paaiškinti). 

 Padrąsinkite mokinius lyginti ir pasitikrinti idėjas. 

 Paraginkite mokinius, sprendžiančius problemas, naudotis šaltiniais ir 

priemonėmis.  

 

Mokytojo užduodami klausimai 

Vienas iš veiksnių, lemiančių dialoginės pamokos kokybę, yra mokytojų užduodamų 

klausimų tipas. Dialoginio mokymo klasėse minimaliai laikomasi tradicinio 

pradžios/klausimo-atsakymo grįžtamojo ryšio dialoginio formato, nes dėmesys 

maksimaliai sutelkiamas į: 

 

 atvirus klausimus, reikalaujančius išplėstinių, o ne  vieno žodžio atsakymų (pvz., 

Ką jūs galvojate apie pagrindinį istorijos veikėją?); 

 prognozes (pvz., Apie ką, jūsų manymu, bus šis tekstas?); 
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 mokinių idėjų išaiškinimą, kai prašoma plačiau paaiškinti (pvz. Ar galite mums 

papasakoti šiek tiek daugiau apie tai? Ką jūs turite omenyje ...?) ; 

 raginimą pasiremti kitų mokinių idėjomis (pvz. Ką jūs manote apie X mokinio 

idėją?); 

 skatinimą pateikti įrodymus /priežastis, pagrindžiančius jų nuomonę (pvz. Kodėl 

jūs taip manote?Ar tekste yra kokių nors įrodymų, palaikančių jūsų teiginį?); 

 skatinimą paaiškinti savo minčių eigą (pvz. Kaip jūs priėjote prie šios išvados?);  

 skatinimą mokinius susieti šią temą su ankstesnėmis pamokomis/asmenine 

patirtimi (pvz. Kaip tai galima susieti su X pamoka ...?); 

Dialogas bus kokybiškas, jei mokiniai, kaip tikimasi, atsakys į aukščiau paminėtus 

klausimus. 

 

Mokytojų strategijos 

Tikimasi, kad dialoginėse pamokose mokytojai ne tik įtrauks mokinius į diskusijas, 

bet ir patys modeliuos tokius pokalbius. 

Mokytojai turėtų:  

 pateikti įrodymus /pagrįsti savo nuomonę; 

 detalizuoti; 

 suabejoti  (pvz. Ar esate tikri, kad tai nutiko pasakojime? Dar pamąstykite...);  

 koordinuoti mokinių idėjas - išsiaiškinti, kuo jos panašios ir kuo skiriasi. 

 

Lyginamoji veikla 

Mokytojų seminarams galima sukurti tokias veiklas, kurios palygintų tradicinį pokalbį 

su dialoginiu pokalbiu klasėje. Jų pavyzdžių galima rasti žurnalų straipsnių ištraukose. 
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Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) programa 

1. Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) programos struktūra 

Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programą sudaro 15 klasės užsiėmimų (vartojamas 

žodis „užsiėmimas“, nes jis gali būti ilgesnis nei viena pamoka) trims amžiaus 

grupėms: 5-6 m.vaikams, 8-9 m. ir 14-15 m. mokiniams (iš viso 45 užsiėmimai). 

DIALLS projekto komandos atrinkta medžiaga – betekstės paveikslėlių knygos ir 

bežodžiai filmai turėtų paskatinti diskusijas įvairiomis kultūrinėmis temomis. Taip 

būtų kuriamas dialogas ir ugdomi argumentavimo gebėjimai. Kiekvienas bežodis 

tekstas yra susietas su kultūrinio raštingumo tema ir poteme (žr. 1 lentelę), apibūdinta 

kultūrinio raštingumo metmenyse (žr. 2 pav.). Penkiolikoje Kultūrinio raštingumo 

ugdymo(si) programos užsiėmimų siekiama įtraukti mokinius į diskusijas:  

a) savo klasėse;  

b) su kitų klasių mokiniais Lietuvoje;  

c) su kitų šalių (projekto partnerių) bendraamžiais.   

Pirmieji penki užsiėmimai skirti klasės dialogui ir argumentavimui klasėse; 6-10 

užsiėmimai - sinchroninėms diskusijoms šalies viduje (diskusija vyksta tuo pačiu metu 

Lietuvos klasėse A ir B); 11-15 užsiėmimai skatins asinchroninį (vykstantį skirtingu 

metu) dialogą ir argumentaciją DIALLS, naudojnat internetinę platformą. Žemiau 

pateiktoje 4 pav. išdėstyta 15 užsiėmimų seka.  
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4 pav. Pamokų seka  

 

Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programoje numatyta, kad pirmiausia visų amžiaus 

grupių (ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio) vaikai ir mokiniai mokysis diskutuoti 

savo klasėse. Antrame etape mokiniai įsijungs į virtualias diskusijas (bus naudojama 

DIALLS internetinė platforma) su bendraamžiais iš kitų šalies rajonų/miestų. Trečiame 

etape projekto dalyviai vėl naudosis DIALLS internetine platforma, bet mūsų šalies 

mokykloms/klasėms jau bus parinktos projekto partnerių, bendraamžių klasės iš 

užsienio. Net ikimokyklinukai naudosis DIALLS internetine platforma, nors jų 

bendravimas gali būti bežodinis, t. y. vaizdinių pagalba jie kurs atsiliepimus apie 

kultūrinius tekstus ir jais keisis.  

Projekto partnerių klasių poravimas virtualioms diskusijoms bus grindžiamas kalbinės 

patirties bendrumais – t.y atsižvelgiant į šalių mokomąją programą (pvz. Lietuvos 

mokiniams anglų kalba yra pirma užsienio kalba) arba trečiosios kalbos kompetenciją.  

1-5 pamokos  

6-10 pamokos 

11-15 pamokos  

Pamokos klasėje  

Pamokos tarp 

šalies mokyklų  

Pamokos tarp 

skirtingų šalių / 

partnerių  

Mažos mokinių 

grupės diskusija 

Asinchroniškas 

pokalbis, pasitelkus 

kompiuterį  

Sinchroninis 

pokalbis, pasitelkus 

kompiuterį pokalbos  

Mokytojo 

vadovaujama visos 

klasės diskusija  
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Trečiasis etapas baigsis DIALLS 2020 pusiau virtualia mokinių konferencija, kurioje 

dalyvaus 14-15 metų mokiniai iš visų projekte dalyvaujančių šalių. Virtualiai 

bendraudami ir bendradarbiaudami mokiniai sukurs Mokinių kultūrinio raštingumo 

manifestą. Norėdami įvertinti programos veiksmingumą pakviesime dar 80 - 100 

mokytojų įgyvendinti Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) programą savose šalyse. 

 

2. Kultūriniai tekstai  

DIALLS projekto tikslas – paskatinti vaikus ir mokinius tyrinėti savo kultūros tapatybę 

ir socialines vertybes, diskutuoti apie „europietiškumą“, pasitelkiant tokias temas:  

● Gyvenimas kartu: įvairovės priėmimas; žmogaus teisės; demokratija; lygybė; 

solidarumas; globalizacija.  

● Socialinė atsakomybė: darni plėtra/klimato kaita; pilietiškumas; socialinės ir 

pilietinės kompetencijos; aktyvus dalyvavimas; bendradarbiavimas.  

● Būti europiečiu: priklausymas; bendras paveldas; kultūrinis palikimas; 

europietiški naratyvai.  

Parenkant betekstes paveikslėlių knygas ir bežodžius filmus prioritetas teikiamas 

vaizdiniams, kurie lygiaverčiai darytų įtaką įvairių šalių skaitytojams. Bežodžiai 

tekstai skatina skaitytojus diskutuoti; tekstų analizė „reikalauja iš skaitytojo 

pasitelkti vaizduotę, tapti kūrinio bendraautoriumi, tokiu būdu gilinamos skaitytojo 

tarptekstinės bei kultūrinės žinios, pasitikima skaitytojo sugebėjimu suvokti 

pasakojimo prasmę“ (Arizpe, Colomer ir Martínez-Roldán, 2014: 37). Bežodžių 

tekstų naudojimas tampa vis labiau patrauklus įvairiose kalbinėse aplinkose. 

Bežodė forma skirtingai nuo žodinės savo esme yra egalitarinė (egalitarizmas -

idėja, tikėjimas, kad žmonių grupės yra, arba turėtų būti, lygios viena kitos 

atžvilgiu, nepaisant religinių, politinių, ekonominių, socialinių ar kultūrinių 

skirtumų).  
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Sutelkdami dėmesį į vaikų ir jaunimo polinkį mokytis vaizdinių pagalba, DIALLS 

patvirtina politinį principą, kad vaikai „yra savo gyvenimo ekspertai“ (Clark & 

Statham, 2005). Be to, bežodžiai tekstai leidžia mokiniams ir pedagogams naudotis 

viena iš pažangiausių ir besiplečiančių šiuolaikinės vaikų žiniasklaidos ir leidybos 

sričių. Pagrindinė bežodžio teksto ypatybė yra ta, kad skaitytojas ar žiūrovas, 

stebėdamas vaizdinius, kuria pasakojimą, kad suvoktų teksto prasmę. Bežodis 

tekstas turi dvejopą poveikį. Pirmiausia, skaitytojai turi nuspėti kūrinio prasmę. 

Antra, skaitytojai turi norėti suvokti kūrinį savarankiškai, mat įprastiniame 

žodiniame tekste autorius atskleidžia kūrinio esmę. 

3. Kūrybiniai darbai (kultūriniai artefaktai) 
 

Kūrybiniai darbai yra žmogaus kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis informaciją 

apie kūrėjo ir vartotojų kultūrą. Kūrybiniai darbai apibūdinami kaip meno kūrinys, kurį 

žmonės sukuria diskusijų apie kultūrą metu. DIALLS projekte kūrybiniai darbai 

atspindi skirtingus atsakymus, kuriuos vaikai/mokiniai pateikia diskutuojamų 

kultūrinių tekstų eigoje. Taigi, mokinių kūrybiniai darbai bus vertinami pagal tai, kaip 

jie atspindės Europos kultūrinį palikimą, arba pagal tai, kaip juose bus akcentuojamos 

teigiamos tolerancijos, įsitraukimo ar empatijos kultūrinio raštingumo vertybės. 

Mokiniai, projekto partneriai, dalinsis kūrybiniais darbais DIALLS virtualioje 

platformoje. Be to, šie darbai bus eksponuojami Virtualioje Galerijoje, projekto 

tinklalapyje (wwww.dialls2020.eu). Kūrybiniai darbai atskleis, kaip jauni žmonės šiuo 

metu suvokia savo kultūrinę tapatybę daugiakultūrėje Europoje. Mokinių kūrybiniai 

darbai (taip pat vaizdiniai bei daugiateksčiai), kuriais jie dalinsis su bendraamžiais 

Europoje, bus jų mokymosi veiklos rezultatas. Šitaip jie, kaip Europos kultūros paveldo 

naudotojai ir vartotojai, tyrinės savo kultūrines tapatybes.                 

Mokinių kūrybiniai darbai bus eksponuojami dviejose platformose. Pirmoji – tai 

DIALLS internetinė platforma, kurioje mokytojai ir mokiniai bendraus per antrąjį 

DIALLS etapą; antroji – tai DIALLS projekto tinklapio virtuali galerija 
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(www.dialls2020.eu/). Pirmoje platformoje eksponuojami kūrybiniai darbai leis 

analizuoti jų turinį, o antroje - perteiks kaip jauni žmonės suvokia gyvenimą kartu ir 

supranta vienas kitą. Pasirinkti vaizdinės laikmenos bylų formatai bus PNG, JPEG, 

MP4. Intelektinės nuosavybės teisės į kūrybinius darbus priklausys mokiniams. Tas 

teises saugos mokyklos. Atrinkti kūrybiniai darbai bus eksponuojami virtualioje 

galerijoje kartu su platesne kultūrinių tekstų bibliografija. Tiesioginis atviros prieigos 

virtualios galerijos privalumas bus tas, kad mokinių sukurtais tekstiniais kūrybiniais 

darbais (t.y. aprašytais kūrybiniais darbais) mokytojai galės pasinaudoti kaip stimulu 

klasės dialogui. Netiesiogiai ši virtuali galerija turėtų atkreipti suinteresuotų asmenų 

dėmesį į Europos kultūrinio identiteto nevienalytiškumą ir svarbą jaunimui ugdytis 

nacionalinės tapatybės ir kultūros suvokimą, neatsiejamą nuo jautraus požiūrio į kitas 

kultūras. Daugiateksčiai kūrybiniai darbai, mokinių bendravimas klasėje bei virtualiai, 

bus analizuojami ir vertinami pagal kultūrinio raštingumo pasiekimų skalę. 

(5) Įžanginis užsiėmimas (Nulinė pamoka) 

Prieš pradėdami pirmąjį Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programos užsiėmimą, visi 

projekte dalyvaujantys mokytojai būtinai turi pravesti taip vadinamą nulinę pamoką. 

Šio užsiėmimo metu mokiniai supažindinami su DIALLS projekto tikslais, dialogo 

samprata, argumentacija ir bežodiniais tekstais bei DIALLS pamokų struktūra. 

Profesinio tobulėjimo seminare mokytojai supažindinami su šia įvadine pamoka. 

 

DIALLS internetinės platformos naudojimas (www.dialls.lt/login)   

Šioje profesinio tobulėjimo seminaro dalyje mokytojai susipažins su DIALLS 

internetine platforma, jos funkcijomis. Mokytojai bus suskirstyti į mažas grupeles, 

jiems vedamos sinchroninės ir asinchroninės pamokos. Vėliau mokytojai ves to paties 

tipo pamokas savo klasėse. Šioje profesinio tobulėjimo seminaro dalyje mokytojai 

sužinos apie:  

 platformos naudojimą klasės diskusijoms; 

 pagrindines  DIALLS platformos funkcijas; 

http://www.dialls2020.eu/
https://dialls.net/#/login
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 veiklas virtualioje erdvėje. 

 

DIALLS platformos sukūrimo tikslai: 

 sudaryti tinkamas sąlygas mažų grupių diskusijoms (atviroms diskusijoms bei 

tekstine medžiaga paremtoms diskusijoms);  

 mokyti mokinius reflektuoti diskusijas;  

 mokyti mokytojus planuoti ir moderuoti diskusijas.  

DIALLS platformos pagalba bus galima virtualiai moderuoti partnerių diskusijas, 

dalytis idėjomis ir kūrybiniais darbais ir reflektuoti ankstesnę veiklą. Tokiu būdu, bus 

sudarytos įvairios pedagoginės galimybės kurti bendrą kultūrą. Žemiau pavaizduotoje 

iliustracijoje pateikiamos pagrindinės platformos funkcijos. 

 

 5 pav. DIALLS virtualios platformos pagrindinių funkcijų santrauka         
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