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ÁVADAS

ÐUOLIS LINK DARNAUS GYVENIMO STILIAUS

Ðiandienos visuomenë daug geriau supranta neigiamà þmogaus átakà aplinkai ir auga suvokimas, jog norint uþtikrinti
darnø vystymàsi ateityje, þmogui tiesiog bûtina darniai gyventi su supanèia aplinka. Pastaruoju metu daug dëmesio
skiriama atskiro individo vaidmeniui ir tam, kaip kiekvieno þmogaus ávairûs pasirinkimai átakoja darnø vystymàsi
globaliu lygmeniu. Nepamirðtama ir ðvietimo darniam vystymuisi svarba, kuris atlieka labai svarbø vaidmená.
Augantis esamø ir bûsimø problemø kompleksiðkumas kelia visuomenës susirûpinimà aplinkos ir darnumo
klausimais. Sparèiai besikeièiantis klimatas yra tik vienas ið poþymiø, iliustruojanèiø, kokioje kritinëje situacijoje yra
Þemës planeta. Tuo tarpu vis dar egzistuojanti nedarni gamybos ir vartojimo kultûra rodo, jog pasaulio visuomenë
turi giliai ásiðaknijusiø problemø, kurias bûtina nedelsiant spræsti.
Norëdami susidoroti su ðiais iððûkiais privalome kardinaliai keisti ðvietimà ir tai, kaip bei ko mes mokome vaikus. Deja,
daþnai ðvietimo sistemoje globaliø pasaulio problemø sprendimas nesureikðminamas ir nëra svarbus, todël turime
neatidëliojant pergalvoti pedagogikos vaidmená ðiame kontekste ir keisti mokymo programø turiná.
Moderniai visuomenei reikia, kad mokykla uþtikrintø jaunø þmoniø ágûdþiø ir gebëjimø suprasti, numatyti ir kurti
ateityje reikalingus sprendimus ugdymà, taip pat mokytø susidoroti su neapibrëþtomis, kompleksinëmis pasaulio
problemomis. Deja, Baltijos ðaliø (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) ugdymo procese darnus vystymasis vis dar nëra
pakankamai svarbi tema, o mokytojai daþniausiai dirba vadovaudamiesi principu, pagal kurá pedagogas yra ugdymo
proceso centre, t.y. jis yra þiniø ðaltinis (ekspertas), perduodantis jas mokiniui. Tai reiðkia, kad pamokos
organizuojamos sistemingai papildant prieð tai buvusiose pamokose perteiktà mokomàjà medþiagà, mokytojas dirba
turëdama grieþtà informacijos turinio struktûrà, kurià siekia perteikti besimokanèiajam neiðeidamas ið ugdymo
programos rëmø.
Norint atliepti ðvietimo darniam vystymuisi keliamus reikalavimus, Baltijos ðalys savo ðvietimo sistemoje turëtø
daugiau taikyti „transformuojamus” modelius, kuriø dëka moksleiviai galëtø iðmokti integruoti naujas þinias ir
palyginti naujà informacijà su tuo, kà patys jau þino apie pasaulá. Tai suteiktø jiems galimybæ áprasminti jø turimas
þinias ir patirtis.
Ðiame praktiniame vadove pateikiami aktyvûs mokymosi metodai, kurie gali padëti mokytojams átraukti moksleivius á
ugdymo procesà, sudominti juos, sukurti galimybæ moksleiviams besimokant patiems aktyviai dalyvauti. Vadovas
parengtas pritaikant PERL metodikà Baltijos ðaliø poreikiams: aktyvios tarpdisciplininës uþduotys paremtos patirtiniu
mokymusi, susijusiu su atsakingu ir darniu gyvenimo bûdu. Toks mokymosi bûdas yra labiau átraukiantis,
motyvuojantis ir suteikiantis daug daugiau prasmës paèiam mokymuisi.
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PERL ir ðvietimas darniam gyvenimui
The Partnership for Education and Research about Responsible Living (PERL) (Partnerystë ðvietimui ir tyrimams apie
atsakingà gyvenimà) –tai tinklas ðvietëjø ir tyrëjø, kurianèiø mokomàjà medþiagà ir metodus, skatinanèius þmones
pasirinkti gyvenimo bûdà, átakojantá konstruktyvius pokyèius. PERL partneriai tiria socialines inovacijas ir
atsakomybæ, vieðina kûrybingas bendruomenes, kurios kartu atranda naujus gyvenimo bûdus, remia darnaus
vystymosi ðvietimà, tame tarpe ðvietimà, skirtà darniam gyvenimo stiliui, kuria mokomuosius metodus ir medþiagà;
teikia rekomendacijas ir patarimus, kuria vertybëmis pagrástus rodiklius, parengia politines rekomendacijas darnios
gyvensenos praktikø diegimui. PERL apjungia partnerius ið 140 institucijø 50-yje ðaliø.
PERL yra UNESCO ðvietimo apie darnø gyvenimo bûdà Katedros ir jos UNITWIN projekto dalis, kuriuos koordinuoja
Ðvietimo darniam vystymuisi bendradarbiavimo centras Taikomøjø mokslø Inland Norvegijoje universitete.
Ðá praktiná vadovà remia Erasmus+ programa, o prie jo sukûrimo prisidëjo 4 partneriai:
• Ðvietimo darniam vystymuisi bendradarbiavimo centras Taikomøjø mokslø Inland Norvegijoje universitete,
Hamar, Norvegija.
•
Lietuvos vaikø ir jaunimo centras, Vilnius, Lietuva
•
Kûrybiðko mokymosi centras „Annas 2", Ryga, Latvija.
•
Humana þmonës þmonëms, Talinas , Estija.

Ðvietimo darniam vystymuisi (ÐDV) svarba
Ðvietimas yra vienas pagrindiniø árankiø siekiant darnumo. Visame pasaulyje þmonës pripaþásta, kad dabartinës
ekonomikos vystymosi tendencijos nëra darnios ir kad visuomenës sàmoningumas, ðvietimas bei mokymas yra
pagrindinës priemonës, kurios gali uþtikrinti darnesnæ visuomenæ. Tarptautinis Darnaus vystymosi susitarimas ir
Darnaus vystymosi darbotvarkë iki 2030, kurià 2015 m. Jungtiniø Tautø Generalinëje Asamblëjoje pasiraðë 193 ðalys
narës, ragina tarptautiniu mastu daugiau dëmesio skirti ðvietimui kaip svarbiai priemonei siekiant darnaus vystymosi.
Þmonijos tobulëjimà ir geresnæ gyvenimo kokybæ gali uþtikrinti tik kokybiðkas ðvietimas. Tinkamas iðsilavinimas
leidþia turëti aukðtesná ðeimos ekonominá statusà, gerina gyvenimo sàlygas, maþina kûdikiø mirtingumà ir sudaro
geresnes sàlygas ateities kartø iðsilavinimo augimui. Kokybiðkas ugdymas taip pat teigiamai átakoja socialinæ ir
ekonominæ asmens ir ðalies gerovæ.
Svarbu suprasti, kad darnaus vystymosi ðvietimas leidþia ágyti ðiuolaikinëje visuomenëje reikalingas þinias, poþiûrá ir
ágûdþius. Toks ðvietimas padeda tinkamai gyventi savo gyvenimà ir tuo paèiu ugdo gebëjimus efektyviai tvarkyti,
naudoti gamtos iðteklius.
Ðiame praktiniame vadove pateikiama mokomoji medþiaga skirta mokytojams, kurie nori aktyviais bûdais ugdyti
mokiniø supratimà apie darnaus vystymosi svarbà ir ákvëpti juos pasirinkti darnesná gyvenimo bûdà. Jaunimas yra
mûsø ateitis, todël ðvietimas turi padëti jiems ásisàmoninti savo vaidmená visuomenëje ir paskatinti juos siekti
darnesnio gyvenimo ugdant tam reikalingus ágûdþius ir vertybes.
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Aktyvaus mokymosi bûdai ir metodai

„Aktyvaus mokymosi metodologija skatina moksleivius darnaus vystymosi kontekste màstyti apie tai, kaip jie galvoja,
kokias vertybes puoselëja ir kokius sprendimus priima“ ( O'Donoghue & Cusack, 2008). Ðiame praktiniø metodø
rinkinyje pateikiami aktyvûs mokymosi metodai, kurie skirti paskatinti moksleivius tyrinëti, kas jiems asmeniðkai yra
darnumas ir ásivertinti kiek yra darnus jø asmeninis gyvenimas.
Pateikiami praktiniai metodai yra iðbandyti ir patikrinti naudojant kitas PERL aktyvias, vertybiniu pagrindu
grindþiamas mokymosi priemones, kuriose naudojami ðvietimo filosofø, tokiø kaip Edvard De Bono, Hoevard
Gardner ir Edgar Dale màstymo principai. Vadove pateikiamos ávairios uþduotys, kuriomis siekiama sudominti
moksleivius, átraukiant juos atlikti patyrimines uþduotis, skatinanèias ir refleksijà, ir veiklà (t. y. kritinæ praktikà).
Baltijos ðaliø mokyklose skiriamas nepakankamas dëmesys darnaus vystymosi ar atsakingo gyvenimo ðvietimui,
paremto vertybëmis, holistiniu poþiûriu, sisteminiu màstymu, veikla ir susieto su moksleiviø kasdieniu gyvenimu.
Todël yra reikalinga aktyvaus mokymosi metodologija, kuri skatintø norà gauti teisingà informacijà, mokytø vertinti ið
ávairiø þmoniø perspektyvos, galëtø atspindëti mûsø veiklos rezultatus ir poveiká bei apibrëþtø reikiamus pokyèius ir
atsakingesnius kasdieninius pasirinkimus, turinèius átakos darnumui.
Svarbiausia, kad moksleiviai taptø atviri pokyèiams, bendradarbiautø, galvotø, diskutuotø apie kasdienes veiklas ir
darytø iðvadas, turëtø holistiná suvokimà, kritiðkai màstytø ir kûrybiðkai siektø visuomenës gerovës.
Praktiniame vadove pateikiamose uþduotyse daugiausia dëmesio skiriama „strateginiams klausimams", siekiant
skatinti kritiðkà màstymà, kuriam reikia suvokti situacijà ið skirtingø perspektyvø, bei motyvuoti moksleivius bûti
aktyviais pasaulio pilieèiais. Atlikdami ávairias uþduotis moksleiviai supras kaip skirtingai suvokiamas pasaulis ir kiek
daug pasaulyje iððûkiø, susijusiø su visais planetos gyventojais.
Aktyviø mokymosi metodø teigiama nauda:
• Problemø sprendimas: Mokiniai mokosi ne tik identifikuoti problemas, bet ir ieðkoti novatoriðkø problemø
sprendimo bûdø.
• Kritinis màstymas ir veiksmai: Mokinai mokosi analizuoti pasaulá kritiðkai vertindama savo suvokimà ir savaime
suprantamus reiðkinius. Jie iðmoksta nuo idëjos pereiti prie veiksmø planavimo ir ágyvendinimo – tiek individualiai,
tiek bendradarbiaujant.
• Mokymasis bendradarbiaujant: Aktyviai bendraujant su mokytojais ir kitais besimokanèiaisiais, moksleiviai ugdo
gebëjimus ieðkoti, reflektuoti ir kartu rasti atsakymus.
• Didëjantis supratimas apie aplinkos apsaugos ir socialinio teisingumo svarbà: Praktikuodamiesi ávairiais bûdais
suprasti prieþasties ir pasekmës dësnius, moksleiviai iðmoksta suvokti sisteminius ryðius tarp procesø ir kaip ðie
siejasi su darniu vystymusi.
• Daþnesnis savæs vertinimas ir refleksija: Mokymosi priemonës motyvuoja moksleivius patiems organizuoti savo
mokymosi procesà ir ásivertinti savo suvokimà, vertybes, ásitikinimus, elgesá bei imtis aktyviø veiksmø. Toks þiniø
ásisàmoninimas padeda moksleiviams suprasti savo paèiø màstymà ir pergalvoti kasdienius pasirinkimus.
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Kompetencijø ugdymas
Darnumui reikalingos tam tikros kompetencijos, kurios padëtø atsakingai ir konstruktyviai ásitraukti sprendþiant viso
pasaulio problemas. Tokiomis kompetencijomis pasiþymintys pilieèiai gali savarankiðkai imtis iniciatyvos ir veiksmø
suprasdami kokia sudëtinga situacija. Jos apima elgesá, emocijas, „uþnorina“ ir motyvuoja asmená. Tai kognityviniai,
emociniai ir motyvuojantys elementai. Taigi kompetencijos yra þiniø, gebëjimø, ágûdþiø, motyvø ir emocijø sàveika.
Kompetencijø negalima iðmokyti, bet jas gali iðsiugdyti patys besimokantieji. Jos ágyjamos veikiant, per asmeninæ
patirtá ir refleksijà (UNESCO, 2015; Weinert, 2001).
Ðis praktinis vadovas gali bûti naudingas ugdant darnaus vystymosi kompetencijas. Priklausomai nuo to kiek turite
laiko, kokia klasës patirtis ir koká elgesá norite ugdyti, galite pasirinkti uþduotis pagal ugdomas kompetencijas. Prie
kiekvienos uþduoties rasite sàraðà kompetencijø, kurias ði uþduotis padeda ugdyti. Galite pasinaudoti sàraðu ir aptarti
ðias kompetencijas po uþduoties atlikimo.
Toliau pateiktos pagrindinës kompetencijos áprastai yra suvokiamos kaip esminës darnaus vystymosi stiprinimui (þr.
de Haan, 2010 m.; Rieckmann, 2012 m.; Wiek et al., 2011 m.).

• Sisteminio màstymo kompetencija: gebëjimai atpaþinti ir suprasti santykius, analizuoti kompleksines
sistemas, galvoti kaip sistemos yra integruotos á skirtingas sritis ir skirtingus jø mastus bei susidoroti su
neapibrëþtumu.
• Perspektyvos matymo kompetencija: gebëjimai suvokti ir ávertinti kelis bûsimus - galimus, tikëtinus ir
norimus dalykus, siekiant sukurti savo paties ateities vizijà; atsargumo principo taikymas veiksmø
padariniø ávertinimui bei rizikø ir pokyèiø valdymas.
• Normø suvokimo kompetencija: gebëjimai suprasti ir ávertinti normas ir vertybes, kurios lemia asmens
veiksmus, bei perteikti darnumo vertybes, principus, uþdavinius ir tikslus interesø konfliktø ir
kompromisø, neapibrëþtø þiniø ir prieðtaravimø kontekste.
• Strateginio màstymo kompetencija: gebëjimai bendrai kurti ir ágyvendinti naujus veiksmus, skirtus
darnumo plëtrai vietiniu ir platesniu lygmeniu.
• Bendradarbiavimo kompetencija: gebëjimai mokytis ið kitø, suvokti ir gerbti kitø poreikius, poþiûrius ir
veiksmus (empatija), suprasti bei uþjausti kitus (empatiðkas vadovavimas), spræsti grupëje kilusius
konfliktus bei skatinti kolektyviná ir aktyvø problemø sprendimà.
• Kritinio màstymo kompetencija: gebëjimas kvestionuoti normas, praktikas ir nuomones, siekiant
ávertinti savo paties vertybes, suvokimà ir veiksmus, bei turëti savo pozicijà darnumo diskurse.
• Savæs suvokimo kompetencija: gebëjimas ávertinti savo paties veiksmus vietinëje bendruomenëje ir
(pasaulinëje) visuomenëje, taip pat nuolat save vertinti bei motyvuoti, valdyti savo jausmus ir norus.
• Integruoto problemø sprendimo kompetencija: visapusiðkas gebëjimas taikyti skirtingas problemø
sprendimo sistemas sudëtingoms darnumo problemoms spræsti bei kurti galimus, iðsamius ir teisingus,
darnià plëtrà skatinanèius sprendimo variantus, integruojant aukðèiau nurodytas kompetencijas.
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Praktinio vadovo teikiama nauda
Ðis praktinis vadovas skirtas padëti spræsti darnaus vystymosi problemas ir paskatinti moksleivius analizuoti ir
suprasti, koká poveiká aplinkai daro jø gyvenimo bûdas. Vadove parinktos tokios temos ir uþduotys, kad bûtø galima
jas integruoti á skirtingas pamokas, taèiau jis galëtø bûti ir kaip vadovëlis tarpdisciplininei darnaus vystymosi
pamokai. Kitaip tariant, ðio praktinio vadovo temos yra tarpdisciplininës, o kiekvienos temos uþduotys tinka ávairioms
pamokoms, taèiau galima ir kita alternatyva, kuomet mokytojas gali pasirinkti dirbti ne pagal temà su ávairiomis
uþduotimis, o pagal jo dalykui tinkamas uþduotis, iðsirinkæs jas ið skirtingø ðio vadovo pateiktø temø.

Mokymosi temos
Baltijos ðaliø ðvietimo sistema stengiasi nuosekliai gerinti ugdymo kokybæ, kad ði atitiktø darbo rinkos keliamus
reikalavimui ir poreikius. Mokyklose vis daugiau dëmesio skiriama kiekvieno moksleivio asmeniniam augimui, savæs
suvokimui, elgesio ir vertybiø ásisàmoninimui. Tuo paèiu metu mokyklos taip pat stengiasi reaguoti á pasaulyje
kylanèias problemas ir siekia nukreipti ðvietimà link atsakingo ir darnaus gyvenimo skatinimo. Praktinis vadovas
sudarytas ið ávairiø temø, kurios tinka skirtingoms disciplinoms ir yra nukreiptas á asmeninio elgesio ir pasirinkimø
analizæ vietiniu ir globaliu lygmeniu. Taip pat ðis vadovas atliepia ðiuos Baltijos ðaliø mokytojø poreikius:
1. Temos yra tarpdisciplininës. Apie globalius iððûkius galima kalbëti ne tik per gamtos mokslø pamokas, bet ir
átraukti ðià temà á kalbø, literatûros, matematikos ir menø dalykus. Parinktos penkios labai skirtingos temos tam, kad
kiekvienos disciplinos mokytojas galëtø rasti sau tinkamà veiklà.
2. Ávairios uþduotys. Novatoriðki ir ávairûs metodai padeda daug geriau ásisavinti temà ir geriau suprasti esmæ, todël
parinktos skirtingos uþduotys ne tik suteiks þiniø, bet ir motyvuos pradëti gyventi darnesná gyvenimo bûdà.
3. Temos susijusios su kasdieninëmis gyvenimo situacijomis. Formalusis ðvietimas pateikia informacijà atskiromis
temomis, tokiomis kaip maistas, klimato pokyèiai, þmoniø populiacija, vartojimas ir ekonominë nelygybë. Ðio vadovo
dëka informacijà galima perteikti suvokiant temø visumà per konkreèiø gyvenimiðkø situacijø analizæ.

Kaip jau anksèiau minëta, darnumas ðiame vadove perteikiamas per penkis poþiûrius (temas):
Pilietiðkumo: skatinant moksleivius kurti patiems savo ateitá ir suvokti kiek daug jie gali.
Vertybiø: skatinant moksleivius ásivertinti pasirinktà gyvenimo bûdà ir geriau paþinti save bei kitus.
Áproèiø: ágalinant moksleivius suprasti, kad uþ vienokio ar kitokio elgesio visuomet slypi motyvas ir paskatinti
vadovautis darniais motyvais.
Finansiná: ugdyti moksleiviø, kaip vartotojø, atsakomybæ.
Medijø raðtingumà: skatinant moksleivius geriau suprasti ir gerbti kitus þmones.
Svarbu suprasti, kad nebûtina visas uþduotis atlikti ið eilës ir nuosekliai. Kiekvienas mokytojas gali pats pasirinkti ir
naudoti tik jam tinkanèias ðio vadovo dalis.
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Praktinio vadovo struktûra

Ðiame vadove yra pateikta 16 aktyviø mokiniams skirtø uþduoèiø, suskirstytø á penkias anksèiau apraðytas temas
(pilietiðkumas, vertybës, áproèiai, finansai, medijø raðtingumas). Kiekvienos temos struktûra ta pati. Pirmiausiai rasite
trumpà temos apraðymà, o toliau pateikiamos kelios su tema susijusios uþduotys. Uþduotys yra sunumeruotos taip,
kad bûtø lengva iðskirti visas temas.
Kiekviena praktinë uþduotis turi tà paèià struktûrà:
1) lentelë, kurioje pateikiama, kokios darnaus vystymosi kompetencijos ugdomos atliekant ðià uþduotá, su uþduotimis
susijusiø pamokø/dalykø sàraðas, patarimai mokytojui ir reikalingos priemonës;
2) instrukcija uþduoèiai atlikti;
3) klausimai skirti refleksijai po uþduoties atlikimo.
Praktinio vadovo gale yra pateikiama lentelë, kurioje rasite visø temø santraukà (nurodomas ðaltinis, pedagoginë
paradigma ir mokymosi metodai). Jei norësite daugiau pasigilinti á kurià nors atskirà temà, rekomenduojame naudoti
anksèiau publikuotus PERL praktinius uþduoèiø vadovus ar PERL Vertybëmis grástà ugdymo vadovà.
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1 Tema: G L O B A L U S

PILIETIÐKUMAS

Pokyèius galime paskatinti ávairia veikla, taèiau pirmiausia turime suprasti, kad nesvarbu kà darytume – arba ko
nedarytume – viskas vienaip ar kitaip paveiks visø þmoniø gyvenimà ir jo kokybæ. Ir net jei galvosime, kad esame per
maþi, jog bûtume reikðmingi, mes turime suprasti, kad kiekvienas esame to paties pasaulio dalis. Mes kiekvienas
naudojame gamtos iðteklius, kuriame santykius, siekiame uþsibrëþtø tikslø, todël nebûti supanèios aplinkos dalimi
yra tiesiog neámanoma. Suvokdami tai, galime sau kelti klausimà: kaip geriausiai galëèiau ásitraukti á tai, kas vyksta
aplinkui?
Bûkime aktyviais pilieèiais! Darykime pokyèius! Pats geriausias bûdas ágalinti tam moksleivius – tai uþduoti jiems
teisingus klausimus, vedanèius prie veiksmø ir pokyèiø.
Socialinis darbuotojas ið Ðiaurës Amerikos Fran Peavey sukûrë strateginiø klausimø metodà. Ðis metodas ágalina veikti
ir bûti kûrybiðkais. Metodas sudarytas ið atvirø klausimø, kurie skatina kitaip màstyti ir strateguoti veiksmus.
Pateikiant strateginius klausimus tam tikra nuoseklia logine seka, moksleiviai skatinami ávertinti, analizuoti situacijà ir
yra ágalinami savo susirûpinimà paversti konkreèiais veiksmais.
Strateginiø kausimø ðeimà sudaro ðios dalys:
• apþvalginiai klausimai;
• jausmø klausimai;
• vizijos klausimai;
• pokyèiø klausimai;
• alternatyvø vertinimas;
• asmeninis ásivertinimas ir palaikymo klausimai;
• asmeniniø veiksmø klausimai;
Strateginis klausinëjimas nëra manipuliavimas kitais. Ðá metodà naudojantis mokytojas neturëtø galvoti, jog taip
padës moksleiviams suprasti kà ir kaip jie turëtø daryti. Mokytojas labiau yra klausinëtojas, kurio mokymas yra
orientuotas á patá moksleivá.
Strateginis klausimëjimas gali bûti naudojamas ávairiuose pokalbiuose ir situacijose. Svarbiausia prisiminti, kad turite
bûti atviri ir pasiruoðæ naujoms alternatyvoms ir vengti klausimø, kuriø atsakymai yra taip/ne. Visuomet ieðkokite
keliø alternatyvø, net jei nesate labai plaèiø paþiûrø þmogus, ðis metodas gali padëti jums ugdyti atviro ir laisvo
þmogaus áproèius.
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1a

uþduotis „Socialiniai pokyèiai mokykloje“

Moksleiviai diskutuos grupëse pagal pateiktus klausimus apie ateitá, sprendþiant socialines mokyklos problemas. Jie
analizuos situacijà ir susiplanuos asmeninius veiksmus, kuriø reikia, kad ávyktø pokyèiai.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Perspektyvos matymo kompetencija;
Normø suvokimo kompetencija;
Strateginio màstymo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Psichologija;
Etika;
Istorija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Jei norite suprasti klausimø svarbà ir norite bûti geri klausinëtojai, pradëkite
nuo ðios uþduoties. Ji gali motyvuoti moksleivius pradëti pokyèius.
Nepamirðkite, kad ði uþduotis taip pat reikalauja bûti geru klausytoju.

Priemonës

Klausimø sàraðas;
Raðikliai ir popierius.

INSTRUKCIJA: Pasiruoðkite darbui grupëse. Priklausomai nuo poreikio (galima apie tai paklausti moksleiviø)
pasirinkite socialinæ problemà (patyèios, smurtas, narkotikai ir alkoholis, neplanuotas nëðtumas) jûsø mokykloje,
sukurkite pasitikëjimo atmosferà, pasiruoðkite klausytis ir klausti. Pavyzdþiui: mokyklos taryba nori suþinoti
moksleiviø nuomonæ apie emocinæ amosferà mokykloje ir kaip jà pagerinti, kad kiekvienas jaustøsi labiau priimtas,
galëtø iðreikðti save.
Susiskirstykite á grupeles, kuriose dirbsite (po 4 – 6 asmenis). Kiekvienai grupelei nuosekliai paduokite klausimø
sàraðo dalis ir pakvieskite diskutuoti tarpusavyje. Pirmiausiai pateikite pirmà dalá klausimø – 1. Apþvalginiai
klausimai. Po diskusijos maþose grupelëse papraðykite, kad vienas moksleivis ið grupelës pasidalintø savo nuomone
su visais.
Toliau duokite sekanèià dalá klausimø – 2. Jausmø klausimai. Papraðykite vël diskutuoti grupelëse ir taip nuosekliai
pateikite ir aptarkite visas klausimø dalis iki dalies – 7. Asmeniniai moksleiviø veiksmai.
Priklausomai nuo temos, jûs galite praplësti ar susiaurinti klausimø grupes, taèiau nepamirðkite iðlaikyti nuoseklios
klausimø grupiø sekos.
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Klausimø sàraðas su atskiromis dalimis:

Apþvalginiai
klausimai

Kà þinote apie problemà?
Kà matëte, girdëjote?
Kaip suþinojote?
Kà tikrai þinote ir dël ko nesate ásitikinæ?
Kà kiti galvoja/kalba apie visa tai?
Kaip tai, kas vyksta átakoja aplinkà?
Kas, kokia grupë galëtø átakoti problemà?

Jausmø
klausimai

Kaip tu jautiesi dël ðios problemos?
Kaip ði problema veikia tavo fizinæ ir psichinæ sveikatà?
Kokius jausmus ði problema sukelia tavo ðeimoje?
Kokius jausmus ði problema sukelia tau ðalies, mokyklos atþvilgiu?

Vizijos
klausimai

Kiek ði problema tavo gyvenime yra svarbi?
Kaip tu norëtum, kad esama situacija pasikeistø?
Jei tu norëtum revoliuciniø pokyèiø, kas tai bûtø?

Pokyèiø
klausimai

Ko reiktø, kad esama situacija pasikeistø á tà, kurios nori savo vizijoje?
Kas konkreèiai turi pasikeisti?
Kaip galëtø ðie pokyèiai atsirasti? Ávardink kiek galima daugiau visokiø bûdø.

Alternatyvø
vertinimas

Kaip pirma ávardinta problemos sprendimo alternatyva viskà pakeistø?
Koks bûtø aplinkos pokytis?
Kaip pasiektumët tikslà? Kokie kiti bûdai?
Apsvarstykite kiekvienos alternatyvos pasekmes:
Kaip pirmoji alternatyva átakotø kitus tavo grupëje (mieste ir pan.)?
Kaip átakotø visà aplinkà?
Ávertinkite galimas kliûtis:
Kà reikia pakeisti, kad ávyktø „A” alternatyva?
Kas bendruomenëje/mokykloje trukdytø siekti tikslo?

Asmeninis
ásivertinimas ir
palaikymo
klausimai

Ko reiktø, kad tu pats dalyvautum pokyèiuose?
Kà tu norëtum daryti ir kas bûtø naudinga daryti, kad ðie pokyèiai prasidëtø?
Kokios tau reikia pagalbos ið ðalies, kad prisidëtum prie ðiø pokyèiø?

Asmeniniø
veiksmø
klausimai

Su kuo tau reikëtø pasikalbëti apie savo vizijà?
Kokie bus tavo pirmi þingsniai?
Kaip gali átraukti kitus?

Uþduotis sukurta naudojant „ðeimos” klausimus ið Fran Peavey (1994) „Gyvybës malonë: socialiniø pokyèiø esmë“.
Refleksijai galite uþduoti kelis papildomus klausimus.
Klausimai:
• Kà galvojate apie strateginiø klausimø procesà? Ar buvo sudëtinga?
• Ar pajautëte unikalø bendravimo bûdà? Kodël?
• Ar ðis procesas padëjo jaustis labiau uþtikrintais dël ateities?
• Ar po dalyvavimo strateginiø klausimø procese jauèiatës labiau linkæ prisidëti prie problemos sprendimo ir
veikti?
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1b

uþduotis „Buvimas savimi ir identitetas“

Moksleiviai analizuos pateiktas nuotraukas dalindamiesi savo patirtimi apie ávairiausias gyvenimiðkas situacijas. Jie
aptars savo ir kitø gyvenimo bûdà ir jo átakà supanèiai aplinkai bei visam pasauliui.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Bendradarbiavimo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija.

Pamokos

Istorija;
Matematika;
Literatûra;
Geografija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Jei turite nedaug laiko, uþduoties atlikimui galite pasirinkti tik kelis
paveikslëlius arba tuos, kurie jums tinka. Taip pat galite naudoti savo asmenines
nuotraukas pagal tai, kokià temà klasëje analizuojate.

Priemonës

Nuotraukos ið 9 priedo; 1–6 nuotraukos.

Kas paverèia mus þmonëmis?
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 1 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Lao Tse, Konfucijus, Buda, Mozë, Kristus ir Mohamedas kalbëjo apie þmogiðkumo neapèiuopiamumà, dvasinius
poreikius bei individo ir bendruomenës santyká. Ðiandieninë visuomenë taip pat skiria daug dëmesio ne tik
materialiems, bet ir nematerialiems dalykams. Programa 2030 ir Darnaus vystymosi tikslai pabrëþia teisingumo,
doros, tolerancijos, pagarbos, orumo, empatijos, rûpestingumo, ásipareigojimø ir solidarumo vaidmená.

Klausimai:
• Ar kyla minèiø apie kokius nors poreikius þiûrint á nuotraukà Nr. 1?
• Kaip jauèiatës kai kas nors jûsø negerbia?
• Ar klasës mokiniai tolerantiðki vienas kitam?
• Ar galëtumët pasakyti pavyzdá, kai klasëje buvo jautriai sureaguota kieno nors atþvilgiu?
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Nuotrauka Nr. 1, ðaltinis: Lina Straukë

Atgal prie esmës
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 2 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
„Pakankamai“ – sàvoka, kuri paprastai reiðkia „turëti tiek, kiek reikia, bet ne per daug” arba „gyventi turint ribas”.
Taèiau sàvokos „pakankamai“, kaip ir sàvokø „vidutiniðkai“, „perdëtai“, „prabangiai“, reikðmës suvokimas keièiasi
priklausomai nuo laikmeèio. Kai kurie þmonës ðiandien pakankamumà supranta kaip „kaþko atsisakymà” ar
pasiaukojimà, kitiems tai bûtø gyvenimas turint aiðkias galimybiø ribas.
Klausimai:
• Kokias galimybiø ribas atspindi nuotrauka Nr. 2?
• Jei galëtum pasirinkti daryti vienà dalykà, kuris nëra tavo kasdieninë veikla, kas tai bûtø?
• Kaip tu nusprendi, kas tau gyvenime yra svarbiausia?

Nuotrauka Nr. 2, ðaltinis: Leonid Smulskiy

Ilgas gyvenimas
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 3 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Remiantis 2014 m. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, jei esate gimæs Nigerijoje ar Èado respublikoje, jûsø
gyvenimo trukmë lyginant su kitø ðaliø gyventojais bus gerokai trumpesnë. Jei gimëte Japonijoje ar Islandijoje,
priklausote ilgiausiai gyvenanèiø þmoniø grupei.
Klausimai:
• Remiantis nuotrauka Nr. 3, aptarkite teigiamus tokios idëjos aspektus: „Kiekvienas turëtø gyventi ten, kur
galëtø gyventi ilgai”.
• Aptarkite neigiamus ðios idëjos ágyvendinimo aspektus ir galimas problemas.
• Pagalvokite ir pasakykite, kà bûtø ádomu suþinoti, iðsiaiðkinti svarstant ðià idëjà.
• Koks jausmas bûti sulaukusiam 100 metø amþiaus? Kaip atrodytø tavo diena, jei tu bûtum tokio amþiaus?
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INuotrauka Nr. 3, ðaltinis: Colourbox.com

Að – pasaulio pilietis?
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 4 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Yra þmoniø, kurie teigia, kad ðiandienos jaunimas turi daug skirtingø tapatumø. Yra ir tokiø, kurie teigia, kad jaunimui
kaip tik trûksta esminio savo tapatumo suvokimo ir todël ðiandienos jaunimas elgiasi taip, kaip jiems patogiau pagal
aplinkybes.
Klausimai:
• Þiûrëdami á nuotraukà Nr. 4, pasakykite, kà galvojate apie teiginá: „Þmonës turëtø ugdyti ne tik savo asmeniná
identitetà, bet ir globalø savo suvokimà ”.
• Kà áþvelgiate teigiamo galvodami apie ðià idëjà?
• Kà áþvelgiate neigiamo, kokios galimos su ðia idëja susijusios problemos?
• Kà bûtø ádomu suþinoti, iðsiaiðkinti svarstant ðià idëjà?

Nuotrauka Nr. 4, ðaltinis: Lewis Akenji

Skirtingas gyvenimo bûdas
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukas Nr. 5 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Þmonës pasirenka labai skirtingus gyvenimo bûdus. Kartais jø gyvenimai gali bûti labai ákvepiantys ir taip yra dël paèiø
ávairiausiø ðiø þmoniø padarytø dalykø. Apsvartykite, koká gyvenimo bûdà pasirinko kiekvienas asmuo nuotraukose
Nr. 5. Motina Teresë – suþavëjusi daugelá savo labdaringa veikla. Pirmoji misija á mënulá 1969 m. liepà, Apollo 11
komanda: ið kairës á deðinæ Neil Armstrong, Michael Collins ir Buzz Aldrin. Baltijos ðaliø prezidentai (2018 m.): Dalia
Grybauskaitë (Lietuva); Kersti Kaljulaid (Estija); Raimonds Vejonis (Latvija).
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Klausimai:
• Koks ðiø asmenø gyvenimo bûdas? Kuo jie panaðûs?
• Kaip galvojate, kokie jø, kaip vartotojø, kasdieninio gyvenimo áproèiai?
• Kaip galëtumëte nupasakoti savo gyvenimo bûdà?

Nuotraukos Nr. 5, ðaltinis: Wikimedia Commons

Moksleiviai gali bûti suskirstyti á maþesnes grupeles. Kiekviena grupelë pasirenka nuotraukà asmens, kurio profesija
labiausiai patinka. Pirmiausiai grupë turi paruoðti trumpà istorijà apie pasirinktà asmená, o kiekvienai komandai
pristaèius pasirinkto asmens istorijà, galima visiems kartu diskutuoti apie tai, kokie ðiø þmoniø, kaip vartotojø, áproèiai
ir kaip jie skiriasi.

Jei bûèiau karalius
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 6 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Egiptas, Mesopotamija, Kinija, Indija, Roma turëjo iðvystytà ekonominæ sistemà, kuri tuo metu virðijo dabartinius
darnumo reikalavimus, taèiau visuomenë buvo pasidalinusi. Dalis þmoniø – turtingi, kiti – vargðai ir tik nedaugelis
priklausë viduriniajai klasei. Aukðtesnei klasei buvo priimta manyti, kad ji turi „ágimtas teises” ar „Dievo dovanà”
vartoti visuomeninius iðteklius, kad patenkintø savo prabangos poreikius.
Klausimai:
• Ar galëtumët atrasti nuotraukø su þmonëmis, kurie taip gyvena ir ðiandien?
• Kà reiðkia „bûti lygiu su kitais“? Ar tai realu?
• Kaip norëtumët, kad esama situacija pasikeistø?
• Jei norëtume kardinaliø pokyèiø, kà turëtume daryti?

Nuotrauka Nr. 6, ðaltinis: Colourbox.com
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1c

uþduotis „Pirmas dalykas kà pagalvoji, kai pasakau...”

Mokiniai suraðys pirmiausiai á galvà atëjusias idëjas, kurios kyla pasakius raktinius þodþius. Visi pasidalins savo
asociacijomis ir aptars, kuo jos skiriasi.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Istorija;
Matematika;
Literatûra.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ði uþduotis naudinga norint, kad mokiniai pagalvotø apie save ir mokyklos
mokymosi aplinkà. Dalyviai susikurs savo asmeniná supanèios aplinkos vaizdà ir
kartu analizuos, kokià reikðmæ ji turi kiekvienam mokiniui klasëje.

Priemonës

Raðikliai ir popierius.

INSTRUKCIJA: Perskaitykite kiekvienà raktiná þodá atskirai. Papraðykite mokiniø ant lapo paraðyti pirmà á galvà atëjusià
mintá iðgirdus kiekvienà raktiná þodá. Atsakymai gali bûti suraðyti ant maþø lapeliø ir prilipdomi ant sienos ar vieno
bendro lapo (kiekvienam þodþiui atskirai).
Paskatinkite dalyvius raðyti tiktai tai, kas jiems pirmiausiai ðauna á galvà. Tai gali bûti mintis, jausmas, klausimas ar „að
neþinau”, kaþkas gera ar bloga.
Raktiniai
þodþiai:

1) Mokyklos pavadinimas
2) Mokinio gyvenimas
3) Darnumas
4) Dalyvavimas
5) Ateities lûkesèiai
6) Taika
7) Atsakomybë
8) Smagus laisvalaikis
9) Ðvietimas
10) Pilietybë.

Klausimai:
• Kaip jautëtës raðydami reakcijà á pasakytà þodá?
• Kokius savo ágûdþius turëjote panaudoti atlikdami ðià uþduotá?
• Kokius ágûdþius naudojo kiti moksleiviai?
• Ko iðmokote ið ðios uþduoties?
• Kaip manote, kokià prasmæ visi ðie dalykai turi jûsø mokykloje?
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2 Tema: V

ERTYBËS

Ðvietimas atlieka labai svarbø vaidmená skatinant visuomenæ darniau gyventi. Jo dëka uþpildomos þiniø spragos apie
tai, kaip reikëtø elgtis, kokius áproèius reikëtø keisti tam, kad galëtume kurti darnesnæ aplinkà. Taèiau nepaisant to,
kad daugelis þmoniø þino, kokie jø veiksmai yra kenksmingi/nedraugiðki aplinkai, jie nekeièia savo áproèiø ir elgesio.
Bûtent ðvietimas tokioje situacijoje turi padëti paþadinti motyvacijà bei keisti elgsenà ir èia labai svarbiu tampa
mokytojo vaidmuo, kuris gali asmeniniu pavyzdþiu puoselëti tokias vertybes, kurios skatintø „didelius pokyèius“. Tik
þingsnis po þingsnio, dirbant nuosekliai ir pastoviai, galima sukurti bendruomenæ, kuri bûtø teisingesnë,
rûpestingesnë, taikesnë, gerbianti Þemës planetà ir jos iðteklius, kûrybingesnë, vedama vertybiø.... ir darnesnë.
Auganti karta neabejotinai susidurs su ðiais iððûkiais ar net jø sukeltomis krizëmis. Todël turime suprasti, kad
ðiandienos moksleivius reikia ruoðti darbui, kuris dar neegzistuoja. Jiems bus reikalingi ágûdþiai, kurie dar yra
neugdomi, tokie kaip gebëjimas ávertinti situacijà ið ávairiø atspirties taðkø, spræsti konfliktus nenaudojant smurto
arba sàmoningai ir graþiai susilieti su gamta.
Vertybëmis grásto mokymo tikslai:
•
•
•
•
•

Ugdyti kiekvieno moksleivio savigarbà mokant darniai gyventi su savimi ir koncentruojant dëmesá á viso gyvenimo
ágûdþiø formavimà.
Suteikti kiekvienam moksleiviui laiko apmàstyti, ásiklausyti á save ir suvokti tai, kas gyvenime yra svarbiausia.
Ugdyti savivokà klausiant savæs apie gyvenimà, ateitá, supanèià aplinkà bei leidþiant suprasti, kaip naujø vertybiø
puoselëjimas gali átakoti kasdieniná gyvenimà.
Leisti moksleiviams bendradarbiauti iðgryninant jø prioritetines vertybes ir ágalinant jø puoselëjimà per veiklà.
Ágalinti moksleivius pajausti, kad puoselëdami vertybes, jie kuria graþesnæ ateitá.

Ðitoks vertybinis pagrindas skatina pasitikëjimà, gailestingumà, kûrybiðkumà, ágalina veikti bei skatina gerbti ir
rûpintis savo bendruomene visà gyvenimà. Mokykla, kuri vertina á vertybes orientuotà mokymàsi, turi neapsiriboti
vien tik mokymo programos turiniu, bet ir paklausti savæs, kiek visa mokyklos aplinka prisideda prie vertybëmis
pagrásto mokymosi.

Vertybiø rodikliai ðvietimo sistemoje
Formuojant vertybes ðvietimas jau savaime yra stipri varomoji jëga. Daug ðvietimo sistemoje veikianèiø mokyklø,
universitetø, visuomeniniø organizacijø turi ásivardinæ savo misijà ir konkreèias organizacijos vertybes, kurias vieðina
pristatant paèià organizacijà. Dauguma tikëjimo pagrindu ásteigtø ðvietimo ástaigø taip pat paprastai turi labai aiðkias
vertybes, kurios pateikiamos ávairias bûdais – daþnai per ðventas knygas
.
Jei jûsø mokykloje jau skiriamas dëmesys organizacijos vertybëms, jums gali bûti naudinga pasinaudoti vertybiø
rodikliais ir panagrinëti, kaip mokyklos vertybës sutampa su asmeninëmis moksleiviø, darbuotojø vertybëmis. Ðie
vertybiø rodikliai taip pat gali padëti ávertinti, kiek Jûsø mokyklos vertybës yra ið tiesø puoselëjamos, o ne tik
deklaruojamos.
Kai kurios mokyklos gali bûti dar neásivardinusios ir dar niekada negalvojusios apie organizacijos vertybes ir tai tikrai
nereiðkia, jog organizacijoje tam tikros vertybës nëra puoselëjamos. Jos yra, tik ðiuo atveju greièiausiai jos labiau
nematomos ir vargiai ar þmonës jas sàmonigai ávardintø. Vertybiø indikatoriai ðiuo atveju gali padëti jas iðaiðkinti
vertybes ir konkreèiai ávardinti, kaip ir organizacijos vizijà, misijà, tikslus ir prioritetus. Jei mokykla dar neturi aiðkiai
ásivardinusi savo puoselëjamø vertybiø, bûtø naudinga prieð pradedant naudoti rodiklius padiskutuoti apie
organizacijos vertybes su kitais mokytojais, pasistengti susitarti dël to, kokios vertybës turëtø bûti puoselëjamos ir
ávardinti, kokios yra organizacijos vertybës.
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Galima pasielgti ir atvirkðèiai- pirmiausiai pradëti nuo rodikliø vertinimo ir tuomet kaip natûrali pasekmë iðryðkës
„deklaruojamos vertybës“.
Ði tema sudaryta ið trijø sudedamøjø daliø:
1) Ágûdþiø rodikliai, pagrásti tam tikromis vertybëmis, kurie gali padëti mokytojams, administracijai geriau suprasti
kiekvieno asmenines vertybes.
2) Ðvietimo aplinkos mokykloje rodikliai, kurie gali padëti formuoti vertybëmis grástà ugdymo procesà.
3) Grupinës uþduotys, kurios gali padëti iðryðkinti ir paskatinti diskusijà apie mokyklos bendruomenës vertybes.
Visas ðias dalis galima naudoti atskirai, priklausomai nuo esamo poreikio, taèiau visos jos kartu padës sistemiðkai
ávertinti jûsø mokyklos aplinkà. Tad galite adaptuoti procesà individualiai sau arba remtis ðiuo rekomenduojamu
nuoseklumu:
• Iðsirinkite ir, jei reikia, adaptuokite sau pagrindinius mokyklos rodiklius;
• Pasirinkite ir pritaikykite sau labiausiai tinkamus jûsø mokyklos rodiklius;
• Nuspræskite, kaip iðmatuoti;
• Suplanuokite ir atlikite pirmàjà uþduotá ir matavimus;
• Susiekite vertybes su rodikliais;
• Ásivardinkite rezultatus.

2a

uþduotis „Norima ateitis“

Moksleiviai apgalvos ir kalbës apie tai, kokios jie nori ateities. Visi pasidalins savo nuomonëmis susëdæ ratu ir ið eilës
sakydami „taip ir“.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Perspektyvos numatymo kompetencija;
Strateginë kompetencija;
Bendradarbiavimo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Psichologija;
Etika;
Istorija;
Pilietinis ugdymas.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ði uþduotis gali bûti atliekama ávairiuose lygmenyse (pvz.: ateities lûkesèiai
stovyklai/klasei/projektui ir pan.) arba platesnei grupei, bendruomenei.
Svarbu, kad kiekvienas dalyvis pirmiausiai iðklausytø kitus ir tik tada pasakytø
savo sakiná. Ðios uþduoties tikslas yra leisti suprasti skirtingus lûkesèius, todël
uþtikrinkite, jog bûtø laikomasi taisyklës – priimti kiekvieno indëlá, net jei su
teiginiu nesutinkate. Tuo atveju, jei dalyvis su kieno nors lûkesèiu ir nesutinka,
papraðykite jo pagalvoti, kaip galëtø papildyti toká lûkestá taip, kad ðis taptø
priimtinesnis.

Priemonës

Popierius ir raðikliai.
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INSTRUKCIJA: Susëskite á ratà ir iðsirinkite vienà þmogø, kuris uþraðinës visus lûkesèius ant vieno didelio lapo ir kità,
kuris uþraðinës lûkesèius ant atskirø nedideliø popieriaus juosteliø.
Kiekvienas pagalvokite apie ateities lûkesèius, tada vienas ið sëdinèiø rate turi pasakyti sakiná pradedant já taip:
„Ateityje að tikiuosi..........“ ir sakiná pabaigti iðsakant savo lûkestá. Tuomet ðalia jo sëdintis sako „TAIP“ priimdamas, tai
kà iðgirdo ir pratæsia sakydamas „IR...........“ iðsakydamas savo lûkestá. Tokiu bûdu kiekvienas rate sutinka ir iðgirsta
prieð tai pasakytus teiginius ir iðsako savo lûkesèius. Atlikite uþduotá apeidami ratà du kartus.
Ði uþduotis padës garsiai iðsakyti ateities lûkesèius, kad visi iðgirstø vieni kitus. Sutikdami su prieð tai iðsakytu lûkesèiu,
sukuriame atmosferà, kurioje kiekvienas noras yra priimamas. Po visø lûkesèiø iðsakymo gali bûti naudinga
sugrupuoti grupëje iðsakytus visus lûkesèius á kategorijas tolesnei diskusijai.
Klausimai:
• Kas ávyko?
• Ar mes dirbome visi kartu?
• Kokius asmeninius ágûdþius naudojote atlikdami uþduotá?
• Kokius ágûdþius naudojo kiti?
• Að ðie lûkesèiai realistiðki?

2b

uþduotis „Vertybiø ir ágûdþiø rodikliai“

Vertindami lentelëje pateiktas veiklas ir vertybes moksleiviai ásivertins savo klasæ ar mokyklà.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Perspektyvos matymo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Integruoto problemø sprendimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Literatûra;
Psichologija;
Etika;
Istorija;
Pilietinis ugdymas.

Patarimai ir
rekomendacijos

2-ame priede yra pateikiamas ilgesnis rodikliø sàraðas, kurá galite naudoti.
Patartina pasirinkti tuos rodiklius, kurie atitinka jûsø konkreèià situacijà ir
pamokos ar veiklos turiná. Pasirinkus tinkamiausius rodiklius, taip pat galima
pasirinkti jums tinkamiausià vertinimo bûdà.

Priemonës

Rodikliø sàraðas (Priedai 1, 2, 3)

INSTRUKCIJA: Atspausdinkite kiekvienam moksleiviui rodikliø sàraðà bei turëkite vienà rodikliø sàraðà, suraðytà ant
didelio lapo.
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Ði uþduotis gali bûti atliekama keliais bûdais:
1) Individualiai
Rodikliø sàraðe (1 priedas) yra pateikiamos idëjos, kurios gali bûti svarbios kai kuriems þmonëms. Papraðykite
kiekvieno moksleivio perskaityti rodikliø sàraðà ir, remiantis savo asmenine nuomone, paþymëti „? ties penkiais
svarbiausiais teiginiais ir „X“ ties penkiais maþiausiai svarbiais teiginiais. Teisingø ar neteisingø atsakymø ðioje
uþduotyje nëra.
2) Grupëje
Padëkite ant stalo iðplëstiná rodikliø sàraðà (2 priedas). Kiekvienas padeda po saldainá/varnelæ ties jam asmeniðkai
svarbiausiais rodikliais (po vienà ties rodikliu). Tuomet kartu diskutuojant turite nuspræsti, kurie rodikliai yra patys
svarbiausi. Galite keisti saldainius/varneles jei nuomonë pasikeitë arba galite sàraðo gale papildomai áraðyti naujus
rodiklius, jei tokiø nebuvo sàraðe.
3) Grupuojant
Sukarpykite rodiklius (naudokite 3 priedà) á atskiras juosteles ir grupuokite juos dirbdami komandoje. Toks
grupavimas suteiks galimybæ rasti savo sàsajas, o ne kiekvienà teiginá matyti visiðkai atskirai. Galite patys susitarti,
kokia tvarka grupuosite, taip pat galite átraukti popieriaus juosteles, jei atlikote prieð tai pateiktà uþduotá „Norima
ateitis”.
Klausimai:
• Kokios vertybës tau svarbiausios?
• Ar jos pasikeitë atliekant uþduotá? Kodël?
• Kaip sekësi dirbti su kitais?
• Kokius ágûdþius turëjai naudoti atliekant ðià uþduotá?
• Ar tu þinojai, kad turi tiek daug ágûdþiø?
• Kokius jausmus tau tai sukelia?

2c

uþduotis „Erdvës tyrinëjimas“

Moksleiviai ávertins savo turimus ágûdþius, vertybes ir juos prioritetizuos priklausomai nuo to, kokiø pokyèiø norëtø
ateityje.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sistemino màstymo kompetencija;
Perspektyvos matymo kompetencija.

Pamokos

Psichologija;
Etika;
Istorija;
Pilietinis ugdymas.

Patarimai ir
rekomendacijos

Atliekant uþduotá papraðykite moksleiviø nekreipti dëmesio á tai, kaip elgiasi ir
kur stovi kiti. Esant poreikiui galima atsistoti tarp linijø.
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Priemonës

Popieriaus lapai vertinimui su uþraðais „tikrai ne”, „ðiek tiek”, „pakankamai”,
„gerai”, „puikiai”;
Rodikiø sàraðas (1 priedas);
Raðikliai ir popierius.

INSTRUKCIJA: Ði veikla turi du þingsnius: prioritetø nusistatymas ir ásivertinimas.
1) Prioritetai
Pasirenkame 3 paèius svarbiausius prioritetus (tai gali bûti teiginiai ið veiklos „Norima ateitis” arba ið atspausdinto
rodikliø sàraðo – 1 priedas). Paraðykite kiekvienà prioritetà ant atskiro lapo.
2) Ásivertinimas
Trys patys svarbiausi prioritetai uþraðomi ant lapø ir yra priklijuojami prie sienos klasës gale. Vienu metu vertinamas
vienas ið teiginiø. Moksleiviai sustoja prieðingame klasës gale, kur ant þemës padëtas lapas su uþraðu „tikrai ne”.
Priklausomai nuo to, kà moksleivis galvoja apie ant sienos uþraðytà teiginá, jis turi prieiti ir atsistoti prie atitinkamai
uþraðyto vertinimo lapo. Ávertinimas atliekamas su kiekvienu prioritetu atskirai.
Ties klasës viduriu padëkite lapà su uþraðu „pakankamai”, nuo ðio uþraðo dar kartà reikia padalinti atstumà iki sienø
pusiau ir ten padëti lapus „ðiek tiek” ir „gerai” (þiûrëkite iðdëstymà þemiau).
Uþraðø iðdëstymas klasës ar salës erdvëje vertinimui atlikti.

Uþraðas „tikrai ne“ pakabinamas ant sienos ðiame klasës gale.
Moksleiviai pradeda vertinimà stovëdami èia. Jei moksleivis mano, kad taip, kaip uþraðyta teiginyje
realiai niekada nebûna, lieka stovëti ir nejuda pirmyn.
Èia padëkite uþraðà „ðiek tiek“.
Moksleivis paeina á prieká ir atsistoja ties ðiuo uþraðu, jei mano, kad tai, kas vertinama, retkarèiais
atsitinka.
Èia padëkite uþraðà „pakankamai“
Moksleivis atsistoja èia, jei galvoja, kad vertinamas teiginys yra pakankamai ágyvendinamas.
Èia padëkite uþraðà „gerai“
Jei vertinamas rodiklis gerai ágyvendinamas, moksleivis atsistoja èia.
Uþraðà „puikiai“ priklijuokite ant tos paèios sienos kaip ir priklijuotas rodiklis.
Moksleivis atsistoja èia, jei galvoja, kad puikiai realizuojamas vertinamas teiginys.

Klausimai:
• Kas ávyko?
• Kaip iðsirinkote tris paèius svarbiausius dalykus?
• Ar tikrai galvojote ir vertinote pagal save?
• Kaip stipriai jus átakojo kitø moksleiviø pasirinkimas atsistoti tam tikroje vietoje?
• Kà supratote po ðios uþduoties?
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3 Tema: Á

PROÈIAI

Kiekvienas turime jausti atsakomybæ uþtikrinti geresnæ visuomenæ ir graþesnæ planetà ateities kartoms. Tai, kà turime
dabar, yra visø praeityje padarytø pasirinkimø pasekmë. Tuo tarpu ateitá turëtumëme suvokti kaip ðiø dienø planetos
gyventojø atsakomybæ.
Taika ir gerovë priklausys nuo þmonijos pasirengimo ágyti naujø þiniø ir ágûdþiø, kurie paskatins keisti vartojimo
áproèius ir ágalins pilieèius bûti daug kûrybiðkesniais, sàþiningesniais ir aktyvesniais. Todël ðvietimas, skirtas skatinti
darnø gyvenimà, kvieèia jau dabar pergalvoti savo poreikius ir imtis pokyèiø, kad kurtumëme geresnæ ateitá kitoms
kartoms.
Labai svarbu suprasti, kokià átakà rytoj turës vienas maþytis ðiandienos pasirinkimas. Ðis suvokimas turëtø paskatinti
moksleivius suvokti, kad jie gali átakoti ateitá ir tam nereikia drastiðkø pastangø. Tam kartais gali pakakti pakeisti maþus
kasdienius pasirinkimus, kurie daþniausiai nesàmoningai átakoja mûsø áproèiai.
Norint geriau suvokti skirtingus darnumo aspektus, mokytojams verta paskatinti savo moksleivius paanalizuoti
ávairius asmeninius áproèius. Mokytojas gali padëti moksleiviams ávertinti áproèiø sàsajas su gamtos resursø
naudojimu. Tai besimokantiems gali padëti:
•
•
•
•
•

analizuoti ir kritiðkai ávertinti ateities perspektyvas;
svajoti, t.y. kurti savo vizijà;
iðtirti resursus, kurie prieinami ir gali padëti sukurti alternatyvià ateities vizijà;
planuoti pokyèiams ágyvendinti reikalingus veiksmus;
ásivertinti, koks elgesio pokyèiø poveikis.

Áproèius mes galime suvokti kaip tam tikro elgesio, kuris nereikalauja daug apie já galvoti, modelá. Tai tokie veiksmai,
kuriuos þmogus paprastai daro nesàmoningai. Ir nors ið pirmo þvilgsnio gali pasirodyti, kad áprotis neturi didelës
reikðmës, ilgalaikiams rezultatams ið tiesø jis gali turëti labai didelæ átakà.

Istorija apie áproèiø ilgalaikes pasekmes:
Du draugai, Tomas ir Simonas, abiems po 15 metø, prieð eidami miegoti elgiasi skirtingai. Tomas
kiekvienà vakarà perskaito 50 puslapiø knygos, o Simonas perþiûri vienà epizodà savo mëgstamo
serialo.
Kas atsitiks po vienø mokslo metø (272 dienø)?
Tomas bus perskaitæs apie 40 knygø, o Simonas perþiûrëjæs daug serialø: „Vaikðtantys numirëliai",
„Greis anatomija" ir pan.

Pagal Ivano Pavlovo klasikinæ kondicionavimo teorijà, áproèius galime paaiðkinti trimis þingsniais: dirgiklis, rutina,
ávertinimas.
Paveikslëlis: Áproèiø ciklas
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Dirgiklis – pastoviai pasikartojantis impulsas.
Rutina – geras arba blogas áprotis.
Ávertinimas – teigiamas áproèio rezultatas

Áproèio pakeitimas priklauso nuo mûsø motyvacijos. Jeigu asmuo yra motyvuotas, áproèiø ciklas gali bûti nutrauktas
pakeitus rutinà arba tiesiog nustojus atlikinëti veiksmà. Mûsø smegenys nejauèia skirtumo tarp gerø ar blogø áproèiø,
jos veikia vienodai tiek su vienais, tiek su kitais áproèiais. Jeigu norime nustoti kaþkà daryti, turime þinoti: pradþioje
smegenys vis tiek stengsis kartoti ciklà nuolatos, taèiau po kurio laiko jos galvos apie tai vis maþiau ir maþiau, kol
nustos. Áprotis niekada iki galo nedingsta, jis tarsi uþmiega, bet visada laukia dirgiklio ir ávertinimo, kad pabustø, todël
atsisakius ar pakeitus blogà áprotá, labai naudinga gauti stiprø ávertinimà.

„Gyvenimas yra áprotis. Arba tiksliau – áproèiø visuma.“ Samuel Beckett

3a

uþduotis „Susitikimas viduryje“

Moksleiviai apsvarstys savo kasdienius áproèius ir jø átakà asmeniniam gyvenimui. Jie analizuos galimà alternatyvø
elgesá ir asmeninius pokyèius, kurie vestø link darnaus gyvenimo bûdo.
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Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Normø suvokimo kompetencija;
Bendradarbiavimo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Integruoto problemø sprendimo kompetencija.

Pamokos

Geografija;
Literatûra;
Istorija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ði uþduotis naudinga, jeigu norite dalyvius paskatinti galvoti apie save ir kokius
jie turi áproèius. Kiekvienas mokinys bus paskatintas suvokti savus áproèius ir jø
átakà gyvenimui.

Priemonës

Nuotraukos: kiekviena grupë gali gauti tà paèià nuotraukà arba skirtingas
nuotraukas ið 9 priedo (nuotraukos Nr. 7, 8, 9, 10);
Darbo lapas (4 priedas);
Raðikliai ir popierius.

INSTRUKCIJA: Paruoðkite klasæ komandiniam darbui. Susiskirstykite maþomis grupelëmis ir paduokite kiekvienai
grupelei po nuotraukà (7, 8, 9, ir 10). Komandai bus reikalinga nuotrauka, raðiklis bei darbo lapas (4 priedas).
Grupës darbo eiga:
1)Kiekvienas grupës narys pasirenka, kuriame ið 4 priedo darbo lapø kampø jis uþraðys savo idëjas ir mintis (vidurys
kol kas turi likti tuðèias).
2)Kiekvienas grupës narys atidþiai perþiûri ir iðanalizuoja gautà nuotraukà ir mokytojo pateiktà informacijà ta tema.
3)Tada kiekvienas moksleivis savo darbo lapo kampe uþraðo mintis ar idëjas, kilusias þiûrint á gautà nuotraukà ir
analizuojamà temà.
4)Visi grupelës nariai ið eilës pasidalina su komanda savo mintimis ir idëjomis bei diskutuoja tarpusavyje.
5)Savo komandos rate visi mokiniai nusprendþia ir iðrenka ne daugiau kaip 4 svarbiausias idëjas ir jas uþraðo darbo
lapo viduryje esanèiame laukelyje.
Baigus darbà grupëse, papraðykite kiekvienos grupës pristatyti savo iðsirinktas idëjas visiems.

Nuotrauka Nr. 7, ðaltinis: Leonid Smulskiy

Nuotrauka Nr. 8, ðaltinis: Leonid Smulskiy

Nuotrauka Nr. 9, ðaltinis: Leonid Smulskiy
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Nuotrauka Nr. 10, ðaltinis: Leonid Smulskiy

Klausimai:
• Kà iðmokai/ suþinojai apie ðià temà?
• Ar suþinojai kà nors, kas tave nustebino?
• Ar galima palyginti skirtingø grupiø atsakymus/uþraðytas idëjas?
• Ar atradai kà nors, apie kà norëtum gauti daugiau informacijos?
• Kokius asmeninius gyvenimo bûdo pokyèius laikytum susijusiais su analizuota tema?

3b

uþduotis „Laikas ir technologijos“

Moksleiviai dalyvaus trumpame eksperimente, kuris atskleis jø subjektyvø poþiûrá á laikà. Jie suvoks, kaip skirtingai
valdomas laikas ir ásivertins, kiek laiko jie patys praleidþia naudodamiesi technologijomis.
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Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Perspektyvos matymo kompetecija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Menai;
Matematika;
Psichologija;
Filosofija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Uþduotis naudinga, jei norite su vaikais pakalbëti apie priklausomybes nuo
technologijø ir norite sumaþinti jø vaidmená klasëje.

Priemonës

Lipnûs lapeliai;
Raðikliai ir popierius arba kompiuteris, kurio reikës:
straipsnio skaitymui;
dainos áraðo klausymui;
filmuko/ vaizdo klipo perþiûrai.

INSTRUKCIJA: Pasakykite vaikams, kad jie dalyvauja eksperimente ir turi bûti pasiruoðæ raðiklá bei lapà popieriaus.
Tada pirmiausiai perskaitykite straipsná, tuomet paleiskite dainos áraðà ir galiausiai parodykite vaizdo klipà. Kiekvienas
veiksmas turi uþtrukti vienodai, pvz. 2 minutes.
Atlikus visus veiksmus, papraðykite kiekvieno dalyvio uþraðyti laikà, kurá jø manymu uþtruko kiekvienas ið atiktø
veiksmø/kiekviena prezentacija. Suraðykite rezultatus ant lentos ar popieriaus lapo, kad visi dalyviai galëtø matyti.
Tada pasakykite kiek ið tikrøjø laiko truko kiekviena prezentacija.
Medþiaga mokytojui/-ai (2min tekstas):

Kantri katë
Laura E. Richards
Kai dëmëta katë pirmà kartà rado lizdà, jame nebuvo nieko, nes jis buvo kà tik pabaigtas. Tad katë tarë: „Að
palauksiu!“. Ji buvo kantri katë ir jai prieð akis buvo visa vasara. Ji pralaukë visà savaitæ ir vël uþlipo á medþio virðûnæ
patikrinti lizdà. Ten buvo du graþûs melsvi kiauðiniai, tokie glotnûs ir blizgûs.
Dëmëtoji katë pagalvojo: „Kiauðiniai gali bûti gerai, taèiau jauni paukðtukai – dar geriau. Að palauksiu“. Ir ji laukë. O
kol laukë, ji gaudë peles ir þiurkes, prausësi ir miegojo ir darë viskà, kà dëmëta katë turëtø daryti belaukdama.
Kai dar viena savaitë prabëgo, katë ir vël uþlipo á medá ir þvilgtelëjo á lizdà. Ðá kartà jame gulëjo penki kiauðiniai. Bet
dëmëtoji katë ir vël pagalvojo: „Kiauðiniai gerai, bet jauni paukðtukai – dar geriau. Palauksiu dar ðiek tiek!“.
Tad katë dar palaukë ir vël uþsiropðtë á medá pasiþiûrëti. O! Ten buvo 5 maþuèiai paukðtukai didelëmis akimis, ilgais
kaklais, ir plaèiai atvertais geltonais snapais. Dëmëta katë atsisëdo ant medþio ðakos, palaiþë sau nosá ir murkë, nes ji
buvo labai laiminga. „Verta bûti kantriai“ – galvojo ji pati sau.
Kai katë dar kartà paþvelgë á maþyèius paukðtukus iðsirinkti, kurá norëtø pasiimti pirmausia, ji pamatë, kad jie visi dar
labai liesi. Oj, kokie liesi! Dëmëta katë niekada savo gyvenime nebuvo maèiusi nieko, kas bûtø toks liesas.
„Ai,“ – pamanë katë, „jeigu að dar kelias dienas palaukèiau, jie uþaugtø didesni. Liesi paukðtukai gerai, bet paaugæ ir
sustambëjæ – dar geriau. Að palauksiu!“.
Tad ji laukë ir stebëjo, kaip tëtis – paukðtis kiaurà dienà neðë paukðtukams kirminus á lizdà. Katë pagalvojo: „Gerai!
Dabar jie turëtø augti labai greitai! Greitai jie bus tokie, kokie að noriu, kad jie bûtø. O taip! Kaip gerai bûti kantriai.“
Pagaliau, vienà dienà katë pagalvojo: „Na, dabar jau jie tikrai bus pakankamai dideli! Nebelauksiu nei vienos dienos
ilgiau! O taip! Kokie skanûs jie bus!“.
Tad katë ir vël uþsiropðtë á medá visà kelià aukðtyn laiþydama savo letenëles ir galvodama apie gerokai pastambëjusius
jaunus paukðtukus. Ir kai ji pakilo i virðø, paþvelgë á lizdà – jis buvo tuðèias!
Tada dëmëtoji katë atsisëdo ant ðakos ir sudejavo:
„O ne, ið visø kada nors mano matytø siaubingø ir nedëkingø bûtybiø ðie paukðtukai yra patys siaubingiausi ir
nedëkingiausi! M-i-a-uuuu!!!!“

2 minuèiø vaizdo klipas:
https://www.youtube.com/watch?v=auSo1MyWf8g&feature=youtu.be
2 minuèiø garso áraðas:
https://www.youtube.com/watch?v=i7-4WTzV-U4
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Klausimai:
• Kas átakoja mûsø laiko suvokimà?
• Ar galëtumëte atsisakyti mobilaus telefono/ kompiuterio/ televizijos/ interneto vienai savaitei?
• Ar yra kas nors, kà norëtumëte pakeisti pirkdami ar naudodamiesi technologijomis?
• Kokie bûtø privalumai ir trûkumai to atsisakius?

3c

uþduotis „Laiko juosta vaizdu“

Moksleiviai analizuos ávairiø árenginiø detaliø sudëtá (mobiliojo telefono, kompiuterio) ir ávertins, koká poveiká jie daro
aplinkai.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Normø suvokimo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija;
Integruoto problemø sprendimo kompetencija.

Pamokos

Matematika;
Psichologija;
Menai;
Istorija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ði veikla gali padëti idomiai pristatyti ávairiø technologijø istorijà
moksleiviams.

Priemonës

Skirtingi árenginiai, naudojami kiekvienà dienà (pvz.: mobilus telefonas,
televizorius, kompiuteris ir pan.);
Raðikliai ir popierius.

INSTRUKCIJA: Ði veikla turi bûti atliekama kaip tiriamasis darbas, suskirstytas á 3 dalis.
1 dalis
Suskirstykite mokinius á 3 grupes. Leiskite kiekvienai grupei iðsirinkti árenginá, kuris naudojamas kiekvienà dienà (pvz.:
mobiløjá telefonà, kompiuterá ar pan.) ir papraðykite grupës atlikti ðiuos veiksmus:
• surasti 4 – 8 pasirinkto árenginio nuotraukas ið praeities iki dabarties ar ateities ir sudëlioti ið nutraukø laiko juostà;
• surasti statistiniø duomenø apie árengio naudojimà toje ðalyje, kurioje gyvenate;
• surasti statistiniø duomenø apie árengio naudojimà kitose ðalyse;
2 dalis
Kiekviena grupë turi paruoðti ir kitiems pristatyti prezentacijà, kurioje atsispindëtø:
• árenginio dizaino skirtumai/ pasikeitimai bëgant laikui;
• informacija, kokios medþiagos naudojamos árenginio gamybai;
• árenginio naudojimo poveikio aplinkai, gamtai, patogumo vartoti, naudojimo laiko ávertinimas .
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3 dalis
Po darbø pristatymo moderuokite diskusijà:
• Kà þmonës veikdavo prieð atsirandant pasirinktam árenginiui/ kam jie skyrë savo laikà;
• Kaip þmonës iðgyveno be to árenginio;
• Kokie yra pasirinkto árenginio ðalinimo/ iðmetimo sunkumai.
Klausimai:
• Ar yra kas nors, kà norëtumëte pakeisti pirkdami ar naudodamiesi technologijomis?
• Kokie bûtø privalumai ir trûkumai to atsisakius?

3d

uþduotis „Pasirink“

Kiekvienas moksleivis pasirinks vienà árenginá, kurio jis kurá laikà nenaudos. Moksleivis stebës, kaip jam seksis tai
padaryti.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Kritinio màstymo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Literatûra;
Istorija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ði veikla naudinga, jeigu norima su moksleiviais pradëti diskusijà apie
priklausomybæ nuo ðiuolaikiniø technologijø.

Priemonës

–

INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams, kaip sunku yra pakeisti savus áproèius. Pasiûlykite kiekvienam moksleiviui
iðsirinkti vienà árenginá, kurio jis sutiktø kuriam laikui atsisakyti ir nuo jo nepriklausyti. Sutikdamas su iððûkiu,
moksleivis turëtø atsistoti prieðais visà klasæ ir pasiþadëti sutartà laikà nesinaudoti árenginiu.
Moksleiviai turi laikytis paþado, o praëjus sutartam laikui (dienai/savaitei) vël susëskite su mokiniais ir aptarkite, kaip
pasisekë susitvarkyti su iððûkiu.
Klausimai:
• Kaip jautiesi?
• Kaip tai, kà darei, átakojo tavo veiklà?
• Kaip tai átakojo tavo laisvalaiká?
• Kaip tai átakojo tavo socialiná gyvenimà?
• Ar norëtum, kad kaþkuris ávykæs pokytis po árenginio atsisakymo iðliktø? Kodël? Kodël ne?
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4 Tema: F

INANSAI

Daugelio ðaliø vyriausybës pripaþásta, jog labai svarbus yra þmoniø finansinis ðvietimas, kuris uþtikrina pilieèiø
finansiná saugumà ávairiais gyvenimo etapais. Ypatingas dëmesys turi bûti skiriamas jauniems þmonëms, nes jie
neturi pakankamø finansø valdymo ágûdþiø, o augantis ðios grupës nedarbo lygis átakoja nekontroliuojamas skolas ir
kreditus. Sprendþiant ðias problemas labai svarbus vaidmuo tenka ugdytojams, dirbantiems su jaunimu: jie su
besimokanèiaisiais turi analizuoti ðiuos klausimus ir nukreipti juos link atsakingø, kûrybingø ir darniø pasirinkimø bei
sprendimø gyvenime.
Ðiandien dràsiai galime teigti, jog kiekvieno asmens gyvenimas siejamas su finansais, o gebëjimas juos tvarkyti yra
svarbus gyvenimo ágûdis. Pastarøjø keliø deðimtmeèiø technologijø pokyèiai átakojo vis didëjanèius vartotojø
poreikius bei paslaugø ir produktø prieinamumà naudojantis technologijomis, kas jau savaime reikalauja tam tikrø
papildomø finansø valdymo þiniø. Ðiandien vartotojai ne tik turi sugebëti ið plataus spektro iðsirinkti jø poreikius ir
tikslus patenkinanèius produktus, paslaugas, bet ir gebëti tai daryti gerai ávertinant savo finansines galimybes. Bûtina
suprasti, kad kylantys piniginiai sunkumai gali smarkiai átakoti asmens ir ðeimos gerovæ bei ilgalaiká finansiná saugumà
ateityje.
Vaikai ir paaugliai sudaro nemaþà vartotojø grupæ, todël ávairiø rûðiø produktø ir paslaugø reklamos daþnai bûna
skirtos bûtent jiems. Spender (1998) teigë, kad reklamos specialistai vis daugiau domisi ir analizuoja, kokias pinigø
sumas jaunimas ir vaikai iðleidþia patys, átakojami tëvø áproèiø leisti pinigus ir kaip tikëtina jie leis pinigus bûdami
suaugæ. Iki ðiol á vaikus orientuota buvo tik saldumynø ir þaislø reklama. Dabar á vaikø poreikius atsiþvelgia drabuþiø,
batø, greito maisto, sporto árangos, kompiuteriniø produktø ir higienos reikmenø ir net suaugusiøjø produktø – tokiø,
kaip automobiliø ir kredito korteliø, reklamos kûrëjai. Ði tendencija sukelia perdëtà vartojimà ir neapgalvotai dideles
jaunimo, jø ðeimø ir net visos bendruomenës iðlaidas ir su tuo susijusias skolas.

4a

uþduotis „Kà mes perkame?“

Moksleiviai analizuos savo, kaip vartotojø, pasirinkimus ir pergalvos tai, kaip jie leidþia savo pinigus.
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Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Perspektyvos matymo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Matematika;
Literatûra;
Etika;
Pilietinis ugdymas.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ði uþduotis skirta parodyti moksleiviams, jog labai svarbu suprasti, kaip mes
leidþiame savo pinigus.

Priemonës

Nuotraukos ið 9 priedo, Nr. 11-13.

Saldesni buèiniai
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 11 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Ar dantø ðepetëlis yra tik daiktas jûsø dantims valyti? Pagal reklamà „XX dantø ðepetëlis” yra daiktas, kurio jums
reikia, kad gautumëte „saldesniø buèiniø” ir turëtumëte daug patrauklesnæ ðypsenà.
Klausimai:
• Kaip manote, ar nuotraukoje Nr. 11 pavaizduota mergina sulauks daugiau vaikinø dëmesio ir didesnio
populiarumo, jeigu naudos ðiuos ypatingus „XX dantø ðepetëlius”?
• Kà teigiamo galima pasakyti apie ðá dantø ðepetëlá?
• Kokius neigiamus dalykus pastebite ðioje reklamoje?
• Kas jums bûtø ádomu ir kà norëtumëte suþinoti apie tokio pobûdþio pareiðkimus?

Nuotrauka Nr. 11, ðaltinis: Colourbox.com

Bûk madingas (-a)
INSTRUKCIJA: Parodykite moksleiviams nuotraukà Nr. 12 ir nupasakojæ situacijà uþduokite klausimus.
Ana yra tiesiog „iðprotëjusi“ dël brangiø, madingø drabuþiø pirkimo ávairiose interneto parduotuvëse. Ji laukia
iðpardavimø ir visus savo pinigus iðleidþia naujiems drabuþiams. Jos spinta pilna rûbø, kuriø ji nebeneðioja, keleto jø
net niekada ir nevilkëjo, o kai kurie yra tokie siaubingi, kad ji neásivaizduoja, kaip galëjo tokius nusipirkti.
Klausimai:
• Kaip jûsø manymu skirtingi þmonës derina iðpardavimà su realiais poreikiais?
• Kiek drabuþiø jûs turite? Kiek jums jø reikia?
• Kaip manote, ar turëtø bûti kokie nors limitai/taisyklës kaip leisti pinigus?
• Kokiø faktø jûs þinote apie iðpardavimà? Kà jums bûtø ádomu suþinoti?

Nuotrauka Nr.12, ðaltinis: Lina Straukë
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Átikinëjimas
INSTRUKCIJA: Suskirstæ mokinius poromis, iðbandykite keletà átikinëjimo technikø. Papraðykite, kad vienas
porininkas atsisëstø ant këdës, o kitas stovëtø ðalia. Stovintis porininkas turi 2 minutes þodþiais átikinti kità, kad jis/ji
turëtø uþleisti këdæ. Jeigu jam/jai pavyks, tai po 2 minuèiø mokiniai pasikeis vietomis. Ði uþduotis gali atskleisti keletà
átikinëjimo technikø, tokiø kaip meilikavimas, kyðininkavimas, apgaulë ir þodinis smurtas; pradinë pozicija gali
sustiprinti tam tikros átikinëjimo technikos naudojimà.
Nuotraukoje Nr. 13 matyti vienas ið bûdø, kaip þmonës elgiasi bandydami átikinti kitus daryti tai, ko jie nori.
Klausimai:
• Ar sunku átikinti kitus?
• Kokius metodus naudoja reklamos? Kodël?

Nuotrauka Nr. 13. Ðaltinis: Leonid Smulskiy

4b

uþduotis „Tempas: finansinio raðtingumo þaidimas”

Moksleiviai þais kortø þaidimà, skirtà geriau suprasti finansinius terminus.
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Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Strateginë kompetencija;
Bendradarbiavimo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Integruoto problemø sprendimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Matematika;
Literatûra.

Patarimai ir
rekomendacijos

Tinka pristatant finansinio raðtingumo pamokø ciklà arba norint pasikartoti
prieð tai nagrinëtas finansø temas;
Norëdami praplësti uþduotá, galite panaudoti “PETIT ISTORIJÀ” (6 priedas) ir
SÀVOKØ KORTELES SU APRAÐYMU ( 7 priedas).

Priemonës

Raðikliai ir popierius,
Kortelës (5 priedas );
6 ir 7 priedai, jei norite iðplësti uþduotá.

INSTRUKCIJA: Iðmaiðykite korteles (5 priedas) ir iðdëliokite jas uþverstas ant stalo, aplink kurá susëdæ visi á dvi
komandas suskirstyti þaidëjai.
• Iðsirinkite, kuri komanda pradës spëlioti pirma (pavyzdþiui meskite monetà arba pagal tai, kas surinks didesná
skaièiø ridenant kauliukus).
• Tarkime, komandos narys A yra iðrenkamas A komandos „atstovu”. Jis iðsirenka vienà kortelæ ir pasiþiûri á joje
uþraðytà terminà. Narys A turi per nustatytà laikà (pavyzdþiui 45 sekundes) paaiðkinti savo komandai kortelëje
paraðytà terminà taip, kad ðie já atspëtø (pasirinkite vienà ið þemiau lentelëje pateiktø spëliojimo strategijø).
Komanda B turi sekti laikà.
• Jeigu komanda A per nustatytà laikà teisingai atspëja kortelëje paraðytà terminà, ji gauna 3 taðkus. Jeigu per
nustatytà laikà terminas lieka neatspëtas, komanda B turi galimybæ mëginti já atspëti. Jeigu komanda B atspëja
teisingai, ji gauna 3 taðkus.
• Antrame raunde vienas B komandos narys iðrenkamas „atstovu”. Jis arba ji pasirenka kortelæ ir procedûra tæsiama
toliau tokia pat tvarka.
• Þaidimas tæsiamas tol, kol panaudojamos visos kortelës arba baigiasi tam skirtas laikas. Daugiausiai taðkø surinkusi
komanda tampa nugalëtoja.

GALIMOS SPËLIOJIMO STRATEGIJOS*
• Kortelës paveikslëlio apibûdinimas: galima uþdengti paraðytà terminà ir parodyti tik kortelës
pieðinukà.
• Þodinis apibûdinimas: terminas apibrëþiamas nenaudojant kortelëje paraðytø þodþiø. Galima
naudoti prieðingus þodþius (antonimus).
• 5 klausimai: komandos nariams leidþiama uþduoti 5 klausimus, spëjant, kas yra kortelëje. Vedëjas
gali atsakyti tik „taip” arba „ne”.
• Prieð ir po: paaiðkinant, kas atsitinka prieð ir po kortelëje atvaizduotos situacijos.
• Pieðimas: nupieðti paveikslëlá atvaizduojant termino reikðmæ.
• Modeliavimas: naudojamas plastilinas atvaizduojant termino reikðmæ.
• Pantomima: terminà stengiamasi parodyti vaidinimu, nenaudojant þodþiø.
Kad bûtø linksmiau, kita komanda gali iðrinkti, koks strategijos tipas bus naudojamas.
__________
*Pastaba: Kad padëtø savo komandai atspëti, vedëjas negali rodyti á joká patalpoje esantá daiktà.

ÞAIDIMO VARIACIJOS
Korteliø ryðiai 1:
Sudëliokite korteles paveikslëliais á virðø. A komandos narys turi pasirinkti 2 korteles, kurios gali atspindëti kokià
nors dilemà, o kiti jo komandos nariai turi per 1 minutæ pateikti galimø dilemø paaiðkinimus, ávardijimà
(pavyzdþiui: azartiniai loðimai ir laimë; bedarbystë ir pinigai). Per skirtà laikà komanda gali pasakyti keturis
dilemø teiginius, kuriuos nusako parinktos korteles. Mokytojas nusprendþia, kurie ið pasakytø teiginiø yra
teisingi. Jeigu A komanda nepasako 4 teiginiø per jiems skirtà laikà, B komanda tuomet gauna galimybæ
papildyti. Kiekviena komanda gauna tiek taðkø, kiek teisingø teiginiø ji pasakë per minutæ.
Panaudotos kortelës yra atidedamos ir toliau þaidime nenaudojamos. Þaidimas tæsiamas tol, kol panaudojamos
visos kortelës arba baigiasi skirtas laikas. Laimi daugiausia taðkø surinkusi komanda.
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Korteliø ryðiai 2:
Uþduotis atliekama taip pat kaip 1 variante, iðskyrus tai, kad þaidimo pradþioje kortelës yra uþverstos. Tokias,
atsitiktiniu bûdu parinktas korteles tampa sudëtingiau identifikuoti ir paaiðkinti tarp korteliø atsirandanèià dilemà
bei sugalvoti 4 teisingus teiginius.

Korteliø ryðiai 3:
Visas korteles iðdëliokite atverstas. A komandos narys turi pasirinkti 3 korteles, kad atvaizduotø ir dilemà, ir jos
sprendimà, o kiti komandos nariai turi 2 minutes identifikuoti ir paaiðkinti tiek dilemà, tiek su ja susijusá sprendimà
(pavyzdþiui: azartiniai loðimai – laimë –pasirinkimas; bedarbystë – pinigai – taupymas). Komanda turi pasakyti 4
teiginius, susijusius su dilema, ir 2 teiginius, susijusius su sprendimu. Mokytojas nusprendþia, kurie teiginiai yra
teisingi. Komandai B suteikiama galimybë papildyti teiginius, jeigu A komanda nepateikia reikalingo atsakymø
skaièiaus. Kiekviena komanda gauna tiek taðkø, kiek pateikia teisingø teiginiø.
Panaudotos kortelës yra dedamos atgal ant stalo. Þaidimas tæsiamas tol, kol baigiasi skirtas laikas ir laimi komanda,
surinkusi daugiausiai taðkø. Galimas ir alternatyvus variantas, kai þaidimas baigiamas vienai ið komandø surinkus
nustatytà taðkø skaièiø (pavyzdþiui 30 taðkø).

Iðrinkimas:
Iðdëstykite visas korteles atverstas. Suskirstykite klasæ á 3 komandas. Dviem komandoms paskirkite vaidmenis
(pavyzdþiui: dirbantis jaunimas prieð nedirbantá jaunimà). Per 3 minutes ðios dvi komandos turi panaudoti kiek
ámanoma daugiau korteliø, kad parodytø vaidinamos grupës elgesá nusakanèias prieþastis ir pasekmes. Pasibaigus 3
minutëms, treèioji komanda tampa teisëju ir iðrenka komandà laimëtojà, kuri surinko didþiausià skaièiø korteliø,
geriausiai paaiðkinanèiø prieþastis ir pasekmes.

Istorijos pasakojimas:
Paskirstykite klasæ á komandas ir duokite kiekvienai komandai korteliø rinkiná. Komanda turi panaudoti maþiausiai 5
korteles sukuriant „korteliø sekà“, atskleidþianèià su finansais susijusià situacijà, problemà ar dilemà. Komanda,
sukûrusi ilgiausià (panaudojusi daugiausiai korteliø) logiðkà istorijà, tampa nugalëtoja. Panaudotos kortelës
atidedamos á ðalá ir procesas kartojamas.

Bûk kûrybingas!:
Iðdëliokite uþverstas korteles. Pasirinkite 7 atsitiktines korteles ir pritvirtinkite jas prie lentos, tada, suskirstæ klasæ á
komandas, papraðykite, kad kiekviena komanda per 2 minutes paraðytø po sakiná, panaudodama kaip galima
daugiau su finansais susijusiø, iðkabintose kortelëse pavaizduotø terminø. Laimi komanda sukûrusi logiðkà sakiná
panaudojant daugiausia terminø. Panaudotos kortelës atidedamos á ðalá ir procesas vël kartojamas.

Klausimai þaidimo papildymui
Norint uþtvirtinti þaidimo metu gautà patyrimà, þaidimas kortomis gali bûti papildytas diskusija klasëje (galite
panaudoti 6 priedà/ Petit istorijà). Mokytojas gali paskatinti moksleivius aptarti jø paèiø veiksmus, ávertinti juos
kritiðkai, iðreikðti savo nuomonæ ir/arba kûrybiðkai pateikti rekomendacijas, kà pakeisti, kad situacija pagerëtø.
Þemiau yra pateikti klausimø pavyzdþiai, kuriuos galima panaudoti norint klasëje diskutuoti atskiromis temomis.
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PASIRINKIMAS:

ÐVIETIMAS:

Kaip jûs pasirenkate?
Kas daro átakà jûsø pasirinkimui?

Kaip jûs suprantate terminà „ðvietimas”?
Ar mokomasi tik mokykloje?
Koks yra mokymosi tikslas?
Ar ðvietimas gali paveikti jûsø gyvenimo standartus?
Kodël?

VARTOJIMAS:

IÐLAIDOS:

Kam daugiausia iðleidþiate pinigø?
Ar kada galvojote, kaip tai kà perkate veikia kitus?
Kodël?

Kokios yra ðeimos iðlaidos?
Kaip iðlaidos keièiasi priklausomai nuo gyvenimo
tarpsnio?
Pateikite keletà pavyzdþiø.

GYVENIMO STILIUS: PAJAMOS:
Kas nusako asmens gyvenimo stiliø?
Kas átakoja jûsø gyvenimo bûdo pasirinkimà?
Ar lengva pakeisti savo gyvenimo bûdà? Kodël?

Pateikite pavyzdþius, kokie gali bûti ðeimos pajamø
ðaltiniai?
Kaip skirtingais gyvenimo tarpsniais gali keistis
pajamø ðaltiniai?
Kokius pajamø ðaltinius þinote?

DARBAS:

MOKËJIMO KORTELËS:

Kà jums reiðkia þodis „darbas”?
Kodël þmonës dirba?
Ar darbas gali bûti neapmokamas? Kodël?

Kokiø tipø mokëjimo korteles þinote?
Kokie skirtingø mokëjimo korteliø pliusai ir minusai?
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5 Tema: M

EDIJØ RAÐTINGUMAS

Ðiandieninë þiniasklaida atlieka svarbø vaidmená formuojant stereotipus, iðankstines visuomenës nuostatas, þmoniø
suvokimà, poþiûrá ir elgesá. Kaip teigia 2017 m. Europos komisijos sudaryta medijø raðtingumo ekspertø grupë,
„...medijø raðtingumas yra kaip skëtis, po kurio slepasi visi techniniai, loginiai, socialiniai, pilietiniai ir kûrybiniai
pilieèio gebëjimai, leidþiantys suprasti, kritiðkai ávertinti ir sàveikauti su þiniasklaida. Tai lieèia visus þiniasklaidos
priemoniø kanalus (tradicinius, internetà, socialinæ þiniasklaidà) ir visas amþiaus grupes. Taèiau pats svarbiausias
dalykas apibûdinantis medijø raðtingumà yra asmeninio kritinio màstymo ugdymas” (Ðaltinis: (E02541), CNECT- DG
Communications Networks, Content and Technology).
Ði tema skirta ugdyti medijø raðtingumo ágûdþius, mokant geriau interpretuoti þiniasklaidos siunèiamas þinutes.
Atlikdami uþduotis mokiniai geriau suvoks realybæ ir tai, kaip matomas pasaulis. Jie geriau supras þiniasklaidos
praneðimø kûrimà, pateikiamà prasmæ ir ugdys istorijø pasakojimo ágûdþius.
Istorijos yra vertingas ðvietimo metodas, o ðis vadovas orientuotas á fundamentalius tarpkultûrinius ir tarptautinius
klausimus ir jø sàsajas: socialinio ávaizdþio kûrimas – kaip skirtingos þmoniø grupës suvokia save ir kitus. Pasitelkiant
naujas medijø formas, kurios ávairiai áraðo, iðreiðkia, perteikia istorijas, mokytojas gali padëti daug geriau suprasti
darnaus vystymosi klausimus.
Uþduotys ðioje dalyje ugdys kritinio màstymo ir analitinius gebëjimus, vertinant situacijà skirtingose ðalyse ir
þemynuose. Þemiau pateikiama istorijø pasakojimo schema, kuri gali bûti naudinga, jei nuspræsite adaptuoti
pateiktas uþduotis pagal savo poreiká.
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Istorijø pasakojomo ciklas naudojant nuotraukas

4 ÞINGSNIS

1 ÞINGSNIS

Kaip gerai nuotrauka perteikia istorijà?

Ávertinkite, kas paveikslëlyje svarbu

Diskusija: nuotraukos reikðmë; sàsajos su darniu
gyvenimo bûdu;
Aptarkite, kaip sekësi 1, 2, 3 þingsniai
Ávertinkite, koká poveiká ðis procesas padarë jums. Ar jis
pakeitë jûsø màstymà? Ar tai turës átakos jûsø
elgesiui/pasirinkimui ateityje?

Kas nufotografavo nuotraukà ir kodël? Kas pavaizduotas
nuotraukoje?
Kas rodoma nuotraukoje? Kokia emocija nuotraukoje?
Kaip ji átakoja tavo poþiûrá á tai, kas pavaizduota?
Kur nuotrauka buvo nufotografuota?

REFLECT AND EVALUATE

EXAMINE THE IMAGE

SHARE A STORY

SHARE A STORY

3 ÞINGSNIS

2 ÞINGSNIS

Ávairias bûdais pasidalinkite istorija

Sukurkite nuotraukai istorijà

Pasidalinkite istorija su kitu asmeniu.
Papasakokite istorijà klasei ar grupei.
Atspausdinkite istorijà kaip raðiná ar laikraðèio straipsná.
Áraðykite istorijà vaizdo ar audio formatu.

Sukurkite su darniu gyvenimu susijusià istorijà,
naudojantis informacija ið 1 þingsnio.
Turëkite struktûrà, t.y. istorija turi turëti aiðkià pradþià
(kartà gyveno…) ir pabaigà (….po to visi gyveno
laimingai arba ne).

5a

uþduotis „Kieno ði istorija?”

Kiekvienas mokinys paraðys trumpà straipsná apie turimà nuotraukà ir susies já su darnaus gyvenimo tema. Po to visi
klasiokai bus kvieèiami atrasti, kuris straipsnis kuriai nuotraukai tinka.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Normø suvokimo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Literatûra.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ðiai uþduoèiai atlikti galima pasinaudoti kortelëmis apie atsakingà ir darnø
gyvenimà. Ði uþduotis taip pat gali bûti atliekama grupëmis po 2 – 3
mokinius.
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Priemonës

Nuotraukø rinkinukas – turi bûti pakankamai nuotraukø kiekvienam mokiniui
(9 priedas);
Raðikliai ir popierius;
Lipnûs lapeliai;
Atsakingo ir darnaus gyvenimo kortelës (8 priedas).

INSTRUKCIJA: Ðiai uþduoèiai atlikti reikës dviejø etapø:
Pirmas etapas:
• Parodykite vienà nuotraukà kaip pavyzdá ir pats papasakokite, kà joje matote, susiedami su darnaus gyvenimo
tema. Ðis þingsnis padës moksleiviams suprasti tolimesnius veiksmus.
• Padëkite kiekvienam moksleiviui ant stalo po uþverstà nuotraukà ir papraðykite, kad jos nerodytø kitiems.
• Padalinkite popieriaus ir raðikliø kiekvienam vaikui. Papraðykite per 5 min. suraðyti ant lapo kiek galima daugiau
sakiniø, nusakanèiø „istorijà” matomà nuotraukoje, susiejant su atsakingu ir darniu gyvenimu.
• Surinkite visus mokiniø apraðymus.
Antras etapas:
• Priklijuokite nuotraukas prie lentos ir jas sunumeruokite naudojant lipnius lapelius.
• Paaiðkinkite klasei, kad kiekvienas moksleiviø apraðymas bus garsiai perskaitytas klasei atsitiktine tvarka. Po to, kaip
apraðymas bus perskaitytas, mokiniai turës spëti, kuriuo numeriu paþymëta nuotrauka yra apraðyta ir savo spëjimà
uþsiraðys ant lapo.
• Kai visi apraðymai bus perskaityti garsiai ir kiekvienas mokinys priskirs po numerá, iðsiaiðkinkite kuris apraðymas yra
skirtas kuriai nuotraukai.
• Aptarkite nuotraukas, jø apraðymus ir kiek nuotraukø pavyko teisingai priskirti prie apraðymo. Kurias nuotraukas
buvo sunkiausiai apraðyti ir kodël?
Klausimai:
• Ko iðmokote atlikdami ðià uþduotá?
• Ar ði uþduotis praplëtë jûsø supratimà apie atsakingà ir darnø gyvenimà? Jei taip, tai kaip?
• Po keliø savaièiø papraðykite moksleiviø padiskutuoti ir aptarti, ar ði uþduotis paskatino kaip nors pakeisti savo
reakcijà ar elgesá? Jei taip, tai kaip?

5b

uþduotis „Kasdieniø daiktø paslaptys“

Dirbdami grupelëse moksleiviai rinks informacijà apie kasdienius daiktus, tuomet pasidalins savo atradimais ið kur yra
kilæs produktas, kà galima pasakyti apie jo darnumà.
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Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Sisteminio màstymo kompetencija;
Kritinio màstymo kompetencija;
Integruoto problemø sprendimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Literatûra;
Geografija.

Patarimai ir
rekomendacijos

Priklausomai nuo moksleiviø galimybiø ir pomëgiø, galite tikslingai
pasirinkti/uþraðyti kelis klausimus.
Vyresniems moksleiviams galima parinkti daugiau iððûkiø reikalaujanèius
produktus/daiktus, kurie pagaminti ið skirtingø medþiagø, priemoniø (pvz.
mobilus telefonas, skrudintuvas).

Priemonës

Daiktai/produktai kuriuos moksleiviai vartoja/naudoja (ðokoladas, batai,
mobilus telefonas ir pan.);
Klausimø sàraðas kiekvienam produktui;
Raðikliai;
Pasaulio þemëlapis arba gaublys (nebûtinai).

INSTRUKCIJA: Suskirstykite mokinius á grupes po keturis – penkis asmenis, uþtikrinkite interneto ryðá, kurio reikës
atliekant uþduotá. Pasiruoðkite kiekvienai grupei po skirtingà daiktà ir klausimus bei kitas reikiamas priemones.
Kiekvienai grupei paduokite po vienà daiktà/produktà ir klausimø sàraðà. Paaiðkinkite, kad grupë turi atlikti tyrimà
apie gautà daiktà/produktà ir atsakyti á pateiktus klausimus. Mokiniai gali sugalvoti atsakymus arba surasti
informacijà internete. Kiekviena grupë savo atsakymus suraðo á lapà.
Atlikus uþduotá moksleiviai pristato kitiems savo atsakymus ir kà pavyko suþinoti. Kiekviena grupë identitifikuoja
daikto/produkto pagaminimo ðalá ir parodo jà þemëlapyje.

Idëjos galimiems klausimams
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kur daiktas/produktas buvo pagamintas?
Ið kokios medþiagos ðis produktas?
Ar produktas yra kenksmingas aplinkai?
Ar produkto gamybai buvo naudojamos medþiagos ið skirtingø ðaliø? Kokiø?
Ar naudojamos medþiagos buvo kaip nors apdorotos? Kaip?
Kaip produktas buvo perveþtas ið ten, kur buvo pagamintas?
Ar produktas turi daugiau nei vienà naudojimo funkcijà? Ar galima panaudoti daugiau nei vienà kartà?
Kas atsitiks su ðiuo produktu kai jis nebebus tinkamas naudoti?
Ar produktas gali bûti panaudotas dar kam nors? Perdirbtas? Perduotas kitokiam naudojimui? Paaukotas?
Produktas yra prabangos ar kasdienio vartojimo daiktas?
Kas naudojasi ðiuo daiktu/produktu?
Kai produktas bus nebevartojamas ar jis kels pavojø aplinkai?
Ar tinkamai buvo elgiamasi su þmonëmis, kurie gamino ðá daiktà? Ar gamindami jie buvo apsaugoti nuo
galimos rizikos?

Klausimai:
• Ko iðmokote atlikdami uþduotá?
• Ar ði uþduotis padidino supratimà apie atsakingà ir darnø gyvenimà? Kaip?
• Po keliø savaièiø papraðykite moksleiviø dar kartà padiskutuoti apie tai, ar ði uþduotis paskatino kaip nors keisti
savo elgesá? Jei taip, tai kaip?
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Pasaulio þemëlapis
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5c

uþduotis „Pirmo puslapio naujiena“

Pagal pasirinktas nuotraukas moksleiviai raðys straipsnius laikraðèiui, kuriø tikslas didinti atsakingo ir darnaus
gyvenimo suvokimà. Moksleiviai iðrinks geriausià istorijà, tinkanèià pirmam laikraðèio puslapiui.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Normø suvokimo kompetencija;
Strateginio màstymo kompetencija;
Bendradarbiavimo kompetencija;
Integruoto problemø sprendimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Literatûra.

Patarimai ir
rekomendacijos

Jei norite, kad moksleiviai vartotø raktinius þodþius, galite pasinaudoti
Atsakingo ir darnaus gyvenimo kortelëmis (8 priedas).

Priemonës

Nuotraukø rinkinys (bent po vienà kiekvienam mokiniui);
Raðikliai ir popierius arba kompiuteris straipsniui raðyti;
Atsakingo ir darnaus gyvenimo kortelës (8 priedas).

INSTRUKCIJA: Pasiruoðkite grupiniam darbui. Iðdëliokite nuotraukas ant stalo arba ant þemës, kad mokiniai eidami
ratu galëtø pamatyti visas nuotraukas ir pasirinkti. Paaiðkinkite, kad kiekvienas turi ásivaizduoti esàs þurnalistu ir
dirbantis laikraðtyje apie atsakingà ir darnø gyvenimà.
Papraðykite kiekvieno moksleivio perþiûrëti nuotraukas ir pasirinkti labiausiai patikusià, kuri jø manymu tinkama
pirmajam laikraðèio puslapiui ir papildytø straipsná, skirtà didinti sàmoningumà apie darnø ir atsakingà gyvenimà.
Tuomet suskirstykite moksleivius á grupeles maþdaug po keturis ir papraðykite, kad kiekvienas savo grupelëje
pasidalintø, kodël mano, kad jo pasirinkta nuotrauka tinkama pirmajam laikraðèio puslapiui. Paaiðkinkite, kad
kiekviena grupë turës:
• pasirinkti vienà nuotraukà;
• sukurti antraðtæ;
• paraðyti trumpà straipsná/istorijà, kurià papildys pasirinkta nuotrauka.
Istorija gali bûti tikra arba iðgalvota, taèiau svarbu, kad ji bûtø susijusi su atsakingo ir darnaus gyvenimo tematika ir
vienaip ar kitaip didintø skaitytojø sàmoningumà. Straipsnio/istorijos pavadinimo tema gali bûti: gera naujiena,
skatinimas keistis, iðreikðtas susirûpinimas arba katastrofos apþvalga.
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Po to, kai kiekviena grupelë baigia raðyti savo straipsná/istorijà, papraðykite, kad mokiniai savo straipsnius pristatytø
vieni kitiems. Klausydamiesi moksleiviai turi ávertinti istorijas, kad iðrinktø vienà, kuri bus skirta pirmajam laikraðèio
puslapiui. Esant poreikiui, istorijà galima rinkti balsuojant.
Galite paskatinti moksleivius paruoðti ir sudaryti elektroniná ar spausdintà laikraðtá, kuriame bûtø patalpinti visi
mokiniø paraðyti straipsniai.

Klausimai:
• Ko iðmokote atlikdami uþduotá?
• Ar ði uþduotis padidino sàmoningumà apie atsakingà ir darnø gyvenimà? Kaip?
• Po keliø savaièiø papraðykite moksleiviø dar kartà padiskutuoti apie tai, ar ði uþduotis paskatino kaip nors keisti
savo elgesá? Jei taip, tai kaip?

5d

uþduotis „Raktiniai þodþiai“

Following suggested keywords, students brainstorm and make up a list of related films. They discuss what can be
learned from the film about sustainable living.

Darnaus vystymosi
ágûdþiai

Normø suvokimo kompetencija;
Savæs suvokimo kompetencija.

Pamokos

Kalbos;
Literatûra;
Menas.

Patarimai ir
rekomendacijos

Ðiai veiklai galima naudoti ávairias medijø priemones, pvz. dainas, laikraðèius ar
þurnalus, knygas, TV programas, Youtube klipus.
Ði uþduotis taip pat gali bûti kaip namø darbas, skirtas pabaigti/ sudaryti sàraðà
perþiûrëjus informacijà internete.

Priemonës

Lapai (A4) skirti raktiniams þodþiams;
Raðikliai ir popierius.

INSTRUKCIJA: kiekvienà raktiná þodá suraðykite ant atskiro A4 formato lapo.
Raktiniø þodþiø
pavyzdþiai:

• Gamta • Tarða • Skurdas • Transportas
• Nusikaltimai • Þiniasklaida • Vartojimas • Liga
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Sukarpykite A4 formato lapà maþdaug á keturias dalis, kad bûtø kaip dëlionë. Ið viso turi bûti tiek daliø, kiek yra
mokiniø, kad kiekvienas gautø po vienà.
Atsitiktine tvarka iðdalinkite ðias dalis moksleiviams ir papraðykite, kad jie susigrupuotø taip, jog ið lapo daliø susidëtø
þodis.
Kiekviena grupë turi sudaryti kaip galima ilgesná filmø, susijusiø su jø raktiniu þodþiu, sàraðà. Ðalia filmo pavadinimo
reikia trumpai paraðyti kaip ðis filmas susijæs su raktiniu þodþiu, pvz.:
•
•
•
•
•

Gal tai yra filmo dalis?
Gal tai pagrindinë filmo tema?
Kokias matote sàsajas?
Ar filme yra paslëpta mintis?
Ko galime ið filmo pasimokyti apie:
•
•

atsakingà ir darnø gyvenimà;
þiniasklaidos átakà atsakingam ir darniam gyvenimui.

Kiekviena grupë sudariusi sàraðà pristato savo darbà ir idëjas.

Pavyzdþiai raktiniam þodþiui „Þiniasklaida“
Visa prezidento kariauna / All the President's Men – þurnalistø tiriamasis darbas apie Vatergeito skandalà;
teigiamas þiniasklaidos vaidmuo.
Uodega vizgina ðuná / Wag the dog – likus nedaug laiko iki rinkimø, Holivudo prodiuseris stengiasi uþglaistyti
sekso skandalà; pavyzdys kaip paprasta manipuliuoti visuomenës nuomone.
Socialinis tinklalapis / The Social Network – pagrindinë filmo tema – þiniasklaida; istorija apie tai, kaip sukuriami
ðiandien taip populiarûs socialiniai tinklai.
Seksas ir miestas / Sex and the city – serialas ir filmas apie moterá, kuri raðo straipsnius Niujorko laikraðèiui;
darbas laikraðtyje atrodo labai lengvas ir nekeliantis streso.
Labas rytas, Vietname / Good morning, Vietnam – istorija apie amerikietá DJ'ø Vietnamo kare; jo radijo laidose
ir naujienose kalbama apie tai, ko neiðdrástø pasakyti kiti.

Klausimai:
• Kà iðmokote ar suþinojote atlikdami ðià uþduotá?
• Kà dar norëtumëte suþinoti?
• Ar buvo kas nors, kas jus nustebino atliekant uþduotá?
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Uþduotis

Ðaltinis

Pedagoginë paragidma

Mokymosi metodai

1a) Socialiniai pokyèiai
mokykloje

Fran Peavey (1994)
„Gyvybës malonë: socialiniø
pokyèiø esmë“.

Strateginis klausinëjimas pagal
Fran Peavey, Mokymasis
tyrinëjant.

Klausinëjimas ir atsakymai;
Tyrinëjimas, vizualizacija,
pasirinkimai, refleksija, elgesys.

1b) Buvimas savimi ir
identitetas

PERL Active Methodology
Toolkit 7 (p. 8-11)

Kognityviniai tyrimai (CoRT)
metoduose pagal Edward De
Bono; Mokymasis tyrinëjant.

Sàmoningas màstymas ir
bendravimas, istorinë refleksija,
savianalizë ir lyginamasis
vertinimas

1c) Pirmas dalykas kà
pagalvoji, kai pasakau …

PERL Values-Based
Learning: Growing a
Shared Vision (p. 20)

Mokymasis tyrinëjant.

Tyrinëjimas, vizualizacija,
refleksija.

2a) Norima ateitis

PERL Values-Based
Learning: Discovering
What Matters (p. 10)

Mokymasis bendradarbiaujant;
Mokymasis tyrinëjant.

Problemø sprendimas,
klausimai ir atsakymai á
klausimus, pasirinkimai,
emocinis sàmoningumas.

2b) Vertybiø ir ágûdþiø
rodikliai

PERL Values-Based
Learning: Discovering
What Matters (p. 11-12)

Mokymasis bendradarbiaujant;
Mokymasis tyrinëjant.

Problemø sprendimas,
klausimai ir atsakymai á
klausimus, pasirinkimai,
emocinis sàmoningumas.

2c) Erdvës tyrinëjimas

PERL Values-Based
Learning: Discovering
What Matters (p. 13-14)

Mokymasis bendradarbiaujant;
Mokymasis tyrinëjant.

Problemø sprendimas,
klausimai ir atsakymai á
klausimus, pasirinkimai,
emocinis sàmoningumas.

3a) Susitikimas viduryje

PERL Active Methodology
Toolkit 2 (pp. 10-12)

Kritinis màstymas ir veiklos
analizë.

Bendras tyrinëjimas; problemø
sprendimas; klausimai ir
atsakymai á klausimus

3b) Laikas ir technologijos

PERL Active Methodology
Toolkit 4 (p. 34-36)

Elgesio pokyèiø modelis.

Tyrinëjimas, vizualizacija,
pasirinkimas, refleksija, veikla,
pokyèiø aptarimas.

3c) Laiko juosta vaizdu

PERL Active Methodology
Toolkit 4 (p. 34-36)

Elgesio pokyèiø modelis.

Tyrinëjimas, vizualizacija,
pasirinkimas, refleksija, veikla,
pokyèiø aptarimas.

3d) Pasirink

PERL Active Methodology
Toolkit 4 (p. 34-36)

Elgesio pokyèiø modelis.

Tyrinëjimas, vizualizacija,
pasirinkimas, refleksija, veikla,
pokyèiø aptarimas.

4a) Kà mes perkame?“

PERL Active Methodology
Toolkit 7 (p. 18-19)

Kognityviniai tyrimai (CoRT)
metoduose pagal Edward De
Bono.

Sàmoningas màstymas,
bendravimas, istorijø refleksija,
savianalizë ir lyginamasis
vertinimas.

4b) Tempas: finansinio
raðtingumo þaidimas

PERL Active Methodology
Toolkit 3

Aktyvus mokymas per þaidimà.

Susidûrimas su dilema;
kûrybinis màstymas ir
veikimas; gráþtamojo ryðio
gavimas ir suteikimas.

5a) Kieno ði istorija?”

PERL Active Methodology
Toolkit 5 (p. 17)

Istorijø pasakojimas ir
bendradarbiavimas.

Asmeninis ásitraukimas,
emocinis supratimas ir
socialinis mokymasis.

5b) Kasdieniø daiktø
paslaptys

PERL Active Methodology
Toolkit 5 (p. 14-15)

Istorijø pasakojimas ir
bendradarbiavimas.

Asmeninis ásitraukimas,
emocinis supratimas ir
socialinis mokymasis.

5c) Pirmo puslapio
naujiena

PERL Active Methodology
Toolkit 5 (p. 23)

Istorijø pasakojimas ir
bendradarbiavimas.

Asmeninis ásitraukimas,
emocinis supratimas ir
socialinis mokymasis.

5d) Raktiniai þodþiai

PERL Active Methodology
Toolkit 6 (p. 12)

Howard Gardner ugdymo
modelis.

Kalbos raiðka, loginiai-matematiniai,
vizualiniai-erdviniai, kûno
kinesteziniai, muzikiniai,
tarpasmeniniai, vidiniai, gamtos
patyrimai.

Medijø raðtingumas

Finansai

Áproèiai

Vertybës

Tema

Globalus pilietiðkumas

Lentelë: Praktiniø uþduoèiø ir ðaltiniø apþvalga
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Ðaltiniø sàraðas:
Fran Peavey (1994) “By Life's Grace: Musings on the Essence of Social Change“.
Reference to PERL Resources: Learning to Do.
PERL Active Methodology Toolkit 1: Images and Objects - Education for Sustainable Development.
PERL Active Methodology Toolkit 2: Personal Consumption and Climate Change.
PERL Active Methodology Toolkit 3: Financial Literacy, personal finance management.
PERL Active Methodology Toolkit 4: Resource Usage: Time as a resource.
PERL Active Methodology Toolkit 5: Whats the Story? Responsible and Sustainable Living.
PERL Active Methodology Toolkit 6: The Power of Media: Responsible and Sustainable Living.
PERL Active Methodology Toolkit 7: Why buy? The symbolic value of consumption.
PERL Values-Based Learning Toolkit: Discovering What Matters - A toolkit designed with students for students.
PERL Values-Based Learning Toolkit: Growing a Shared Vision - A resource toolkit for schools.
PERL Values-Based Learning Toolkit: Measuring What Matters - A values-based toolkit for teachers.
PERL metodikas galima parsisiøsti ið Ðvietimo darniam vystymuisi bendradarbiavimo centro Taikomøjø mokslø
Inland Norvegijoje universitete tinklapio:
https://eng.inn.no/project-sites/living-responsibly/publications
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1 Priedas – šioms užduotims: „Vertybių ir įgūdžių rodikliai“, „Erdvės
tyrinėjimas“
INDIKATORIŲ SĄRAŠAS VERTINTI VERTYBES IR ĮGŪDŽIUS
Mes imamės asmeninių iniciatyvų ir prisiimamame atsakomybę už mokymąsi.
Suvokiame to ką sakome ir darome pasekmes.
Klaidas suprantame kaip atspirties taškus augimui ir mokymuisi.
Kai ieškome sudėtingų problemų sprendimų, naudojamės žiniomis, kurias gavome
per skirtingas pamokas.
Naujame kritinį mąstymą vertinant idėjas ir informaciją.
Turime drąsos plėsti savo „komforto zoną“
Padedame vieni kitiems spręsti problemas išklausydami abi puses ir ieškodami
visiems priimtino sprendimo.
Klausomės kitų ir stengiamės suprasti, ką jie iš tiesų nori pasakyti.
Pripažįstame ir priimame skirtingus požiūrius ( pvz. mąstymo, rašymo, tyrinėjimo).
Turime drąsos būti savimi.
Jaučiamės, kad turime jėgų diegti pokyčius ir spręsti vietos bendruomenės
problemas.
Naudojame nesmurtinę komunikaciją įtemptose situacijose (pvz. vietoj kaltinimų
naudojame frazę „Aš jaučiuosi“).
Turime ar sukuriame saugią aplinką reikšti emocijas (pvz. gamtoje, menė,
muzikoje, draugystėje, grupėje, sporte).
Dėstomos pamokos žinias pritaikome vietos problemų supratimui (mokyklos,
šeimos, apylinkių ir t.t.).
Galvojame apie tai, ką mes perkame ir ką mes išmetame, suprasdami, kad ateities
kartos gyvenimas priklausys nuo tų pačių gamtos resursų, kuriuos naudojame
dabar.
Esame atsparūs (pvz. reklamai) pirkti dalykus, kurių mums iš tiesų nereikia.
Rūpinamės aplinka – ypatingai nykstančiomis rūšimis ir ekosistemomis, sužeistais
laukiniais gyvūnais ir jų namais.
Mokomės jaustis gerai būdami tuo, kuo esame.
Jaučiamės esantys gamtos dalimi.
Kuriame savo asmeninį stilių suvokdami savo požiūrio, interesų ir jausmų
skirtumus.
Galvojame apie atliekų, angies dioksido ir taršos mažinimo būdus.
Įsivertiname kas mums yra svarbu ir kas ne.
Rūpinamės savimi ir savo šeima.
Leidžiame laiką su žmonėmis gyvai bendraudami su jais.
Neteisiame, o priimame kitus.
Renkamės mėgstamą darbą, o ne galvojame tik kiek uždirbsime.

2 Priedas – užduočiai „Vertybių ir įgūdžių rodikliai“
INIKATORIŲ SĄRAŠAS MOKINIAMS
Bendri indikatoriai
Mes gerbiame, vertiname vienas kitą ir ieškome būdų suprasti žmonių
skirtumus.
Mums būdingas pasitikėjimas savimi.
Mes pripažįstame ir priimame skirtingus požiūrius (pvz. mąstymo,
rašymo, tyrinėjimo ir kt.).
Konfliktus sprendžiame dialogu.
Mes klausome kitų žmonių ir stengiamės suprasti ką jie iš tikrųjų nori
pasakyti.
Mums svarbus bendravimas
Mes prisiimame atsakomybę mokytis ir imamės iniciatyvų.
Kritiškai vertiname idėjas ir informaciją, kurią gauname.
Turime drąsos būti savimi.
Turime galimybę veikti kaip „kritiški draugai“ suteikdami nuoširdų
grįžtamąjį ryšį vieni kitiems.

Vertinimas

Specialūs indikatoriai: Žinios ir suvokimas
Dėstomos pamokos žinias pritaikome vietos problemų supratimui
(mokyklos, šeimos, apylinkių ir t.t.).
Mes suprantame kaip esame susiję ne tik su žmogaus sukurtais kūriniais,
bet ir natūralia vietos aplinka ir gamta.
Mes suvokiame galimas pasekmes to ką sakome ir darome.
Me suprantame kaip palaikyti santykį ir ryšį su tam tikromis gyvūnų
rūšimis ir augalais.
Galvojame apie tai, ką mes perkame ir ką mes išmetame, suprasdami,
kad ateities kartos gyvenimas priklausys nuo tų pačių gamtos resursų,
kuriuos naudojame dabar.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai B: Savęs pažinimas
Mes mokomės gerai jaustis būdami tuo, kuo esame iš tiesų.
Kuriame savo asmeninį stilių suvokdami savo požiūrio, interesų ir
jausmų skirtumus.
Save suprantame kaip savo pačių socialinio pasaulio kūrėjus.
Naudojame mindfulness (įsisąmoninimas to ką jaučiu ir kaip jaučiuosi)
kaip problemų sprendimą.
Mes surandame tikslą ir prasmę.
Mes gebame pamatyti naujas prasmes, kurios keičia ar pagilina mūsų
supratimą apie tai, kaip elgiamės, ko ir kodėl tikimės ateityje.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai C: Pokyčių kultūra
Jaučiamės, kad turime jėgų kurti pokyčius ir spręsti vietos
bendruomenės problemas.
Mes užduodame „gilius klausimus“ ir ieškome jiems atsakymų už vietos
bendruomenės ribų.
Savo klaidas naudojame kaip mokymosi ir augimo atspirties tašką.
Turime drąsos žengti už savo komforto zonos.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai D: Emociniai ryšiai
Turime ar sukuriame saugią aplinką reikšti emocijas (pvz. gamtoje,
menė, muzikoje, draugiškose grupėse).
Jaučiame ryšį su kitais žmonėmis ir aplinkiniu pasauliu.
Esame empatiški ir rūpinamės žmonėmis bei kitais sutvėrimais.
Mes švenčiame ir esame dėkingai gamtai už jos dosnumą
Turime stiprų suvokimą, kad esame gamtos dalis.
Būdami gamtoje mes jaučiame jos gydymo ir ramybės galias.
Laukinėje gamtoje esame dėmesingi ir ją gerbiame.
Gamtą suprantame kaip asmeninės pilnatvės šaltinį.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai E: Įgūdžiai
Jaučiame, kad įgyjame praktinius gyvenimo įgūdžius ne tik teorines
žinias.
Mes turime galimybę aktyviai rūpintis nykstančiomis rūšimis ir
ekosistemomis, benamiais augintiniais ir sugadintai laukinių gyvūnų
namais.
Mes padedame žmonėms spręsti konfliktus išklausydami abiejų pusių ir
bandydami rasti abiem pusėms priimtinus sprendimus
Naudojame nesmurtinę komunikaciją įtemptose situacijose (pvz. vietoj
kaltinimų naudojame frazę „Aš jaučiuosi“).
Mūsų atradimai būna ne tik per mąstymą, bet ir per jausmus, vaizduotę
ir pajautimą.
Sprendimų priėmimo mes mokomės atsižvelgdami į ateities kartų
socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius poreikius.
Esame atsparūs (pvz. reklamai) pirkti dalykus, kurių mums iš tiesų
nereikia.
Mokomės smalsumo, spėliojimo, numatymo, tyrinėjimo.
Mes galime susisteminti informaciją, ne tik ją analizuoti.
Ieškodami sprendimų sudėtingoms problemoms spręsti naudojame
žinias iš įvairių pamokų.
Mes ugdome įgūdžius atpažinti sistemas ir modelius.

Vertinimas

Specifiniai indikatoriai F: Kultūrinė kompetencija
Mes džiaugiamės ir naudojame savo vaizduotę (svajones, intuiciją ir
vizijas).
Mes pasineriame į meną, naudojame jį atspindėti kylančius jausmus ir
mintis.

Vertinimas

MOKYKLOS INDIKATORIAI
Taisyklės
Mokykla visada stengiasi suprasti skirtingus moksleivių poreikius ir pagal
tai planuoja kaip suteikti tinkamą išsilavinimą moksleiviams atsižvelgiant į
esamą įvairovę.
Mokyklos veikla yra nešališka ir nediskriminuojanti (nediskriminuojama
jokiu pagrindu, įskaitant tautybę, etninę kilmę, odos spalvą, lytį,
seksualinę orientaciją, įsitikinimus ar religiją).
Mokykla netoleruoja smurto ir patyčių.
Mokykla savo veikloje vadovaujasi tokia politika:
Įsigyja aplinką tausojančius produktus pvz: perka perdirbą popierių, net
jei tai nėra pats pigiausias pasirinkimas;
Naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius;
Mažina išmetamo anglies dioksido kiekį;
Darniai rūšiuoja atliekas, t. y. stengiasi mažinti atliekas, skatina antrinį
žaliavų panaudojimą;
Didina aplinkinių supratimą.
Mokykla suteikia įvairiapusę paramą moksleiviams turintiems įvairių
problemų.
Mokykla bendradarbiauja su vietos bendruomene.

vertinimas

Mokymo ir mokymosi strategija
Mokytojai pamokos turinį pateikia kaip kažką įsimintino ir įdomaus, o ne
kaip informaciją, kurią reikia išmokti mintinai.
Mokytojai yra atviri (a) vieni su kitais, b) su mokiniais), jie girdi ir vertina
kitų idėjas.
Naudojami įvairūs mokymo ir mokymosi stiliai.
Mokytojai naudoja įvairius metodus padidinti mokinių susidomėjimą.
Žinios yra sustiprinamos naudojant praktinius metodus.
Mokytojai kalbasi su moksleiviais apie švietimo prasmę ir reikšmę.
Mokytojai suteikia moksleiviams laiko mokytis tarpusavyje ir
bendradarbiauti.

vertinimas

1- tarpdisciplininė tema:
Empatija, rūpestis, pagarba, orientacija į moksleivį
Mokytojai empatiškai ir jautriai reaguoja į moksleivius
A)Mokytojai, b) moksleiviai, c) tėvai jaučia, kad mokykla rūpinasi kas
vyksta aplinkui.

vertinimas

Pagarba mokinių gebėjimams yra kaip mokyklos kultūros dalis
Mokytojai į kiekvieną moksleivį žiūri kaip į unikalų ir puoselėja kiekvieno
individualumą

2- tarpdisciplininė tema:
Įsitraukimas, iniciatyva, atsakomybė
Mokiniai (a) jaučia paskatinimą, b)suteikiamą galimybę) gali su kelti
tikslus ir turėti vizijas įvairiems projektams ar renginiams mokykloje.
Mokiniai (a) jaučia paskatinimą, b)suteikiamą galimybę) gali identifikuoti
problemas ir patys ieškoti jų sprendimo būdų
Mokytojai sąmoningai imasi veiksmų (a) suteikia kiekvienam mokiniui
lygias galimybes, (b) skatina mokinius) , kad būtų galimybė išreikšti
nuomonę.

vertinimas

3- tarpdisciplininė tema:
Mokymosi aplinka, pozityvumas, laimė
Aukštas moralės ir įsipareigojimų lygis darbuotojų tarpe
A) mokytojai, b) mokiniai ir c) tėvai mokyklą paprastai yra linkę vertinti
teigiamai.
Mokykla yra gyvybinga bendruomenė, kurioje mokytojai ir mokiniai
skatinami naujomis idėjomis, mintimis, kryptimis ir galimybėmis.

vertinimas

4 - tarpdisciplininė tema:
Refleksija, kritiškumas, atvirumas, kūrybiškumas, rizika
Mokytojai ir mokiniai leidžia vieni kitiems išbandyti ir surizikuoti
pritaikant kitokius mokymo ar mokymosi būdus klasėje.
Mokytojai sukuria tokią atmosferą, kurioje (a)jie patys, b) tarpusavyje, c)
su mokiniais) galima reflektuoti apie tai, kad nepasisekė.
Mokytojai save laiko ugdytojais, o ne žinių nešiotojais.
Mokiniais, mokytojai ir tėvai save supranta kaip dalį besimokančios
bendruomenės, turinčios bendrus atskaitos taškus.
Mokytojai ir mokiniai kelia vieni kitiems iššūkius, skatinančius persvarstyti
savo elgesį.
Mokytojai yra pakankamai atviri mokytis iš mokinių.

vertinimas

4 - tarpdisciplininė tema:
Transformacija
A) mokytojai, b) mokiniai ir c) tėvai jaučia, kad mokykla suteikia visas
galimybes moksleiviui atsiskleisti.
A) mokytojai, b) mokiniai ir c) tėvai jaučia, kad mokykla suteikia visas
galimybes asmeniniam augimui.

vertinimas

3 Priedas – užduočiai „Vertybių ir įgūdžių rodikliai“
Didelio formato indikatoriai yra tinkami norint juos sukarpyti į juosteles.

Mes imamės asmeninių iniciatyvų ir
prisiimamam atsakomybę už mokymąsi.
Suvokiame to, ką sakome ir darome,
pasekmes.
Klaidas suprantame kaip atspirties taškus
augimui ir mokymuisi.
Kai ieškome sudėtingų problemų
sprendimų, naudojamės žiniomis, kurias
gavome per skirtingas pamokas.
Naujame kritinį mąstymą vertinant idėjas
ir informaciją.
Turime drąsos plėsti savo „komforto
zoną“.

Padedame vieni kitiems spręsti
problemas išklausydami abi puses ir
ieškodami visiems priimtino sprendimo.
Klausomės kitų ir stengiamės suprasti, ką
jie iš tiesų nori pasakyti.
Pripažįstame ir priimame skirtingus
požiūrius ( pvz. mąstymo, rašymo,
tyrinėjimo).
Turime drąsos būti savimi.

Jaučiamės, kad turime jėgų diegti
pokyčius ir spręsti vietos bendruomenės
problemas.
Naudojame nesmurtinę komunikaciją
įtemptose situacijose (pvz. vietoj

kaltinimų naudojame frazę „Aš
jaučiuosi“).
Turime ar sukuriame saugią aplinką
reikšti emocijas (pvz. gamtoje, menė,
muzikoje, draugystėje, grupėje, sporte).
Dėstomos pamokos žinias pritaikome
vietos problemų supratimui (mokyklos,
šeimos, apylinkių ir t.t.).
Galvojame apie tai, ką mes perkame ir ką
mes išmetame, suprasdami, kad ateities
kartos gyvenimas priklausys nuo tų pačių
gamtos resursų, kuriuos naudojame
dabar.
Esame atsparūs (pvz. reklamai) pirkti
dalykus, kurių mums iš tiesų nereikia.

Rūpinamės aplinka – ypatingai
nykstančiomis rūšimis ir ekosistemomis,
sužeistai laukiniais gyvūnais ir jų namais.
Mokomės jaustis gerai būdami tuo, kuo
esame.
Jaučiamės esantys gamtos dalimi.

Kuriame savo asmeninį stilių suvokdami
savo požiūrio, interesų ir jausmų
skirtumus.
Galvojame apie atliekų, angies dioksido ir
taršos mažinimo būdus.
Įsivertiname kas mums yra svarbu ir kas
ne.

Rūpinamės savimi ir savo šeima.

Leidžiame laiką su žmonėmis gyvai
bendraudami su jais.
Neteisiame, o priimame kitus.

Renkamės mėgstamą darbą, o ne
galvojame tik kiek uždirbsime.

4 Priedas - užduočiai „Susitikimas viduryje“
Darbo lapas

5 Priedas – užduočiai „Tempas: finansinio raštingumo žaidimas“

6 Priedas – užduočiai „Tempas: finansinio raštingumo žaidimas“
PETITĖS ISTORIJA
Ši istorija gali būti papildomai naudojama prie kortelių žaidimo. Esminė idėja yra
išprovokuoti įvairius požiūrius ir mintis apie finansinius dalykus, kurie pasakojami
istorijoje. Mokytojas ar vedėjas gali paskatinti besimokančiuosius suprasti ir įsiminti
terminus, kurie naudojami istorijoje bei juos panaudoti diskutuojant apie tai, kaip jie
suprato situaciją.

Petitė, t.y. 5 Eurų banknotas šįryt atsibudo bankomate ir svarstė, kokia gi bus ši diena.
Pėteris atsibudęs savo jaukioje lovoje tėvų namuose jau žinojo kokia bus jo diena - ir vėl
be pinigų kišenėje.
Pėterio močiutė Patricija atsibudo ir apsidairė savo bute, kuris buvo toks tuščias ir
pagalvojo, kaži kokia bus šiandien diena.
Minutėlę.....tai bent siurprizas! Pėterio mama šį rytą nuėjo iki šalimais esančio
bankomato. Ji padavė Pėteriui šiek tiek pinigų ir paprašė nupirkti močiutei maisto
pakeliui į mokyklą. Tai buvo pirmas kartas kai Petitė pirmą kartą pamatė Pėterį.
Pėteris nuėjęs į parduotuvę pasinaudojo įvairiomis nuolaidomis, kurias matė reklamoje.
Koks malonus siurprizas! Jam liko daugiau pinigų, nei jis tikėjosi. Petitę su kitais
sutaupytais banknotais jis įsidėjo į kišenę. Kai Pėteris nunešė maistą močiutei, jis
suprato, kad namuose trūksta televizoriaus. Pėteris nebepaklausė kur dingo televizorius,
nes nuskubėjo į mokyklą. Iš Pėterio atneštų produktų močiutė išsivirė sriubos ir išėjo
susitikti su draugais į jai įprastą vietą.
Mokykloje Pėteris tą dieną turėjo pamoką apie namų ekonomiką ir biudžetą. Per
pamokas klasėje vyko diskusija apie pajamas, išlaidas, taupymą, investavimą. Taip pat
buvo diskutuojama apie tai kaip keičiasi norai ir poreikiai priklausomai nuo gyvenimo
būdo ir tarpsnio. Po pamokos Pėteris galvojo: kaži kaip jam reikėtų pasielgti su pinigai
kišenėje?
Skambutis suskambėjo ir jis išėjo namo. Pakeliui jis sustojo šalia parduotuvės su gražiais
aksesuarais ir pagalvojo nupirkti savo merginai šalikėlį, tačiau tada nusprendė, kad
vietoj to, jis nupirks močiutei jos mėgstamiausių saldainių, kad ji geriau pasijaustų, nes
ji šį rytą atrodė tokia niūri... Pėteris nusisuko nuo vitrinos ir nuėjo gatve. Eidamas
atsitiktinai žvilgtelėjo į lošimų namų vidų. „O ne!!! Ar tik tai ne močiutė prie lošimų
automato?”
Tuo pačiu metu Petitė vis dar galvojo kokia bus jos diena.

7 Priedas – užduočiai „Tempas: finansinio raštingumo žaidimas“
KORTELIŲ TERMINAI IR JŲ APIBRĖŽIMAI
Reklama - mokama bendravimo forma skirta skelbti informaciją apie produktus, paslaugas,
idėjas ar renginius.
Parduotuvė - vieta, kur žmonės gali įsigyti produktų ir paslaugų.
Vartojimas - produktų ir paslaugų naudojimas arba pirkimas.
Darbas užduotis, kurią reikia atlikti.
Bankas - institucija, teikianti finansines paslaugas: pvz., priima indėlius, suteikia taupymo ir
investicines paslaugas ir paskolas.
Skola - pinigai, kurie iš ko nors pasiskolinti.
Biudžetas - planas, kuris remiantis konkrečiais tikslais yra skirtas per tam tikrą laiką sutaupyti ir
išleisti turimus pinigus.
Bankomatas - mašina esanti viešoje vietoje, kur asmenys gali prisijungti prie savo banko
sąskaitos naudodamiesi savo mokėjimo kortele.
Pasirinkimas - pasisprendimas dėl skirtingų galimybių ar galimybės.
Išlaidos - išleisti arba panaudoti pinigai.
Azartinis lošimas - žaidimas, kurio metu rizikuojama prarasti pinigus ar kitus išteklius.
Švietimas - proto ir charakterio raida įgyjant žinių ir įgūdžių.
Sukčiavimas - ketinimas apgaulės būdu pasisavinti svetimus pinigus.
Laimė - teigiamos emocijos; džiaugsmo ar gerumo jausmas.
Infliacija - procesas, kurio metu daugumos produktų ir paslaugų kainos bėgant laikui didėja;
atlyginimai taip pat paprastai didėja.
Draudimas - sistema, kuriai žmonės iš anksto į fondą moka pinigus tam, kad jei kažkas negero
nutiktų, jie gautų šiek tiek pinigų kad būtų kompensuoti patirti nuostoliai.
Pajamos - visos gautos pinigų įplaukos, uždarbis.
Poreikis - kažkas, kas labai reikalingas asmeniui.
Mokėjimo kortelė - banko ar įmonės išleista plastikinė kortelė, kuri naudojama pinigams
išsiimti arba operacijoms be grynųjų pinigų.
Skurdas - ekonomine prasme – būsena, kai žmogui trūksta pinigų ar kitų išteklių, oriam
gyvenimui.
Palūkanos - kaina, kuri mokama už paskolą arba pelnas už paskolintus pinigus; papildomi
pinigai, sumokėti už skolinimą arba gauti iš santaupų / investicijų.
Investavimas - būdas naudoti ar atiduoti pinigus saugojimui su tam tikra rizika.
Gyvenimo būdas - kelias, kurį žmogus pasirenka gyvendamas.
Pinigai - priemonė (objektas arba įrašas), kuri visuotinai pripažinta kaip mokėjimas už
produktus ir paslaugas.
Turtas - didelių pinigų sumų, vertybių valdymas, turėjimas.
Rizika - pavojus kuomet gali atsitikti kažkas negero.
Norai - kažkas, ką norima turėti, tačiau tai nėra būtina.
Antrinis panaudojimas - procesas kuomet dar kartą naudojama arba alternatyviai naudojama.
Atsakingumas - pasirinkimai ir veiksmai, kurie daromi atsižvelgiant į asmens ir bendruomenės
gerovę.
Taupymas - pinigų atidėjimas vėlesniam panaudojimui; veiksmas atliekamas tuomet, kai
nesinori išleisti visų savo pajamų.
Bedarbystė - neturėjimas darbo.
Valiuta - pinigai, naudojami konkrečioje šalyje; valiutos keitimo vienetas.

8 Priedas – užduotims: „Kieno ši istorija?” ir „Pirmo puslapio naujiena“
ATSAKINGO IR DARNAUS GYVENIMO KORTELĖS
VARTOJIMAS

VIETOS IR GLOBALI BENDRUOMENĖ

Raktiniai žodžiai
Poreikiai
Darnus
Maistas
Išteklių efektyvumas
Vartotojo elgesys
Minimizavimas
Atliekos
Alkis
Produkcija
Anglies dioksidas
Perdirbti
Sumažinti
Tekstilė
Mada
Energija
Vanduo
Atsakinga prekyba
Vietinė produkcija

Raktiniai žodžiai
Norai
Nedarnus
Paslaugos
Atsakingas
Sveikata
Ligos/sergamumas
Nepakankamumas
Nutukimas
Pašalinimas
Remontuoti
Antrinis panaudojimas
Godumas
Prekės
Dizainas
Skola
Kelionė
Dovana
Darbas

BIOĮVAIROVĖ

Istorija
Švietimas
Lygybė
Parama
Pastatas
Prekyba
Šeima
Mokykla
Ekonomika
Sveikata
Moralė
Ryšiai
Pagalba
Socializacija
Skurdas
Miestietiškas
Lenktynės
Darbo sąlygos
Atsakomybė

KLIMATO KAITA

Raktiniai žodžiai
Aplinka
Darnus
Tarša
Gyvenimo būdas
Gundymas
Rūšis
Rezervas
Apsauga
Abipusis sugyvenimas
Reguliavimas
Gyvūnai
Augalai
Genai
Procedūra
Sunaikinimas
Evoliucija
Renaturacija
Temperatūra
Atsakomybė
Maisto tinklas

Socialinis vienetas
Bendravimas
Apsauga
Būstas
Gyvenvietė
Miestelis
Miestas
Kaimas
Lūšna
Sanitarija
Tapatybė
Kultūra
Skola
Organizacija
Vietos gyventojas
Kaimiškas
Kultūra
Lytis
Vaikų darbas

Raktiniai žodžiai
Ekosistema
Nuvertėjimas
Suskaidymas
Varžybos
Augmenija
Vietinis
Poilsis
Buveinė
Eksploatacija
Balansas
Išnykęs
Populiacija
Kraštovaizdis
Invazinės rūšys
Žmogaus įtaka
Pavyzdinės rūšys
Klimato kaita
Medžioklė
Ekosistemų nauda
Ūkininkavimas

Energija
Kasamas kuras
Teršalai
Toksiškas
Natūralus
Ištekliai
Orų specifika
Vanduo
Vandenynas
Ledas
Lietus
Sniegas
Vėjas
Sausra
Sveikata
Darnumas
Sunaikinimas
Badas
Konfliktas
Ūkininkavimas

Anglies dioksidas
Šiltnamio dujos
Globalus atšilimas
Transportas
Šildymas
Ekstremalus
Atmosfera
Globalus
Temperatūra
Emisijos
Jūros lygis
Migracija
Potvynis
Gaisrai
Atsakomybė
Išnykimas
Skurdas
Adaptacija
Ateitis
Miškų naikinimas

9 Priedas – šioms užduotims „Buvimas savimi ir identitetas“,
„Susitikimas viduryje“, „Ką mes perkame?“
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