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PRATARMË
Vaikai ateina á mokyklà alkdami þiniø ir trokðdami sudaryti pagrindinæ socialinæ sutartá – lavinimosi mokykloje sutartá. Jø sandorio dalis, jø ásipareigojimas – mokytis savo kultûros ir aplinkos
normø ir paproèiø, suvokti tam tikrà pripaþintà iðmintá, siekti þiniø, padësianèiø rasti vietà savo
bendruomenëje, nesvarbu, kas tai bûtø – kaimas, ðalis, þemynas ar planeta. Mainais jie gauna
þiniø, iðminties ir gebëjimo gyventi vaisingai, galbût linksmai, neabejotinai sëkmingai prisitaikius ir gerai klostantis ðeimos, socialinës ir ekonominës aplinkos reikalams.
Pradëdami lankyti mokyklà, mûsø vaikai beveik visuomet garbingai vykdo savo sutarties
sàlygas. Kyla klausimas, ar laikosi savo ásipareigojimø mokykla? Sparèiai kintant mûsø kultûrai, ekonomikai, visuomenei, technologijoms, ateitis atrodo gana miglota: sunku nuspëti,
kokia ji bus, tad sunku suvokti, kokios turëtø bûti pedagogø kultûrinës sutarties sàlygos.
Pranaðauti ateitá – keblus dalykas. Daþniausiai dabartyje esama pranaðiðkø þenklø, bet jie
lyg paskiros laukinës gëlës slepiasi didþiulëje pievoje tarp milijonø kitø þiedø, kurie ilgainiui
iðbluks, bet kol kas ðvyti ryðkiomis spalvomis. Vis dëlto tuose margaspalviuose laukuose galima
pamatyti spalvø kaità, atskirti spalvingus ðiandienos þiedus, kurie pakeitë vakarykðèius. Dabartiniai þiedai tik ið dalies priklauso vakarykðtei dienai, jie nauji ir jie – mûsø. O paskui ið jø teliks
ðiandienos atðvaitai, jie tarsi spalvoti akmenukai ásikomponuos á rytdienos mozaikà.
Kuo ðis palyginimas susijæs su mûsiðke sutarties dalimi? Tuo, kad mûsø mokiniai turi bûti
pasirengæ ir dabarèiai, kuri jau atëjo, ir ateièiai, kurios dar nëra. Jie turi gebëti kurti, prisitaikyti,
kovoti ir netgi rasti pasitenkinimo viskà lemianèiame pasaulyje. Pasitikëjimas savimi jiems turi
tapti pagrindu, kuris atlaikys, net jeigu þemë po jø kojomis siûbuotø nuo socialiniø, ekonominiø ir technologiniø revoliucijø. Jie turi suprasti, kad patys yra pagrindiniai veikëjai, sprendþiantys problemas. Jie turi jausti, kad nëra vieniði susidûræ su sunkiais bendruomeninio gyvenimo iðbandymais, o yra gyva dalis sudëtingos alchemijos, kuriai bûdingos neiðmatuojamos
galimybës ir beribë viltis. Jei tokia yra mokyklos sutartis, kaip mes ðá ásipareigojimà ávykdysime?
Tikriausiai reikia mokyti juos tapti daugiau nei mokiniais, daugiau nei informacijos ðaltiniais,
svarbiausia – mokyti bûti kritiðkais màstanèiais þmonëmis.
þodþiai „kritinis màstymas“ daþnai vartojami, bet daug reèiau apibûdinami. Èia jie vartojami kaip terminas, nusakantis veiksmà, kuriuo sudaromos sàlygos aukðtesniam suvokimo lygiui. Norint ðá veiksmà ágyvendinti, bûtinas ásipareigojimas, sudëtingas màstymas, kuris kartu
yra ir kûrybos procesas, ir pati tikriausia matematinës logikos elegancijos iðraiðka. Mokiniai
ryþtingai pasitiks nenuspëjamà ateitá ir pasitikëdami dirbs nepastovioje darbo rinkoje, jei gerai
save paþins, realiai vertins savo galimybes, tikës savo jëgomis, gebës vykdyti ið anksto neþinomus reikalavimus. Ateitis apdovanos tuos, kurie geba vaisingai dirbti, rizikuoti, atskirti tai, kas
esminga, prisiimti atsakomybæ uþ sprendimus, sieti veiksmus su rezultatais, nuolat spræsti problemas, kûrybiðkai bendradarbiauti ir svajoti. Ðie gebëjimai atsiranda mokymosi aplinkoje, kuri apima daugiamatæ, daugiakultûræ ir ávairialypæ ávairiø perspektyvø tikrovæ ir patirtá, bendruomenëje, kuri vertina naujoves, o ne vien istoriná patikimumà, ryþtà, o ne kartojimàsi, partnerystæ, o ne nuolaidþiavimà, iniciatyvà, o ne delsimà, atsakomybæ, o ne nutylëjimà.
Mûsø mokiniai, stovëdami paèiame pievos viduryje, tarp milijono kitø besiskleidþianèiø
þiedø, suvoks, kad jie ryðkiai ðvieèia savo kartos sode.

3

TURINYS

Ávadas

5

Kritinis màstymas, mokymosi teorijos ir programa

8

Karjeros sàvokos paaiðkinimas

13

Specialiøjø poreikiø vaikø ugdymas ir programa. Èekijos patirtis

17

Prieðmokyklinio ugdymo programa

23

Pradinio ugdymo programa

31

Pagrindinio ugdymo programa

55

Aukðtesniøjø klasiø mokiniø ugdymo programa

93

Pagrindiniø sàvokø þodynëlis

4

137

ÁVADAS

Ðiame informacijos amþiuje viskas kinta greièiau, nei spëjame pagalvoti. Keièiasi technologijos, kinta informacija, atsiranda vis naujø vieno ar kito reiðkinio interpretacijø. Tai, kas atrodë
nepajudinama, griûva, tai, kas atrodë seniena, vël atrandama ir vertinama. Begalinis yra aktyvaus paþinimo ir atradimo procesas. Kad galëtume sëkmingai veikti kintanèiame gyvenime,
turime nuolatos permàstyti visà turimà ir gaunamà informacijà ir atrinkti, kas svarbu, o kas – ne.
Viso pasaulio ðvietëjai nuo politikø ir administratoriø iki programø kûrëjø ir mokytojø jau kurá
laikà ieðko atsakymo á esminá klausimà – kaip parengti mokinius sëkmingai gyventi ateityje,
jeigu jos negalime numatyti bent deðimèiai metø á prieká? Daugelis ðaliø, stengdamosi á tai
atsakyti, vykdo ðvietimo reformas. Atsiþvelgiant á konkreèios ðalies tradicijas ir poreikius, atsakymø ir problemos sprendimo bûdø gali bûti ávairiø. Taèiau visa tai sieja viena – poreikis ugdyti kritiðkai màstanèius ir atsakingus pilieèius, nes „kiekvienas yra atsakingas uþ svarbiø sprendimø priëmimà, taigi atrodytø akivaizdu, kad mums, kaip visuomenei, turëtø rûpëti, kaip tie
sprendimai priimami“ (Halpern D. F., Thought and Knowledge, 1996, p. 3).
Nëra vieno kritinio màstymo apibrëþimo. Daugelis mokslininkø ir ðvietëjø yra diskutavæ,
kokios gi pagrindinës ðios sàvokos charakteristikos. Sutariama, kad kritinis màstymas yra kryptingas màstymas, pasitelkiant kognityviàsias strategijas ir ágûdþius norimam rezultatui pasiekti.
Kritinis màstymas apima informacijos paieðkas, idëjø tyrimà, ávairiø poþiûriø raiðkà, problemø
sprendimà, argumentavimà, sprendimø priëmimà ir nepriklausomos nuomonës formavimà.
Daugelis ðvietimo dokumentø pabrëþia, kad kiekvieno asmens sëkmë ir gerovë priklauso nuo
gebëjimo mokytis ir apmàstyti nuolat gausëjanèià ir besikeièianèià informacijà. Esame liudytojai neátikëtinai sparèios ne tik teoriniø mokslø, bet ir kasdienio gyvenimo kaitos. Bankø kredito
kortelës, mobilieji telefonai, didieji prekybos centrai – áprasti mûsø gyvenimo poþymiai. Bet
dar neseniai buvo kitaip. Jeigu kas bûtø papraðæs vaiko prieð deðimtá metø papasakoti, kaip
atrodo kepykla ir kaip kepama duona, tikriausiai tas pasakojimas bûtø labai skyræsis nuo
dabartinio deðimtmeèio pasakojimo.
Yra apskaièiuota, kad artimiausioje ateityje pakis maþdaug dvideðimt penki procentai darbø: vieni ið jø labai pasikeis, kiti apskritai iðnyks, be to, atsiras naujø, kuriø prireiks pakitus
visuomeninei ir ekonominei padëèiai. Tad jei bûdami deðimties nusprendëte tapti ðaltkalviu ar
programuotoju, dar nereiðkia, kad po ðeðeriø metø tokia profesija bus paklausi arba kad jai
ágyti reikës tokiø pat ágûdþiø kaip dabar.
Tokia kintanti padëtis verèia ið naujo paþvelgti ir á karjeros sàvokà. Dabartiniais laikais
þmonës keièia profesijà, darbà tris, keturis ar daugiau kartø per savo gyvenimà. Todël iðvada
labai aiðki: neámanoma visko iðmokyti ir iðmokti, taèiau ámanoma iðugdyti þmones, gebanèius visà gyvenimà mokytis, kritiðkai màstanèius, priimanèius sëkmingus asmeninio ir profesinio gyvenimo sprendimus. Kaip tik èia susitinka kritinis màstymas kaip ágûdis ir árankis ir
karjera kaip tikslas ir objektas. Kritinio màstymo ágûdþiai leidþia nepasiklysti informacijoje,
padeda suvokti savo pranaðumus ir trûkumus, iðsikelti tikslus ir kryptingai jø siekti, protingai
pasirinkti, o aplinkybëms pakitus, viskà apsvarstyti ið naujo. Kritinis màstymas skatina ávairias
nuomones, poþiûrius, o ypaè tuos, kurie pagrásti svariais argumentais. Negana, pavyzdþiui,
tvirtinti, kad valstybës tarnautojø darbas yra lengvas ir gerai mokamas, nes jie gerai apsirengæ ir atrodo lyg reklamos þvaigþdës. Svarbiau yra paklausti, ar visi valstybës tarnautojai taip
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atrodo. Kokiø savybiø ir ágûdþiø reikia norint gauti gerai mokamà darbà? Kurie valstybës
tarnautojai uþdirba daugiau, o kokie – maþiau ir kodël? Ar ávaizdis pasako viskà apie profesijà ir darbà?
Ði priemonë sukurta bendradarbiaujant su tarptautinës ES Socrates Comenius 2.1 programos
partneriais ið Èekijos (Novij Jièino specialiojo ugdymo mokykla), Graikijos (Rodo salos 8-oji
pradinë mokykla), Suomijos (Vakarø Pirkanmos regiono savivaldybës Ðvietimo federacijos
Suaugusiøjø ðvietimo skyrius), Maltos (Maltos universitetas).
Visø ðaliø ðvietimo sistemos, jø ugdymo lygmenys ir amþiaus grupës skyrësi. Dël to buvo
nuspræsta vadovautis visiems priimtinais bendraisiais ugdymo lygmenø apibûdinimais, kurie
apima gana platø amþiaus grupiø spektrà. Programa skiriama bendrojo lavinimo mokykloms,
pradedant prieðmokykliniu ugdymu ir baigiant vidurine mokykla ar gimnazijomis. Ðiame leidinyje pateikiama programa susideda ið keturiø daliø.
PRIEÐMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 3–7 metø vaikais darþeliuose ar mokyklose. Jos tikslas – padëti ugdyti saviþinà, pasitikëjimà savimi ir
savigarbà, bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþius, mokyti formuluoti ir aiðkiai reikðti mintis, svajoti ir kurti. Pieðdami, þaisdami, vaidindami, skaitydami, stebëdami aplinkà, pasakodami vaikai mokysis suvokti svajones, norus, gebëjimus ir siekti, kad jie iðsipildytø. Siûlomos
temos ið dalies sutampa su darþeliø ir prieðmokyklinio ugdymo programomis, glaudþiai susijusios su asmeniniu, ðeimos ir artimiausios aplinkos gyvenimu, todël neturëtø bûti sunku jas
pakreipti ðios programos link.
PRADINIO UGDYMO PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 6–11 metø vaikais. Èia siekiama panaðiø tikslø kaip ir prieðmokyklinio ugdymo programoje. Skirtumas tas,
kad minëtos temos nagrinëjamos iðsamiau, mokiniai mokomi remiantis ne tik patvirtintomis
programomis, bet ir vadovëliais, kartais moko ne vienas, o keli mokytojai. Karjeros ugdymo
programa turi rasti vietà tarp jau esanèiø oficialiø programø, jà pateikiant, naudojami vadovëliai ir kitos mokomosios priemonës. Artimoji aplinka èia gerokai prasipleèia. Mokiniai tiria
ne tik kaimynystëje esanèius objektus, bet ir tolimesnes teritorijas, keliauja þeme ir kosmosu,
per praeitá ir dabartá, plaèiau analizuoja ir svariau apibendrina. Jie jau gali kalbëti apie konfliktus ir jø sprendimà, visuomenës nariø tarpusavio ryðá, organizacijas, ámones ir ástaigas.
Darbinës veiklos pasaulis priartëja ir darosi labiau paþástamas. Ðioje pakopoje pereinama
nuo svajoniø prie kryptingø pastangø siekiant svajones ágyvendinti.
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 11–16 metø
mokiniais. Tai labai svarbus amþiaus tarpsnis. Ne visi vaikai toliau mokysis toje paèioje mokykloje. Kai kurie tæs studijas profesinëse mokyklose, ágis specialybæ ir pradës dirbti. Todël siekiama, kad ði programa suteiktø ne tik saviþinos ir bendravimo þiniø bei ágûdþiø, bet ir informuotø
apie profesiná iðsilavinimà teikianèias institucijas, profesijoms keliamus reikalavimus, darbø
pasaulio struktûrà, darbo rinkà, nedarbà, ekonomines ðalies tendencijas, perspektyvas ir pan.
Mokytojai turëtø pasinaudoti visomis galimybëmis ir aptarti ðias mokiniams svarbias temas,
kad padëtø jiems gana anksti gyvenime kuo sëkmingiau apsispræsti.
AUKÐTESNIØJØ KLASIØ PROGRAMA skiriama pedagogams, dirbantiems su 15–18 metø
mokiniais. Po bendrojo lavinimo mokyklos ðie mokiniai toliau mokosi aukðtosiose mokyklose
arba, atidëdami studijas tolesniam laikui, pradeda dirbti. Ði programa siûlo plaèiau ir iðsamiau
nagrinëti temas, analizuotas pagrindinëje mokykloje, taip pat aptarti naujas temas, tokias kaip
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„Pasaulinë darbo rinka“, „ES reikalavimai ir ðalies poreikiai“, susipaþinti su darbo paieðkos
bûdais ir galimybëmis ágyti profesijà namie ir svetur.
Visos ðios programos, atsiþvelgiant á esamas mokomàsias programas, vadovëlius, poreikius ir
galimybes, gali bûti lengvai pritaikomos ávairiø tipø mokyklose ávairiems ugdymo lygmenims
dëstant ávairius dalykus. Tam yra keletas prielaidø.
Pirma, kiekviena programa skiriama gana ávairaus amþiaus mokiniams. Antra, temos suprantamos labai plaèiai, todël galimos ávairios jø variacijos. Pateikti potemiai tëra pavyzdys,
kaip galima didelæ temà skaidyti á dalis. Treèia, programa nëra privaloma. Mokytojai gali ja
naudotis kaip tinkami. Galbût kai kurios temos bus svarbios ir ádomios, kitos pasirodys maþiau
reikðmingos; vienoms galima skirti daugiau, kitoms – maþiau dëmesio. Ketvirta, programai nereikia papildomo laiko. Mokytojai dirba vadovaudamiesi savo dalykø programomis, vadovëliais ir kitomis mokomosiomis priemonëmis. Taigi ði programa tinka kiekvienam bendrojo lavinimo mokyklos lygmeniui ir visø dalykø mokytojams, kurie linkæ nuolat keistis ir tobulëti, kuriems rûpi mokiniø ateitis ir kurie pasirengæ jiems padëti.
Ðias programas kûrë þmonës, ilgai ir aktyviai prisidedantys prie ðvietimo kaitos. Jos buvo
tikrinamos ir vertinamos Graikijos, Maltos, Suomijos, Èekijos ir Lietuvos mokyklose. Mokytojai analizavo ir iðbandë gautus programø variantus, pateikdami savo vertinimus ir siûlymus,
kaip juos patobulinti. Ðiame leidinyje greta kiekvienos programos pateikiama mokytojø sukurtø ir iðbandytø pamokø pavyzdþiø. Tai lyg savotiðkas programos vadovas, padedantis perprasti
bendruosius tikslus, uþdavinius, siûlomas veiklas ir tikëtinus rezultatus. Pamokø planai pateikiami dviskiltës lentelës forma. Kairëje jos pusëje apraðomi bendrieji temos tikslai, uþdaviniai ir
galimi variantai, kaip jø siekti, deðinëje – konkreèios pamokos apraðymas.
Kai kur pridedama ir papildomos pamokà iliustruojanèios medþiagos – mokiniø darbø,
uþduoèiø pavyzdþiø. Kai kuriø lenteliø uþpildyta tik kairë pusë, o deðinë – tuðèia. Tai reiðkia,
kad mokytojas, norëdamas ðià programà iðbandyti, gali pats uþpildyti deðinæ tokios lentelës
pusæ.
Pamokø pavyzdþiai nëra dalykiðkai redaguoti programos kûrëjø. Mokytojai pateikë savo
pamokø apraðymus taip, kaip suprato programos temas, tikslus, ir taip, kaip sugebëjo integruoti á savo dëstomà dalykà. Dëkojame projekte dalyvavusiems mokytojams ir mokytojams savanoriams, geranoriðkai pasidalijusiems patirtimi.
Iðplëstinë programa susideda ið dar keliø svarbiø daliø. „Kritinio màstymo ugdymo“ dalis
padës suprasti ne tik paèià kritinio màstymo sàvokà, bet ir jo ugdymo galimybes bei vietà
programoje. „Specialiojo ugdymo“ dalá parengë projekto partnerë Vera Janikova ið Èekijos,
turinti didelæ praktinio darbo Novij Jièino specialiojo ugdymo mokykloje patirtá. Autorë ne tik
aptaria specialiøjø ugdymo poreikiø vaikø ypatumus, bet ir siûlo, kaip jiems pritaikyti ðià programà. Kai kuriø pamokø apraðymuose akivaizdþiai parodoma, kaip viena ar kita tema buvo
aptariama su neágaliais vaikais.
Leidinio gale – „Pagrindiniø sàvokø þodynëlis“. Sàvokos ir terminai pateikiami taip, kaip
juos suprato ir vartoja programos kûrëjai.
Visas darbas ðia programa nesibaigia. Toliau ketiname sukurti mokomàjà medþiagà ir parengti profesinio tobulinimo bei kvalifikacijos këlimo kursà mokytojams, kurie norëtø ðià programà sëkmingai diegti mokyklose ir mokyti kitus. Neabejojame, kad tai ne tik padëtø ágyvendinti ir skleisti projekto idëjas, bet ir leistø patobulinti paèià programà. Kadangi, kaip jau sakëme, nëra nieko nekintamo, tai manome, kad ir ði programa laikui bëgant kis ir tobulës iðlaikydama pagrindinæ – kritinio màstymo ugdymo ir sëkmingos karjeros – kryptá.
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KRITINIS MÀSTYMAS, MOKYMOSI TEORIJOS IR
PROGRAMA

Remdamiesi Kritinio màstymo ugdymo skaitant ir raðant projekto medþiaga, kritinio màstymo
sàvokà apsibrëþëme taip: màstyti kritiðkai – tai bûti smalsiam ir taikyti tiriamàsias strategijas: kelti
klausimus ir nuosekliai bei sistemingai ieðkoti á juos atsakymø. Kritinis màstymas – tai ne vien
faktø, informacijos atranka, bet ir jø iðtakø, prieþasèiø, poveikio paieðkos. Kritiðkai màstyti – tai
bûti mandagiai skeptiðkam ieðkant alternatyvø ir nuolat keliant klausimà „o kas, jeigu…?“ Kritiðkai màstyti – tai ieðkoti racionaliø ir pagrástø argumentø savo poþiûriui apginti, atidþiai analizuoti
kitø argumentus ir ieðkoti jø logikos.
Ðis apibrëþimas apima daug kà, bet ne viskà. Svarbu suvokti, kad kritinis màstymas yra
ágûdþiø visuma. Ið tiesø þymus kritinio màstymo ugdymo propaguotojas Matthew Lipmanas
(1988) teigë, kad toks màstymas atspindi beveik visas aktyvaus, ieðkanèio proto funkcijas.
Ðis kritinio màstymo sàvokos apibrëþimas leidþia daryti prielaidà, kad mokiniai nesitenkina vien aktyviomis informacijos paieðkomis, o sieja naujas þinias su jau turimomis, jas lygina,
kelia klausimus, tiria argumentø logikà ir galimus padarinius, kuria savus pavyzdþius, ieðko
problemø sprendimo bûdø ir stengiasi suvokti galimus padarinius, jei problemos nebus
sprendþiamos, ir taip toliau.
Klausimø lygmenys. Benjamino Bloomo ir jo kolegø (Bloom, 1956) ugdymo uþdaviniø
taksonomija praverèia tiek vertinant màstymo, ugdomo per pamokas, „lygmenis“, tiek jais manipuliuojant. Ði taksonomija leidþia pamatyti skirtumus tarp þemesniojo ir aukðtesniojo lygmens klausimø, kuriuos uþduoda mokytojai, t. y. tarp klausimø, skatinanèiø atpaþinti ar prisiminti faktus, suprasti sàvokas ir idëjas þemiausiuoju lygmeniu, bei klausimø, keliamø kylant
aukðèiausiojo lygmens link, skatinanèiø taikyti idëjas, analizuoti argumentus, jungti ávairias
idëjas ieðkant naujø sprendimø bei vertinant visà nuoseklø pagrindimà.
Mokytojams, norintiems skatinti mokinius kritiðkai màstyti pamokose, gerai bûtø pradëti
nuo Bloomo taksonomijos. Apskritai tarp uþduodamø klausimø lygmens ir mokiniø màstymo
pobûdþio yra aiðkios sàsajos. Sàmoningai suvokdami, kokio lygmens klausimus kelia, mokytojai gali kontroliuoti skatinamo màstymo pobûdá. O mokiniai, màstantys aukðtesniuoju lygmeniu, geba geriau pritaikyti tai, kà iðmoksta, negu tie, kuriø màstymas ribojasi vien atpaþinimu ir ásiminimu (Taba, 1966).
Oficialûs kritinio màstymo apibrëþimai. M. Lipmanas (1988, 1991) ir jo kolegos sukûrë
pradiniø ir viduriniø mokyklø programà, pagrástà nuostata, kad aukðtesniojo lygmens màstymas pradedamas ugdyti puoselëjant ágimtà vaikø domëjimàsi gamtos ir dorovës dalykais.
Remdamiesi Aristotelio teiginiu, kad „filosofija prasideda nuo noro þinoti“, M. Lipmanas ir jo
kolegos parengë mokomosios medþiagos rinkiná, kurio pradþioje pabrëþiama bûtinybë puoselëti ágimtà mokiniø stebëjimàsi, o toliau skatinama pereiti prie analitiniø atradimo ir problemos sprendimo ágûdþiø ugdymo.

* Ðá skyriø Kritinio màstymo ugdymo skaitant ir raðant projekto tarptautinë komanda parengë Vilniuje 2001 m.,
o 2003 m. pritaikë projektui.
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Filosofas Garethas Matthewsas (1985, 1988) ið Masaèusetso universiteto parodë, kad tinkamai suformuluoti klausimai apie etines ir politines problemas þadina abstraktøjá, niuansuotà
ir sudëtingà màstymà daug jaunesniø vaikø, nei árodinëjo Piaget ir Kohlbergo sklaidos teorijos
ðalininkai. Uþuot aklai pasitikëjæs specialiàja medþiaga, G. Matthewsas iðeities taðku pasitelkë
vaikø knygas ir þinomas istorijas, o uþuot reikalavæs ið mokytojø specialaus pasirengimo, jis
skatino juos laikytis pasitikëjimo nuostatos ir taikyti kruopðèiai parengtus pokalbio metodus.
Ðiuolaikiniai filosofai sukûrë aukðtajam mokslui skirtas logikos ir argumentuoto raðymo teorijas, pagal kurias analitiniai ágûdþiai taikomi diskusijose aptariant aktualius klausimus ir skatinant aukðtesniojo lygmens màstymà ávairiø mokomøjø dalykø pamokose. Ðios teorijos buvo
plëtojamos toliau ir pritaikytos viduriniam bei pradiniam ugdymo lygmenims. Sanomos valstybinio universiteto (JAV, Kalifornija) grupë, kuriai priklausë Richardas Paulas, Geraldas Nosichas ir Linda Elder (1995), parengë mokomàjà medþiagà, kaip skatinti kritiná màstymà. Jà platina Kritinio màstymo fondas (Foundation for Critical Thinking), Kritinio màstymo centras (The
Center for Critical Thinking) ir Tarptautinis aukðtesniojo lygmens màstymo vertinimo centras
(The International Center for the Assessment of Higher Order Thinking).
Vis dëlto ir toliau lieka neramu, kad màstymo ágûdþiø mokoma izoliuotai. Viduriniø ir aukðtesniøjø mokyklø pedagogai árodinëja, kad bet kokios pastangos skatinti kritiná ar aukðtesniojo
lygmens màstymà turi kuo glaudþiau sietis su tikro gyvenimo uþduotimis, su sprendimu bei
tyrimu problemø, panaðiø á tas, su kuriomis vaikai ir jaunuoliai susidurs realiame gyvenime.
Ðiuolaikiniai kritinio màstymo ir mokymosi tyrimai rodo, kad dëmesio sutelkimas á atskirus
ágûdþius bei faktinës medþiagos mokymasis skurdina kritiná màstymà. Pavyzdþiui, Brown (1989)
tvirtina, kad mokymosi ágûdþiai, atsieti nuo tikro gyvenimo uþduoèiø ir tikslø, leidþia mokiniams
puikiai pasirodyti atliekant dalyko testus, taèiau susiklosèius naujoms aplinkybëms jie gali taip
ir nesugebëti ðiø ágûdþiø pritaikyti. Platesnius mokymosi ir màstymo apibûdinimus patvirtina
kognityviosios psichologijos, filosofijos ir ugdymo atsiþvelgiant á ávairias kultûras tyrimai.
Bendros visø tyrimø gijos leidþia daryti iðvadà, kad veiksmingas ilgalaikis mokymasis, kurá
galima pritaikyti susiklosèius naujoms aplinkybëms, ið esmës yra informacijos ir idëjø suvokimas. Tai geriausiai pavyksta, kai mokiniai aktyviai dalyvauja mokymosi procese ágydami ir
sintetindami kultûros bei elgesio elementus, kurdami savo paèiø informacijà (Anderson ir kt.,
1985). Mokymasis ir màstymas sustiprinami, kai mokiniai pritaiko tai, kà iðmoko, spræsdami
realias uþduotis (Resnick, 1987). Taip pat mokymasis sustiprinamas, kai remiasi anksèiau ágytomis mokiniø þiniomis ir patirtimi, kai mokiniai bando susieti tai, kà þino, su informacija, kurià
reikia iðmokti (Anderson ir kt., 1985). Kritinis màstymas ir mokymasis ugdomi, kai mokytojai
supranta ir vertina idëjø bei patirties ávairovæ, kai suvokia, kad „vieno teisingo atsakymo“ nëra
(Banks, 1988).
Apibrëþdami kritinio màstymo ugdymo skaitant ir raðant sàvokà, pasitelkëme keturis aptartøjø teorijø aspektus:
1) tikëjimà, kad jauni þmonës ið prigimties linkæ domëtis pasauliu ir geba nagrinëti painius
klausimus bei formuluoti kûrybiðkas mintis;
2) pripaþinimà, kad labai svarbø vaidmená atlieka dëmesingi mokytojai, skatinantys
mokinius nuolat tirti ir padedantys ugdytis produktyvaus màstymo áproèius ir ágûdþius;
3) ryþtà kritiná màstymà suderinti su diskusijomis ir kitokiais tyrimo procesais, á kuriuos
mokiniai ásitraukia natûraliai;
4) suvokimà, kad tarp màstymo áproèiø ir demokratinio pilietiðkumo esama tiesioginio
ryðio.
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SOCIALINËS ATSAKOMYBËS UGDYMAS
Ðiuolaikinëms urbanizuotoms visuomenëms kyla uþduotis suburti aktyvias bendruomenes ið
þmoniø, turinèiø skirtingus socialinius ir etninius pagrindus. Ir tai jos turi daryti sulaukdamos
vis maþiau patikimos pagalbos ið ðeimos, Baþnyèios ar kitø visuomenës organizacijø, kurios
prisideda prie þmoniø socializacijos. Mokykla – vienintelë iðlikusi institucija, su kuria dauguma pilieèiø palaiko glaudþius ryðius. Nesvarbu, ar yra pasiruoðæ, ar ne, mokytojai dabar kvieèiami rengti mokinius gyventi visuomenëje naðiai ir taikiai bendradarbiaujant, net jeigu toji
visuomenë nepaprastai sparèiai keièiasi.
Rengti mokinius aktyviais atviros visuomenës pilieèiais, vadinasi, ugdyti tokius svarbius
paþintinius ágûdþius kaip savos nuomonës formavimas, prasmës suvokimas remiantis patirtimi
ir apmàstymais, logiðkas argumentø dëstymas, minèiø reiðkimas aiðkiai ir pasitikint. Vis dëlto
ugdant pilietiðkumà ðito negana: reikia, kad poþiûriai ir gebëjimai susilietø socialinëje srityje, ið
anksto nuteikianèioje ir sudaranèioje galimybæ mokiniams pasijusti vertingais pilieèiais.
Socialinës atsakomybës aspektai. Vertingi pilieèiai yra ne tik tie, kurie linkæ bendradarbiauti ir elgiasi pagal socialinëje visuomenëje áprastà tvarkà, bet ir tie, kuriuos galima pasitelkti
aiðkinantis pokyèius ir priimant iðmintingus sprendimus, kaip drauge siekti dar didesnio suderinamumo. Be to, jie turëtø noriai ágyvendinti tokius sprendimus pagal savo gyvenimo visuomenëje pobûdá. Mokslininkai mano, kad mokiniai, norëdami tapti vertingais pilieèiais, turi
iðsiugdyti:
1) gebëjimà suprasti kitus, kurio esmë – numatyti perspektyvà, t. y. pajusti, kaip ávykius
jauèia kitas, ir tuo remiantis gebëti iðkelti bendrus tikslus bei jø siekti (Selman, 1980);
2) veiksmingumo pojûtá, t. y. suvokimà, kad reikðminga dalyvauti visuomenës (klasës, miesto, tautos) ávykiuose, nes svarbûs yra kiekvieno asmens veiksmai (Colby ir Damon, 1992; Merelman ir King, 1986);
3) suvokimà, kad gyvenime þmonës susijæ su didesne visuma, t. y. supratimà, kad jø veikla –
ar tai bûtø aplinkosaugos darbas, ar darbas visuomenës labui, ar surasta sava vieta kokioje nors
religinëje kosmologijoje – yra svarbi ir vertinga ne tik jiems patiems (Erikson, 1963);
4) savo ásitikinimø ir veiksmø vientisumo pojûtá (pavyzdþiui, jeigu stipriai jauti, kad þiauru
ir neteisinga izoliuoti vyresnius þmones, turëtum skirti laiko su jais pabûti) (Erikson, 1963).
Ilgà laikà pilietinio ugdymo mokomoji programa buvo mokiniø pilietiðkumo ugdymo priemonë. Tai disciplina, dëstoma kaip atskiras kursas arba átraukiant á socialiniø studijø mokomàjà programà. Pilietinio ugdymo kursas labai svarbus suteikiant mokiniams reikiamø þiniø, kad
jie taptø veiksmingais pilieèiais. Taèiau keturios èia paminëtos sudedamosios pilietiðkumo dalys tikrai nesuformuojamos dëstant áprastiná pilietiðkumo kursà. Taip yra todël, kad, norint iðugdyti vertingà pilietá, negana jam suteikti reikiamø þiniø: bûtina puoselëti prosocialines nuostatas, suteikti grupiniø procesø ágûdþiø ir stiprinti nusiteikimà veikti pagal savo ásitikinimus. Socialinës nuostatos, procesai ir veiksmai geriausiai ugdomi ne vieno mokomojo dalyko pamokose, kad ir kiek daug informacijos jos suteiktø, bet viso mokymosi mokykloje kontekste: per
veiklà, áprastà aplinkos tvarkà ir lûkesèius (Berman, 1997; Kohlberg, 1980).
Kaip iðsiugdoma socialinë atsakomybë? Keturi poþiûrio ir elgesio komponentai, kurie yra
socialinës atsakomybës pagrindas, gali bûti ugdomi remiantis mokyklos patirtimi.
1. Gebëjimà suprasti kitus, laikytis tam tikros pozicijos sustiprina teigiama grupës patirtis.
Dokumentais pagrásti laimëjimai èia yra mokymosi bendradarbiaujant metodai (Johnson ir
Johnson, 1980). Jei mokiniai dirba grupëmis ir atlikdami mokyklines uþduotis priklauso vieni
nuo kitø, jie pradeda kitaip suvokti bendrus tikslus. Supratimà taip pat ugdo praktinë veikla,
skatinanti diskusijas, aiðkinamàjá skaitymà ir raðymà, paremtà asmenine patirtimi bei atsiþvelgimu á nuomones, taip pat pasisakymai grupëse dalijantis nuomonëmis (Calkins, 1990).
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2. Veiksmingumo pojûtis stiprëja demokratiðkose pamokose mokiniams prisiimant atsakomybæ uþ bendrus sprendimus. Ði idëja labai raiðkiai buvo iðdëstyta dar praeito amþiaus pradþioje:
Jei mokome vaikus paisyti nurodymø ir daryti tai, kas liepiama, ir nesugebame suteikti
pasitikëjimo veikti ir màstyti patiems, tai sukuriame jiems beveik neáveikiamà kliûtá bandant
iðtaisyti esamus sistemos trûkumus ir siekiant tikrai demokratiniø idealø. Mûsø valstybë sukurta
remiantis laisvës principais, bet rytojaus valstybei mes stengiamës duoti kuo maþiau laisvës.
Vaikams mokykloje reikia laisvës, kad þinotø, kà ji reiðkia, kai patys perims valdymà; jiems
reikia leisti iðsiugdyti tokias savybes kaip iniciatyva, savarankiðkumas ir sumanumas dar iki tol,
kol iðnyks piktnaudþiavimas demokratija ir jos trûkumai (J. Dewey, 1915, p. 304).
Veiksmingumo pojûtis ugdomas kvieèiant mokinius dalyvauti kuriant klasës aplinkà, ieðkant problemø sprendimo, suteikiant galimybæ rinktis mokantis ir atsiþvelgiant á jø nuomonæ
dël mokyklos darbo ir dalyvavimo visuomeninëje veikloje (Glasser, 1975).
3. Siekis, kad mokiniai plaèiau suvoktø gyvenimo prasmæ, gali pasirodyti pernelyg ápareigojantis, taèiau kiekvienas mokytojas, kuris susidûrë su jaunimo susvetimëjimo problema poindustrinëse visuomenëse, þino, kad tai nepaprastai svarbus dalykas. Kai mokiniai kvieèiami
susieti mokymàsi su gyvenimu pasitelkus tokias priemones kaip reakcijos þurnalai, mokymosi
ar dviskilèiai dienoraðèiai ir kai kartu á mokomàjà programà átraukiama aktuali medþiaga, parenkant ðiuolaikiná jos pritaikymà, jie geba suderinti asmeninius tikslus su visuomenës, kurioje
gyvena, poreikiais (McCaleb, 1994; Freire, 1970; Horton ir Freire, 1991).
4. þiniø, ásitikinimø ir veiksmø vientisumo pojûtis ugdomas demokratiðkose pamokose, o
toliau plëtojamas mokymàsi siejant su visuomenës gyvenimu.
Puikiø á visuomenæ orientuoto ugdymo pavyzdþiø galima rasti „Foxfire“ projektuose („Foxfire“ projects), kuriuose mokiniai iðmëgina kultûrinæ þurnalistikà: ieðko savo bendruomenës
atstovø, iðmananèiø tradicijas, istorijà ir amatus; kalbasi su ðiais þmonëmis ir mokosi ið jø; uþraðo tai, kà suþinojo; publikuoja savo darbus. „Foxfire“ projektai puoselëja pagarbà vietos þinioms, tradicijoms, didþiavimàsi jomis. Ðie projektai rodo, kad tyrinëjimo ágûdþius galima ádomiai ugdyti pasitelkus aplinkos dalykus. Nueinamas ilgas kelias, kol panaikinamos ugdymo ir
vietiniø problemø spragos.

MOKYMOSI TEORIJOS IR PROGRAMA. APIBENDRINIMAS
Mokymosi teorijos rodo, kaip produktyviau ir tikslingiau mokyti ir mokytis. Vis dëlto tai neatleidþia mûsø nuo atsakomybës rinktis galutiná ugdymo tikslà. Kurdami projektà, pasirinkome
teorijas, deranèias su mus vienijanèiu idealu – uþdaviniu parengti mokinius vertingais atviros
visuomenës pilieèiais, atsakingais uþ bûsimà gyvenimà. Tokie pilieèiai turi gebëti bendradarbiauti ir vadovauti, juos turi gerbti ávairiø socialiniø grupiø þmonës, jie turi bûti iniciatyvûs,
principingi, áþvelgiantys, kaip taikyti ilgalaikius principus sparèiai besikeièianèiomis aplinkybëmis.
Kad pamokose formuotøsi tokie jaunuoliai, bûtina aktyviai mokytis. Vadinasi, mokiniai
turi gebëti smalsiai ieðkoti prasmës ir pasinaudoti mokslininkø laimëjimais, perimdami ne jø
idëjas, bet suvokimo bûdus. Kad per savo pamokas iðugdytume tokius bûsimuosius pilieèius,
turime padëti kiekvienam mokiniui rasti savas to, kas iðmokta, sàsajas, turime ne nusisukti nuo
pasaulio, o pasitelkti jaunø þmoniø entuziazmà kuriant ir palaikant visuomenæ, vertà visø jos
pilieèiø. Mums, mokytojams, tai reiðkia, kad reikia atsisakyti þiniø saugotojø vaidmens ir tapti
11

tyrimo, skvarbaus proto ugdymo bei veiksmingo mokymo ir prasmës suvokimo proceso dalyviais.
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KARJEROS SÀVOKOS PAAIÐKINIMAS

Ðiandieniniame nuolat besikeièianèiame pasaulyje kinta ne tik gyvenimo, mokymosi bei darbo sàlygos, bet ir teorinës prielaidos, aiðkinanèios pasirengimo karjerai svarbà. Kartu kinta ir
pats karjeros sàvokos apibrëþimas.
Sàvoka „karjera“ kildinama ið lotyniðko þodþio carraria, reiðkianèio þmogaus gyvenimo
kelià, bëgimà. Prancûziðkasis sàvokos variantas carriere ávardija veikimo dirvà, sritá, greità ir
sëkmingà kilimà tarnyboje. Ðie du sàvokos aiðkinimai rodo, kad karjeros sàvokà galima suprasti ávairiai: kaip konkreèià atliekamà veiklà arba kaip asmeninio gyvenimo planavimà ir to plano ágyvendinimà.
Amerikietis D. E. Superis vienas ið pirmøjø karjeros terminà átraukë á mokslinæ vartosenà,
apibrëþdamas já kaip þmogaus gyvenime atliekamø vaidmenø, darbovietëse einamø pareigø,
pakopø, lygmenø visumà. Karjera, jo manymu, apima penkiø pagrindiniø socialiniø vaidmenø (besimokantysis, darbuotojas, ðeimos narys, bendruomenës narys, pramogautojas) prisiëmimà ir atlikimà mokykloje, darbe, ðeimoje, bendruomenëje ir laisvalaikio metu þmogaus gyvenime. Profesijos pasirinkimas laikomas vienu ið karjeros etapø.
D. E. Superio nuomone, karjera – tai nuosekli visø individo profesiniø pozicijø ir darbo
vietø seka, apimanti visà þmogaus darbinës veiklos istorijà.
M. B. Arthuras teigë, kad karjera – tai nuosekliai kintanti laike asmens profesinës, darbinës
veiklos ir su ja susijusios patirties seka, trunkanti visà gyvenimà, apimanti jo elgesá ir nuostatas,
susijusias su ðia veikla.
Taigi karjeros sàvoka yra daugiaprasmë ir platesnë uþ profesijos, uþsiëmimo ar darbo sàvokas. Ji apibûdina ne tik profesinës veiklos pobûdá, bet ir dirbantá asmená bei institucijà, kuri
apibrëþia jo veiklà ir pozicijà gamybinës organizacijos struktûroje. Karjera – tai ne vienintelë
profesija ar uþsiëmimas, kuriam þmogus paskiria visà gyvenimà.

TEORINËS UGDYMO KARJERAI PRIELAIDOS
Socialiniø mokslø teorijos, be kita ko, skirtos þmogaus elgesiui paaiðkinti. Taigi ir pedagogams,
siekiantiems padëti mokiniams planuoti jø ateitá, teorijø þinojimas gali padëti suvokti besirenkanèiøjø profesijà bei pradedanèiøjø planuoti karjerà poþiûrius ir perspektyvas, suþinoti jø
ásitikinimus ir susisteminti juos á aiðkià struktûrà bei keisti iðankstines asmenines nuostatas, objektyviau ávertinant individualias besirenkanèiøjø profesijà aplinkybes ir ateities perspektyvas.
Karjeros planavimo teorijos gali bûti suklasifikuotos á keletà grupiø:
• diferencinës teorijos – tai savybiø, veiksniø ir asmenybës tipø teorijos;
• vystymosi (raidos) teorijos;
• struktûrinës, arba galimybiø teorijos;
• bihevioristinës, arba elgsenos (socialinio mokymosi) teorijos;
• bendruomeninës sàveikos teorijos;
• kitos teorijos, kurioms priskiriamos niekur kitur nepriskirtos asmenybës teorija, sprendimø priëmimo teorija, kognityvinës teorijos, konstrukto, racionalaus profesijos pasirinkimo teorijos ir kt.
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Ðiuolaikiniø karjeros planavimo teorijø pradininku laikomas F. Parsonsas, kuris 1908 m.
JAV ákûrë pirmàjá profesinio konsultavimo biurà, o 1909 m. iðleido knygà „Profesijos pasirinkimas“. Jo profesijos pasirinkimo ir profesinio konsultavimo koncepcija, priskiriama diferenciniø
teorijø grupei, remiasi trimis prielaidomis:
1. Kiekvienas þmogus savo individualiomis ypatybëmis, profesiðkai reikðmingais gebëjimais optimaliai tinka vienintelei profesijai.
2. Profesinæ sëkmæ ir pasitenkinimà pasirinkta veiklos rûðimi lemia individualiø þmogaus
ypatybiø ir profesijos reikalavimø atitikimo laipsnis.
3. Profesijos pasirinkimas ið esmës yra sàmoningas ir racionalus procesas, kurio metu pats
þmogus arba jam padedantis asmuo nustato individualias psichologines bei fizines savybes ir suderina jas su esamais ávairiø profesijø reikalavimais.
Remdamasis ðiomis prielaidomis, F. Parsonsas suformulavo tris pagrindinius sëkmingo karjeros planavimo principus:
1) geras savæs paþinimas;
2) geras pasirenkamos profesijos ypatumø þinojimas;
3) mokëjimas reikiamai derinti ðias þinias ir priimti tinkamà sprendimà dël profesijos.
Ðalia F. Parsonso reikia paminëti ir R. Hoppockà, kuris profesijos pasirinkimà ir karjeros
planavimà aiðkina per asmens poreikiø patenkinimà. Jo teorijos esmæ atskleidþia deðimt postulatø apie tai, kad þmogus profesijà renkasi norëdamas patenkinti savo poreikius. Individas turi
daugybæ ávairiø poreikiø ir jo reakcija á ðiuos poreikius lemia profesijos pasirinkimà.
Labai populiari tarp teoretikø ir praktikø yra amerikieèiø psichologo J. Hollando asmenybës tipø teorija, kuri pirmà kartà buvo paskelbta 1959 m. J. Hollando idëjos ir tyrimo metodika
turëjo didþiulës átakos profesinio konsultavimo praktikai visame pasaulyje.
J. Hollandas, remdamasis F. Parsonso teorija, analizuoja asmenybës ir jos aplinkos santykius, todël jo teorija priskiriama prie savybiø ir veiksniø teorijø. Ji laikoma ðios teorinës krypties
virðûne, nes autoriaus teiginiai remiasi moderniausiomis psichologijos ir sociologijos þiniomis
apie asmenybæ bei gausiais tyrimø duomenimis.
J. Hollandas mano, kad asmuo, pasirinkdamas profesijà, iðreiðkia savo asmenybæ. Jis teigia,
kad panaðûs þmonës renkasi panaðias profesijas, o pasitenkinimas darbu, sëkmë, gyvenimo
stabilumas priklauso nuo to, kiek asmenybë dera su aplinka. Asmenybës tipø yra ðeðetas: realistinis, tyrinëtojo, meninis, bendrautojo, iniciatyvinis ir normatyvinis.
J. Hollando nuomone, þmonës linkæ ieðkoti tokios darbinës veiklos aplinkos, kurioje galëtø iðreikðti save. þmogaus elgesá lemia asmenybës ir aplinkos sàveika.
Kitokio pobûdþio yra amerikieèiø klinikinës psichologijos atstovës Anos Roe teorinës profesijos rinkimosi ir karjeros planavimo interpretacijos. Ji pirmoji suformulavo profesijos rinkimosi teorijà, pagrástà asmenybës ugdymo ðeimoje bei jos nariø tarpusavio santykiø analize. A.
Roe, analizuodama mokslininkø asmenybes, priëjo iðvadà, kad tiksliøjø ir socialiniø mokslø
darbuotojø gyvenimas ir tai, kaip jie sàveikauja su þmonëmis, skiriasi. Ðie skirtumai, jos nuomone, priklauso nuo ankstyvosios vaikystës patirties, nuo tëvø auklëjimo stiliaus, bendros namø atmosferos ir ðeimos nariø tarpusavio santykiø. Tëvai, tenkindami pirminius vaiko poreikius, ne tik formuoja jo poreikiø struktûrà, bet ir nulemia tai, kokias poreikiø tenkinimo priemo14

nes vaikas pasirinks ateityje. Nepakankamai ankstyvojoje vaikystëje patenkinti poreikiai vëliau tampa vyraujanèiu asmens elgesio motyvu, lemianèiu jo gyvenimo bûdà ir asmenybës
orientacijà.
A. Roe skyrë tris emociniø santykiø namuose tipus – emocinis susitelkimas á vaikà, vaiko
vengimas ir vaiko priëmimas tokio, koks jis yra. A. Roe nuomone, ðie vaikø ir tëvø santykiai
lemia du elgesio tipus: á þmones orientuotà elgesá ir ne á þmones orientuotà elgesá. Toká pat
elgesio modelá vaikai stengsis iðsaugoti ir pradëjæ suaugusiojo gyvenimà, þinoma, ir rinkdamiesi profesijas. Vaikai, kuriø ðeimose vyravo ðilti, draugiðki santykiai, rinksis profesijas, orientuotas á bendravimà su kitais þmonëmis. O vaikai, kuriø ðeimose vyravo ðalti, abejingi santykiai, rinksis profesijas, orientuotas á veiklà su daiktais.
þymiausias karjeros projektavimo raidos teorijø kûrëjas yra D. E. Superis. Jis pagrástai laikomas vienu ið populiariausiø asmenybës profesinio apsisprendimo raidos modeliø kûrëjø. Savo
teorijà jis vadino diferencinës, raidos ir socialinës psichologijos teorija, nes, jo manymu, tik
remiantis visø ðiø srièiø þiniomis, taip pat ir kai kuriomis ekonomikos bei sociologijos teorijomis, bus galima sukurti paðaukimo raidos teorijà, adekvaèiai nagrinëjanèià sudëtingus profesinës karjeros procesus.
D. Superis teigë, kad, pasirinkdamas profesijà, þmogus ið esmës pasirenka vienà ið pagrindiniø priemoniø savajam „að“ iðreikðti. Profesinë asmens elgsena yra bûdas jo profesiniam
savivaizdþiui ágyvendinti. Profesinë raida, jo manymu, vyksta visà laikà, prasideda vaikystës
viduryje ir tæsiasi visà suaugusio þmogaus gyvenimà. Ði raida gali bûti suskirstyta á keletà etapø:
augimo, tyrinëjimo, ágijimo, átvirtinimo, silpnëjimo. Etapai atitinka amþiaus tarpsnius: augimas
arba vaikystë, tyrinëjimas arba jaunystë, ágijimas arba ankstyvoji branda, átvirtinimas arba vidutinis amþius ir silpnëjimas arba senatvë. Tokia profesinio apsisprendimo raidos samprata remiasi prielaida, kad visi þmonës, pasiekæ tà patá etapà, sprendþia panaðias profesijos pasirinkimo problemas. Paauglys, tyrinëdamas save ir aplinkà, aktyviai ieðko tinkamiausios profesijos.
Jaunuolis, ágydamas profesiná iðsilavinimà, transformuoja savo paðaukimà á konkreèià darbinæ
veiklà. Brandus þmogus, tobulindamas meistriðkumà, pasiekia profesinës karjeros virðûnæ.
Bihevioristinæ karjeros projektavimo teorijà yra pateikæs D. Krumboltzas. Jo teorijoje pabrëþiamas mokymasis. Mokydamiesi þmonës ágyja patirties, iðmoksta áprasminti savo veiklà,
formuoti poþiûrá á save ir aplinkà, ágyti ágûdþiø ir mokëjimø uþduotims ir problemoms spræsti.
D. Krumboltzas teigia, kad profesiniam apsisprendimui svarbios keturios veiksniø grupës: genai – paveldimosios savybës, apribojanèios mokymosi galimybes bei profesijos pasirinkimà;
aplinka – socialinës, kultûrinës, politinës, ekonominës, gamtinës sàlygos; mokymosi patirtis –
unikali kiekvieno individo mokymosi patirtis, tai, su kuriomis profesijomis jis susiduria pirmiausia,
daro átakà profesiniam pasirinkimui; uþduoties atlikimo ágûdþiai – jais reiðkiasi veiksmo atlikimo standartai ir vertybës, darbo áproèiai, paþinimo procesai, emocinës reakcijos.
Aptartosios teorijos turëtø padëti suprasti veiksnius, turinèius átakos rengimuisi karjerai. Taèiau në viena teorija nepajëgi iðspræsti visø su tuo susijusiø problemø, tik pabrëþia, kad karjeros planavimas yra ilgai trunkantis procesas, kuriam bûtina paþinti save ir darbinës veiklos
pasaulá.
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UGDYMO KARJERAI SVARBA
Ðiandieniniam pasauliui reikia lankstumo ir prisitaikymo. Savo gyvenimo ir karjeros kelyje mes
galime sëkmingai prisitaikyti, jeigu sugebësime tinkamai reaguoti á besikeièianèias aplinkybes,
suvoksime, kà mëgstame dirbti, ágysime kompetencijos, reikalingos tiems darbams atlikti, pasitikësime ir vertinsime save.
Ðiandieniniame pasaulyje sëkmingà asmens karjerà laiduoja keturiø kompetencijø – asmeninës, socialinës, edukacinës ir profesinës – visuma. Asmeninë kompetencija – tai þmogaus
savæs paþinimo ir savæs pristatymo gebëjimai. Socialinës kompetencijos srièiai priskiriami þmogaus santykius su kitais þmonëmis ir socialine aplinka lemiantys gebëjimai. Edukacinës (mokymosi) kompetencijos srièiai priklauso þmogaus saviugdos gebëjimai. Profesinæ kompetencijà
sudaro specifiniai profesiniai gebëjimai, susijæ su darbine þmogaus veikla.
Ðio ugdymo tarpsnio sëkmingumas kloja pamatà tolesniam asmens mokymuisi, bûsimai akademinei ir profesinei veiklai. Baigæ bendrojo lavinimo mokyklà, mokiniai turi gebëti priimti svarbius savo gyvenimui sprendimus, suprasti ateities planavimo svarbà, mokëti paþinti save, gebëti
veikti ávairiomis socialinëmis aplinkybëmis. Taip pat jie turi suvokti, kad ateities planavimas ir
pasirengimas jai prasideda ðiandien, o karjeros planavimo procesas trunka visà gyvenimà.
Individo karjeros planavimo ágûdþiø ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje yra svarbus
tiek ðvietimo sistemai, tiek darbo rinkai bei jø tarpusavio sàveikai. Daugelis jaunø þmoniø,
ágijusiø viduriná iðsilavinimà, pasijunta blaðkomi abejoniø, nerimo ir neþinios. Abejojama ne
tik kokià profesijà pasirinkti, abejojama savo þiniomis, gebëjimais, galimybëmis. Trûksta pasitikëjimo savo jëgomis, kritinio ir adekvataus poþiûrio á save, savirefleksijos ir gebëjimo spræsti.
Norint iðmokti sëkmingai planuoti savo darbinæ ateitá, kryptingai ir nuosekliai siekti karjeros,
nepakanka vien bazinio iðsilavinimo, ágûdþiø ar patirties – dar reikia iðsiugdyti gebëjimà atpaþinti ir atrasti sau tinkamiausià veiklà ir, atsiþvelgiant á rinkos poreikius, gebëti prisitaikyti prie
esamø aplinkybiø.
Literatûra
Adamonienë R., Daukilas S., Krikðèiûnas B., Maknienë I., Palujanskienë A. Profesinio ugdymo psichologija ir
pedagogika. Utena: Utenos Indra, 2003.
Inglar T., Bjerknes E. ir kt. Mokymasis ir konsultavimas. Kaunas: VDU, 2002.
Jovaiða T., Orenienë R. Profesinis konsultavimas þmogiðkøjø iðtekliø plëtros kontekste // Profesinis rengimas:
tyrimai ir realijos, 2003, Nr. 7, Kaunas: VDU.
Karjera ðiandien ir rytoj. Parengë A. Gumuliauskienë, D. Augienë, L. Bobrova ir kt. Ðiauliai: Ðiauliø universiteto leidykla, 2002.
Karjeros projektavimo vadovas. Kaunas: VDU, 2005.
Minkevièienë A. Karjera be sienø mokymosi visà gyvenimà kontekste // Karjeros konsultavimas tarpkultûrinëje Europos erdvëje. Klaipëda, 2005.
Perry N., Vanzandt Z. þvilgsnis á ateitá. Kaunas: ALF, 1998.
Profesijos patarëjø mokymo metodinë medþiaga. Vilnius, 2003.
Profesinës karjeros vadovas. Vilnius, 1998.
Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugø teikimo reikalavimø apraðas. Vilnius: ÐMM, 2005.
Pukelis K. Karjeros projektavimo gebëjimai þiniø visuomenëje: nauji iððûkiai profesiniam konsultavimui ir
karjeros planavimui // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2003, Nr. 6, Kaunas: VDU.
Pukelis K., Pundzienë A. Profesinis konsultavimas karjeros projektavimui: paradigmø kaita // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2002, Nr. 5, Kaunas: VDU.
Staniðauskienë V. Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai. Kaunas: Technologija, 2004.
16

SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKØ UGDYMAS
IR PROGRAMA. ÈEKIJOS PATIRTIS
Visi tëvai trokðta susilaukti sveiko vaiko. Deja, ðis noras ne visuomet iðsipildo. Ðalia vaikø, kurie
gimsta sveiki ir normaliai auga, gyvena ir neágalûs vaikai, kuriø sutrikimai iðryðkëja vos gimus
arba augant.
Sunku iðvardyti visas negales nuo labai sunkiø iki gana lengvø. Ugdydami turime atsiþvelgti á neágaliø vaikø galimybes ir poreikius, todël juos vadiname specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikais.
Dauguma þmoniø mano, kad negalë visada matoma ir neágalø vaikà kiekvienas lengvai
atpaþins. Jie klysta. Daþnai tokie vaikai iðoriðkai niekuo nesiskiria nuo sveikøjø bendraamþiø,
dël to gali kilti daug nesusipratimø bendraujant ir bendradarbiaujant ugdymo proceso metu,
taip pat sunkumø siekiant profesinës karjeros.
Ðiuo metu specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikø vis daugëja. Atrodytø, jog tai prieðtarauja
logikai, nes apskritai mokyklà lankanèiø vaikø maþëja. Taèiau mokyklose vis daugiau mokiniø,
turinèiø neurologiniø ar psichikos problemø, mokymosi, dëmesio sutelkimo, elgesio ir emociniø sutrikimø, pernelyg aktyviø vaikø. Dël nepalankios socialinës-ekonominës aplinkos vis
daugëja rizikos grupës vaikø, t. y. potencialiai galinèiø patekti á specialiøjø ugdymosi poreikiø
vaikø grupæ.
Specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikai paprastai patys suvokia savo negalæ. Kartais jie
lygina save su sveikaisiais bendraamþiais ir supranta, kad yra kitokie, o kartais tai suvokia ið
visuomenës elgesio su jais. Sakoma, kad visuomenës kokybë priklauso nuo to, kaip gerai ji
globoja neágalius þmones. Jeigu su ðiuo teiginiu sutinkame, turime pripaþinti, kad mûsø visuomenës kokybë gana þema.
Kalbëdami apie neágaliøjø globà ðvietimo sistemoje, turime pripaþinti, kad ilgai laikëmës
teorijos, neturinèios ryðio su gyvenimu.
Prieð ávykstant demokratiniams Vidurio ir Rytø Europos pokyèiams, pedagogai kimðo
mokiniams á galvas þinias nesusimàstydami, ar jos atitinka mokiniø poreikius, jø ateities perspektyvas. Tai ypaè pasakytina apie specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikus. Iðtisà laikotarpá specialiøjø poreikiø vaikai, taip pat ir suaugusieji nebuvo labai gerbiami.
Pastaruoju metu tokie vaikai patyrë teigiamus ðvietimo sistemos pokyèius. Poþiûris á juos
pamaþu keitësi nuo negatyvaus negaliø apraðymo iki sutelkto á juos dëmesio, humanistinio
problemø sprendimo.
Ðiuolaikinëje visuomenëje ávykusios poþiûrio á specialiøjø poreikiø þmones permainos átvirtintos Èekijos Respublikos nacionalinëje ðvietimo programoje, kurios vienas ið prioritetø – uþtikrinti visiems galimybæ mokytis visà gyvenimà.
Kiekvienam turi bûti suteikta galimybë visà gyvenimà eiti tobulëjimo keliu pagal savo
poreikius. Tai taikoma visiems þmonëms – nuo itin gabiø iki socialiai ar psichiðkai maþiau
apdovanotø. Savo paèios labui visuomenë turi kuo anksèiau pripaþinti kiekvieno individo
galimybes ir sukurti sàlygas visavertei asmenybës raidai.
Dar daug þmoniø ugdymà suvokia kaip intelektiniø gebëjimø lavinimà. Bet ugdymas – tai
kai kas daugiau. Jis susijæs ne tik su þiniomis ir mokymu, bet ir su socialiniø bei kitokiø ágûdþiø
lavinimu, dvasiniø, doroviniø ir estetiniø vertybiø átvirtinimu, santykiø su kitais þmonëmis ir
visuomene kûrimu, jausmø ir valios ugdymu, galiausiai – su gebëjimu iðgyventi besikeièianèiomis uþimtumo ir darbo rinkos sàlygomis. Toks ugdymo apibrëþimas atitinka visuminá poþiûrá á asmenybæ. Bet kaip já ágyvendinti?
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Norint aprëpti visus minëtus ugdymo aspektus, vien paskaitø negana. Bûtini metodai ir
strategijos, nukreipti ne tik á smegenis, bet ir á ðirdá, á visà mokinio asmenybæ. (Ið patirties þinome, kad, norëdami patraukti ir motyvuoti specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikà, bûtinai turime
paisyti ðios sàlygos.)
Specialiøjø mokyklø, kaip ir visos ðvietimo sistemos, mokytojai ðiandien stengiasi pakeisti
mokymo bûdus, bando kurti mokykloje teigiamus santykius ir palankià aplinkà.
Dirbant su specialiøjø poreikiø vaikais, svarbiau negu kitais atvejais taikyti metodus, skatinanèius mokinius bendradarbiauti. Vien paskaitos nëra veiksmingos. Specialiøjø poreikiø vaikui
geriausia mokytis per veiklas, átraukianèias á mokymàsi asmeninæ patirtá. Taèiau kiekvienà dienà
skirtingoms klasëms kurti naujas interaktyviàsias pamokas – sunkus ir varginantis darbas. Todël
mokytojai labai vertina visas naujas idëjas, padedanèias dirbti su mokiniais.
Programa siûlo konkreèius metodus ir strategijas, kurie lavina kritinio màstymo ágûdþius
kaip sëkmingos ateities karjeros árankius.
Kodël taip svarbu lavinti specialiøjø poreikiø vaikø kritinio màstymo ágûdþius? Mat ðiø
vaikø profesinis gyvenimas ir karjera paprastai klostosi labai sunkiai. Jau vien negalë, nukrypimas nuo normos gali suprieðinti juos su visuomene ir socializacijos procese sukurti konfliktiniø
situacijø. Tai irgi gali pastûmëti vaikà eiti jau iðbandytu stereotipiniu keliu, nes manoma, kad jis
nepajëgus sukurti ar sugalvoti kà nors nauja.
Ði problema svarbesnë sutrikusio intelekto vaikams, kurie silpnai geba laisvai ir kûrybiðkai
màstyti. Tokiu atveju vaiko integravimàsi á visuomenæ daþniausiai norima padaryti paprastesná,
pasitenkinama vien elgesio ar pasaulio suvokimo taisyklëmis.
Specialiøjø poreikiø vaikai daþnai prasèiau save vertina ir nepasitiki savimi. Stokodami
pasitikëjimo, negali susikurti asmeninës nuomonës apie daiktà ar situacijà. Tokie vaikai nuo
maþens skatinami iðmokti jau parengtas ir paprastai suformuluotas „tiesas“. Paèiø vaikø nuomonës ir poþiûriai, kuriuos pradþioje jie dar bando ginti, daþnai iðpeikiami ar net iðjuokiami.
Gerø ketinimø vedami, aplinkiniai daþnai verèia juos „neiðsigalvoti ir elgtis kaip dera“.
Ðtai kodël bûtina lavinti specialiøjø poreikiø vaikø kritinio màstymo ágûdþius. Taèiau tai –
ilgas ir sunkus darbas. Tam reikia specialiø pedagoginiø metodø ir, be abejo, pakeisti mokymo
aplinkà bei jo organizavimo bûdus.

NUO KO PRADËTI?
Atsakymas labai paprastas – skatinti saviþinà, pasitikëjimà, savimonæ, stiprinti savigarbà. Tai sàlygos, neatsiejamai susijusios su vaiko asmenybës raida. Galiausiai turime ávertinti individualias
protines tokio mokinio galimybes ir gerbti jo raidos pokyèius. Tam prireiks daug kantrybës ir
empatijos, nuo kuriø priklauso gebëjimas áveikti netgi pasikartojanèias nesëkmes.
Programos temos tinka visiems mokiniams, o ypaè – specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikams. Kokios tai temos ir kodël jos tokios vertingos?
Visos temos labai svarbios ir glaudþiai viena su kita susijusios, ir sunku bûtø pasakyti, kuri
ið jø pati vertingiausia. Vis dëlto norime atkreipti dëmesá á kai kurias ið jø.
Specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikai, bûdami neágalûs ir dël to turëdami nesëkmiø, yra
linkæ prastai save vertinti. Kaip jau minëta, kartais taip yra dël to, kad jie bando lyginti save
su sveikais bendraamþiais, o kartais tà lemia neigiamas visuomenës poþiûris. Dël to atsiranda
elgesio ir emociniø sutrikimø.
Norëdami to iðvengti, padëkime specialiøjø poreikiø vaikams suvokti savo gebëjimus ir
pranaðumus. Nagrinëdami temà „Saviþina“, galime jiems ne tik padëti susitaikyti su trûkumais,
bet ir ávardyti, vadinasi, suvokti, savo pranaðumus.
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Á saviþinos temà áeina kita labai svarbi tema – „Savigarba“. Savigarba labai padeda ne tik
profesinëje karjeroje, bet ir siekiant iðvengti socialiniø ðiandienos ligø (kovojant su narkomanija, alkoholizmu, prostitucija ir kt.), su kuriomis neretai susiduria ir specialiøjø ugdymosi poreikiø vaikai. Menka savigarba – geriausia sàlyga tarpti priklausomybëms.
Taip pat minëtina pasitikëjimo stoka. Tai logiðkas specialiøjø poreikiø vaikø raidos rezultatas. Bûdami neágalûs, tokie vaikai daþnai susiduria su nesëkmëmis ir dël to ima dar labiau
nepasitikëti savimi.
Kalbëdamiesi apie pasitikëjimà, turime vaikams aiðkinti, kad ne visuomet viskas pavyksta,
kita vertus, daugybæ dalykø jie gali daryti ir daro labai gerai. Tereikia padëti jiems tai pamatyti.
Beveik visi vaikai, taip pat ir sveikieji, daþnai planuoja ateitá neávertindami savo galimybiø.
Ði plati saviþinos tema ágalina vaikus sieti informacijà apie save su ávairioms profesijoms keliamais reikalavimais, o tai galima laikyti viena svarbiausiø darbo su specialiøjø poreikiø vaikais
srièiø, nes, bûdami neágalûs, jie gali pasirinkti daug maþiau profesijø negu sveikieji bendraamþiai. Saviþina, savigarba ir pasitikëjimas savimi leidþia mokiniams geriau planuoti bûsimà karjerà.
Specialiøjø poreikiø vaikø iðskirtinumas – daþna jø ir sveikø þmoniø nesusipratimø ir konfliktø prieþastis. Todël kita tema – „þmoniø santykiai“ – taip pat labai svarbi. Visi – ir specialiøjø
ugdymosi poreikiø vaikai, ir sveiki þmonës – turi iðmokti kurti teigiamus santykius, paremtus
abipuse pagarba ir tolerancija.
Pastaraisiais metais ðioje srityje daug padaryta – atsisakyta daugelio stereotipø, sugriauta
daug uþtvarø, taèiau siena tarp sveikø ir specialiøjø poreikiø vaikø vis dar tebestovi.
Pastebëta, kad sveikieji labiau linkæ suprasti þmones, kuriø negalë sunki, bet nepripaþásta
ir nesupranta tø, kuriø sutrikimai lengvesni. Tai bûdinga tiek ðeimos nariø, tiek apskritai þmoniø santykiams.
Bendraudami su þmonëmis, kuriø negalë nelabai sunki, daþnai bûname nekantrûs, kartais
net linkæ á patyèias. Todël kita ðalis – neágalieji – nusiteikia prieðiðkai. Taigi bûtina ugdyti abipusæ pagarbà ir empatijà, kuri ðiandienos ðvietimo sistemoje visame pasaulyje darosi vis aktualesnë.
Su ðia tema susijusios ir kitos temos – „Individas ir visuomenë“, „Bendravimas“, „Konfliktø
valdymas ir sprendimas“. Kalbant apie individà ir visuomenæ, bûtina pabrëþti vienodà þmogaus teisiø ir atsakomybës svarbà. Tai labai ádomi tema, nes dar visai neseniai sàvoka „þmogaus teisës“ neegzistavo. Èekijos Respublikoje ilgà laikà þmogaus teisës buvo labai ribojamos.
Dabar padëtis pasikeitë, ir mes bandome kurti demokratinæ sistemà.
Visi kalba apie demokratijà, laisvæ, þmogaus teises, bet atrodo, kad ne kiekvienas þino, jog
demokratija – tai lyg moneta, kurios viena pusë yra laisvë, o kita – atsakomybë. Nagrinëdami
temà „Bendravimas“, ugdome mokiniø gebëjimà aiðkiai iðsakyti savo nuomonæ, jausmus, poþiûrius, ginti savo ásitikinimus, priimti kritikà, formuluoti klausimus ir atsakinëti á juos.
Tema „Konfliktø valdymas“ svarbi visiems, bet specialiøjø poreikiø vaikams – ypaè. Jau
minëjome, kad dauguma sutrikusio intelekto vaikø elgiasi pagal paprastus þinomus pavyzdþius, o konfliktinëje situacijoje tai daþnai reiðkia agresijà ir smurtà. Bet kaip galime ðiuos vaikus kaltinti, kai ðiandien beveik visur matome smurtà? þiniasklaida kasdien praneða apie smurto atvejus, rodo savo jausmø nevaldanèius þmones. Smurtas filmuose, kompiuteriniuose þaidimuose, þiniose… O jeigu dar kasdien smurtaujama ir neágalaus vaiko namuose, tai jis gali
pamanyti, kad ðitaip spræsti konfliktus yra teisinga. Bûkime nuoðirdûs – smurtas bûdingas ne
vien specialiøjø poreikiø vaikams.
Vienas ið smurto prevencijos bûdø – ugdyti jausmus. Ðiandien vis daþniau susiduriame su
„emocinio intelekto“ sàvoka. Bûtina ugdyti tiek sveikø, tiek specialiøjø poreikiø asmenø emociná intelektà.
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Labai svarbi tema – „Darbas ir profesija“. Nors specialiøjø poreikiø vaikø galimybës rinktis
profesijà daþnai gana ribotos, jie turi suvokti mokymosi visà gyvenimà svarbà ir þinoti, kur
gauti informacijos apie ávairias profesijas.
Specialiøjø poreikiø þmonës daþniau susiduria su bedarbyste. Jie turi bûti tam pasirengæ ir
þinoti apie galimus neigiamus jos padarinius, mat ðiandien daþnas jaunuolis ásivaizduoja, kad
bûti bedarbiu – visai neblogai, ir samprotauja maþdaug taip: „Nedirbu, o pinigø gaunu“.
Programa ateina á pagalbà mokytojui, kuris nori ne vien perduoti informacijà, bet ir ugdyti
visà vaiko asmenybæ: lavinti socialinius ir kitus ágûdþius, átvirtinti dorovines ir estetines vertybes, formuoti santykius su kitais þmonëmis ir visuomene, lavinti jausmus ir valià, galiausiai –
ugdyti gebëjimà iðgyventi besikeièianèiomis darbo rinkos sàlygomis.
Ði programa vertinga ir mokytojams, nes daugumos jø mokymo ástaigos neparengë visapusiðkai ugdyti asmenybës. Nors pastaraisiais metais mokytojø rengimo programos pasikeitë, jose vis dar per maþai dëmesio skiriama vaiko asmenybës raidai, saviþinai, savigarbai, bendravimui, konfliktø valdymo ágûdþiams, meditacijai, þmoniø santykiams… Bûsimieji pedagogai rengiami labiau kaip specialistai, savo dalyko þinovai, maþai dëmesio kreipiant á tai, kad jie dirbs
su þmonëmis ir darys átakà jø gyvenimui.
Specialiojoje pedagogikoje tai dar svarbiau, nes daugelis specialiøjø ugdymosi poreikiø
vaikø ateina ið nepalankios socialinës aplinkos, jø tëvø protinis ir emocinis intelektas daþnai
labai þemas. Mokykla yra vienintelë vieta, kurioje su vaikais nuolat dirbama, kur jiems sudaromos sàlygos ágyti teigiamos patirties.
Darniø ðeimø vaikus taip pat reikia supaþindinti su darbo metodais, padedanèiais orientuotis savyje, visuomenëje ir gyvenime. Tëvai, auginantys specialiøjø poreikiø vaikà, neretai
tiesiog neþino, kaip su savo atþala elgtis. Kartais neágalus vaikas apgaubiamas pernelyg didele
meile, kartais jam metama: „Tu nieko negali padaryti, tu – nepajëgus“, o kartais nusiviliama:
„Uþ kà man toks vaikas?“ Tokiais atvejais pedagogas padeda ir vaikui, ir ðeimai. Jis turi kantriai
dirbti su tëvais ir ið lëto ugdyti vaiko asmenybæ.
Visiems specialiøjø mokyklø vaikams reikia pedagogø, kurie padëtø jiems rasti vietà
pasaulyje ir tapti kuo labiau nepriklausomiems, kuo laimingesniems.
Bëda ta, kad tokios kaip ði programos, tokios temos, tokie metodai vis dar yra naujiena.
Pedagogai patirties neturi arba turi per maþai. Nors pastaraisiais metais pasiekta nemenka paþanga, mokytojams reikia paramos, ákvëpimo, motyvacijos… Juos reikia mokyti. Programa
bando ðiuos poreikius tenkinti.

MÛSØ MOKYKLOS PATIRTIS
Mûsø mokykla specializuojasi ugdyti sutrikusio intelekto 15–19 metø jaunuolius. Jie atvyksta ið specialiøjø arba paprastø mokyklø, kur nesugebëjo prisitaikyti ir mokytis. Jau keletà metø
vadovaujamës nuostata, kad mokykla turi visapusiðkai ugdyti mokinius kaip asmenybes. Mûsø tikslas – ugdyti gebëjimus, kurie leistø ðiø laikø vaikams aktyviai, pilietiðkai ir atsakingai kurti
savo gyvenimà besikeièianèiame pasaulyje. Tai neámanoma, kol nebus kiekybiðkai ir kokybiðkai pakeistas mokymo turinys, tikslai ir formos.
Kasmet mes keièiamës ieðkodami, kaip kuo geriau parengti mokinius gyvenimui. Mûsø
mokiniai yra sutrikusio intelekto. Daugelis jø labai gerai suvokia, kà reiðkia bûti nevykëliu, ið
kurio nuolat tyèiojamasi. Dauguma jø kilæ ið socialiai nepalankios aplinkos, daugumos jø neremia ðeimos. Daug mûsø mokiniø yra èigonai.
Mes matome, kaip daugelis mûsø mokiniø ávairiomis formomis – nuo atsargumo iki atviros
agresijos – prieðinasi visuomenei. Todël ið pat pradþiø stengiamës ugdyti visà asmenybæ, lavinti
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intelektà paèia plaèiausia ðio þodþio prasme. Ðios sunkios uþduoties neágyvendinsime, jei susitelksime tik á protà (daþnai mokyklos vaidmuo kaip tik taip ir suvokiamas). Reikia ugdyti praktiná, emociná, socialiná ir doroviná intelektà. Tik taip galësime lavinti mokiniø saviþinà, stiprinti
pasitikëjimà savimi ir savigarbà – pagarbos kitam þmogui ir visuomenei pagrindà.
Mes taikome daug aktyviøjø metodø, mokome pasitelkdami patirtá. Kasmet su naujokais
vykstame á trijø dienø þygá, kurio metu þaisdami ávairius þaidimus ir atlikdami ávairias veiklas
stengiamës sukurti teigiamus tarpusavio santykius. Tokia pradþia leidþia mums geriau paþinti mokinius, o ðie savo ruoþtu susipaþásta su savo mokytojais nemokyklinëje aplinkoje.
þinoma, kartais bûna labai sunku, ne viskas pavyksta. Bet tuomet þinome, kad padarëme,
kà galëjome, todël nedera jaustis sugniuþdytiems ir pasiduoti.
Vis dëlto daþnai mus lydi sëkmë. Esame laimingi, kai apsilanko buvæ mokiniai ir pasakoja,
kaip jiems sekasi, rodo savo vaikø nuotraukas, kartais praðo pagalbos. Tai geriausias árodymas,
kad mums pavyko sukurti pasitikëjimo aplinkà, vienà pagrindiniø sàlygø ugdant specialiøjø
ugdymosi poreikiø vaikus ir apskritai visus vaikus.
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24 I dalis. PRIEÐMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

UGDYTI:
– pagarbà savo ðeimos
nariams ir domëjimàsi jø
asmeniniais bei profesiniais bruoþais;
– sieká bûti geram ir ðeimos
kaip vertybës supratimà.
MOKYTI:
– laisvai formuluoti mintis ir
pasakoti apie savo ðeimà;
– iðskirti ir ávardyti svarbiausius sau dalykus, pastebëti
reikðmingas smulkmenas;
– formuoti teigiamà poþiûrá á
darbà.

UGDYTI:
– saviþinà ir teigiamà savæs
vertinimà.
MOKYTI:
– laisvai formuluoti mintis ir
pasakoti apie save;
– iðskirti ir ávardyti svarbiausius sau dalykus;
– atrasti, kurti ir fantazuoti;
– paþinti skaièius, orientuotis laike, skirti darbo dienas ir savaitgalius, ðiokiadienius ir laisvalaiká.

TIKSLAI

– „Uþaugæs noriu bûti…,
bet ar að tuo bûti galiu?“

Að ir mano ðeima
– mano ðeimos nariai;
– jø pomëgiai ir darbai;
– darbai namie ir kitur;
– „Norëèiau bûti toks kaip
senelis (tëtis…)“;

– domiuosi, mëgstu daryti,
noriu iðmokti;
– mano mëgstamas
þaislas, þaidimas ar
knyga;
– mano svajonë;
– að ir mano diena.

Að
– moku, þinau, gebu;

TEMA IR POTEMIAI

– supaþindinti su savo
ðeima: jos nariais, jø
pomëgiais ir darbais;
– papasakoti apie savo
svajones kuo nors
ateityje bûti;
– supaþindinti su tam
darbui bûtinomis savybëmis ir gebëjimais.

– iðsakyti savo svajones;
– papasakoti apie savo
dienà, mokytis planuoti
laikà.

– prisistatyti, papasakoti
apie savo pomëgius,
darbus, þaidimus,
knygas;
– parodyti, kà geba gerai
daryti;

UÞDUOTYS

Savo ðeimos pristatymas
(nuotraukø, pieðiniø,
rankdarbiø parodos ir kt.),
dalijimasis svajonëmis
(pieðimas, imitavimas,
vaidinimas, grupinis
darbas ir pan.).

Mëgstamø daiktø atranka, pieðimas, konstravimas, skaitymas, imitavimas, laiko paþinimas
(diena, savaitë, mënuo,
metø laikai), laikrodis.

VEIKLA

Vaikai:
– gebës ávairiai pristatyti savo
ðeimos narius, jø pomëgius ir
darbus;
– susipaþins su sàvokomis „pomëgis“, „darbas“, „profesija“ ir
iðmoks jas taikyti kasdienëje
kalboje;
– iðmoks gerbti savo ðeimà ir
didþiuotis jos nariø laimëjimais;
– susipaþins su ávairiomis profesijomis ir iðmoks atpaþinti jø
ypatumus.

– mokës iðskirti ir ávardyti svarbiausius sau dalykus;
– suvoks ir iðmoks skirti sàvokas
„pomëgis“, „svajonë“, „darbas“,
„gebëjimas“ ir kt.;
– iðmoks orientuotis laike.

Vaikai:
– gebës aiðkiai ir laisvai pasakoti
apie save;

REZULTATAI
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UGDYTI:
– domëjimàsi artimiausia aplinka;
– domëjimàsi praeitimi;
– nusiteikimà dirbti, darbo ir
pareigos suvokimà;
– gebëjimà dþiaugtis ir kritiðkai
vertinti savo ir bendro darbo
rezultatus.
MOKYTI:
– stebëti ir tirti aplinkà;
– pasakoti apie greta gyvenanèius
ir dirbanèius þmones nurodant
jø darbà ar profesijà;
– atpaþinti, atskirti senus ir naujus daiktus, juos tausoti;
– dirbti ávairius darbus;
– teigiamai reaguoti á kritikà.

UGDYTI:
– domëjimàsi kitais þmonëmis ir
poreiká jais rûpintis;
– gebëjimà derinti savo ir kitø
veiksmus, norus, poreikius,
galimybes;
– pakantø poþiûrá á ávairovæ ir
kitoniðkumà;
– bendravimo dþiaugsmà.
MOKYTI:
– klausytis kitø ir juos iðgirsti;
– dalytis su kitais;
– atpaþinti ir ávardyti greta esanèiø draugø, artimøjø bendrybes
ir skirtybes;
– suprasti bendravimo taisykles.

TIKSLAI

Að ir aplinka
– „Kaimynystëje gyvena
ir dirba…“;
– „Dirbame visi“;
– „Parduotuvëje, kirpykloje, turguje, mugëje…“;
– „Tradicijos ir darbas“;
– „Atradimai ir eksperimentai“;
– „Ateities daiktai“.

Að tarp þmoniø
– að grupëje;
– að ir mano draugai;
– að draugø akimis;
– noriu suprasti kità;
– „Visus mus sieja…“;
– „Mes visi skirtingi…“;
– „Jie ádomûs, nes…“

TEMA IR POTEMIAI

– fantazuoti apie ateities
darbus.

– pasakoti apie ávairius
darbus ir profesijas;
– atpaþinti senus ir
naujus daiktus;

– stebëti artimiausioje
aplinkoje dirbanèius
þmones;

– stebëti draugus ir kurti
pasakojimus „Að panaðus á kitus“, „Að skiriuosi ið kitø“, „Mano
draugas ádomus“.

– kurti grupës bendravimo taisykles;

– skaityti knygas apie
bendravimo normas ir
taisykles;

UÞDUOTYS

Iðvykos, ekskursijos,
stebëjimas, pokalbiai,
pieðimas, þaidimai,
imitavimas ir kt.

Stebëjimas ir pastebëjimas, analizë ir iðvadø
darymas; iðeitys ið probleminiø situacijø.

VEIKLA

Vaikai:
– iðmoks stebëti ir pastebëti
ávairius darbus, jø panaðumus ir
skirtumus;
– gebës papasakoti, kaip dirbant
ávairius darbus sukuriami daiktai;
– gebës atskirti seniau ir dabar
pagamintus daiktus;
– suvoks pagaminto daikto ir á já
ádëto darbo vertæ;
– gebës fantazuodami modeliuoti
ateitá.

Vaikai:
– gebës atpaþinti ir ávardyti
iðorinius ir vidinius draugø
panaðumus ir skirtumus;
– supras, kad bendravimas – tai
su(si)tarimas ir taisyklës;
– susipaþins su sàvokomis „panaðumas“, „skirtumas“, „poreikis“, „galimybë“, „taisyklë“.

REZULTATAI

Að.
Mano mëgstamas þaisliukas

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus „Vyturio“ pradinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: komunikacinë veikla
prieðmokyklinio ugdymo grupëje
Mokytoja: Jelena Baltuðienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË

Mokyti laisvai formuluoti mintis ir papasakoti
apie savo þaisliukà; atskirti, kurie dalykai svarbiausi, ir apie juos papasakoti; vertinti kitø darbà, tausoti pagamintus daiktus
PAGRINDINËS SÀVOKOS

þaislas, ypatingas, branginti
METODAI IR STRATEGIJOS

Atvirieji klausimai, inscenizacija
PRIEMONËS

Dëlionës, vaikø atsineðti þaislai, dalomoji medþiaga – paveikslëliai su nupieðtais þaislais,
kuriems trûksta detaliø
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Dëlionës dëjimas.
2. Apibûdinimas, kuo þaislas ypatingas.
3. Individualus pasakojimas ir kitø klausymasis.
4. Draugo minèiø perteikimas.
5. Klausimø uþdavimas pagal pavyzdá.
6. Draugo iðsakytø minèiø perteikimas visiems.
7. Paveikslëlio spalvinimas, trûkstamos þaisliuko detalës pieðimas.
8. Vaidinimas.
REZULTATAI

1. Mokosi vertinti ir branginti savo þaislà.
2. Geba atidþiai iðklausyti, suvokti draugo pasakojimà ir pristatyti já visiems.
3. Geba uþduoti klausimø, suvaidinti pasiûlytà vaidmená.
4. Ásimena naujas sàvokas, taiko jas ðnekamojoje kalboje.
VERTINIMAS

Klausydamiesi draugø, keldami atviruosius
klausimus, mokysis vertinti kitø nuomonæ, lyginti savo mintis ir poþiûrius
LAIKAS

1 pamoka (30 min.)

5–6 metø prieðmokyklinio ugdymo grupës vaikai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

1 pamoka (30 min.)

UÞDUOTYS IR VEIKLA

Grupëse vaikai sudeda ávairias dëliones (lëlæ, maðinëlæ,
drambliukà, meðkutá) ir ávardija apibendrinamàjá þodá –
„þaislai“. Visi aptaria, kam reikalingi þaislai. Kiekvienas
grupei pristato savo þaisliukà, nusako, kuo jis ypatingas, o
grupës nariai klausinëja. Vienas iðrinktas kiekvienos grupës vaikas pristato savo þaisliukà visiems. Pieðinëlyje individualiai pripieðia tai, ko trûksta, t. y. „pataiso“ þaisliukà.
Pieðiniai pristatomi ir aptariami, kalbama, kaip pataisyti
sulûþusius þaislus. Uþduodama atvirøjø klausimø apie sulûþusius þaislus. Grupës pristato temà „Sugadintas þaisliukas“ aktoriø, dailininkø, konstruktoriø ar dainininkø poþiûriu
METODAI

Atvirieji klausimai, inscenizavimas, klausinëjimas
APTARTI TERMINAI

Apibendrinamasis þodis „þaislai“, ypatingas, branginti
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ

–

PAPILDOMOS TEMOS

„Man brangûs daiktai“, „Seno þaislo pasakojimas“, „Ekskursija á þaislø parduotuvæ“
PRIEMONËS

Vaikø atsineðti þaislai, dëlionës, dalomoji medþiaga – paveikslëliai, vaizduojantys þaislus su trûkstama detale
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Specialiøjø poreikiø mergaitë Goda (serga cerebriniu paralyþiumi) dalyvavo pamokoje su kitais vaikais ir kartu atliko kalbos veiklas. Vietoj pieðimo uþduoties jai buvo pasiûlyta numatyti, kas tai galëtø bûti, ir papasakoti. Pristatymo
metu mergaitë atliko praneðëjos vaidmená
PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAS

–

REZULTATAI

1. Iðmoko apibûdinti savo þaisliukà, papasakoti, kuo jis ypatingas.
2. Geba iðskirti ir ávardyti sau svarbiausius dalykus.
3. Ásiminë naujas sàvokas, taiko jas kasdienëje kalboje.
4. Ágijo bendravimo, bendradarbiavimo ir klausymosi patirties.
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1 uþduotis
Sudëk atskiras dalis taip, kad gautum þaisliukà.

2 uþduotis
Pieðinëlyje pavaizduotas sulauþytas þaisliukas. „Sutaisyk“ já pripieðdamas trûkstamà detalæ. Paveikslëlá
nuspalvink.
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Að ir mano ðeima.
Uþaugæs noriu bûti…,
bet ar að tuo bûti galiu?

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus „Vyturio“ pradinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: paþintinë veikla prieðmokyklinio ugdymo
grupëje
Mokytoja: Jelena Baltuðienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË

Supaþindinti su ávairiomis profesijomis, darbais ir naujomis sàvokomis;
mokyti atpaþinti ávairias profesijas
ir jø atstovams bûdingas savybes; ugdyti gebëjimà dirbti, diskutuoti grupëje
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Pomëgiai, darbas, profesija
METODAI IR STRATEGIJOS

Kompozicija, atvirieji klausimai, atrankos metodas
PRIEMONËS

Plakatai, vaizduojantys dirbanèius
ávairiø profesijø þmones, dalomoji
medþiaga – paveikslëliai, vaizduojantys ávairiø profesijø atstovus ir
toms profesijoms bûtinus darbo árankius (atrankos metodas)
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Pabaigti sakiná „Uþaugæs norëèiau bûti…“
2. Pokalbis grupëse apie ávairias profesijas, jø atstovams bûtinø bruoþø
ávardijimas.
3. Grupëje ágytø þiniø perteikimas
draugams (kompozicijos metodas).
4. Profesijø pristatymas vaidmenimis.
REZULTATAI

1. Vaikai susipaþásta su ávairiomis
profesijomis ir darbais, geba juos apibûdinti.
2. Iðsiaiðkina sàvokas „pomëgis“,
„darbas“, „profesija“.
3. Geba rasti bendrus sprendimus, supaþindinti su jais draugus.
VERTINIMAS

þaidþiant vaidmenø þaidimà ir susiejant ankstesnes þinias su kà tik
ágytomis, kûrybiðkai pristatomos profesijos
LAIKAS

1 uþsiëmimas (30 min.)

5–6 metø prieðmokyklinio ugdymo vaikø grupë
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

1 uþsiëmimas (30 min.)
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Ratu kiekvienas vaikas pabaigia sakiná „Uþaugæs norëèiau bûti…“
2. þiûrëdami plakatus, vaikai apibûdina, kas kà dirba.
3. Padedami mokytojo, aiðkinasi sàvokas „profesija“, „darbas“, „pomëgis“.
4. Aptaria, kas bendra darbui ir pomëgiui.
5. Grupës nariai, turëdami paveikslëlius, vaizduojanèius ávairiø profesijø atstovus (gaisrininkà, dainininkà, gydytojà, policininkà, virëjà), ir dëþutæ su ðiø profesijø darbo árankiø pieðinëliais, atrenka tik
toms profesijoms reikalingus darbo árankius, supaþindina su savo sprendimu.
6. Grupës persiskirsto (kompozicijos metodas), vaikai sudaro ekspertø grupes pagal profesijas, supaþindina su pasirinktais árankiais, aptaria, ar gerai juos pasirinko.
7. Grupës vaidina savo profesijos atstovus, atliekanèius ávairius darbus.
METODAI

Ratelis, kompozicija, atvirieji klausimai, atranka
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Profesija, darbas, pomëgis, ástaigø pavadinimai
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Paþintinë veikla „Uþaugæs norëèiau bûti…“ integruojama á komunikacinæ veiklà „Mano ðeima“
PAPILDOMOS TEMOS

„Mano ðeimos nariø darbai ir pomëgiai“
PRIEMONËS

Plakatai, vaizduojantys dirbanèius ávairiø profesijø þmones, dalomoji medþiaga – paveikslëliai, vaizduojantys ávairiø profesijø atstovus
ir toms profesijoms bûtinus árankius
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Specialiøjø poreikiø mokinys Tomas (negalë – autizmas) grupëje su
vaikais nedirbo, o atliko uþduotis savo nuolatinëje darbo vietoje. Jam
kiekviena uþduotis buvo aiðkinama individualiai, duota atskira dëþutë su paveikslëliais. Atliktà darbà jis tyliai pristatë pedagogei. Kai kiti
vaikai rengë pristatymà vaidmenimis, Tomas neprisidëjo, – tuo metu
pieðë pasirinktos profesijos atstovà. Vëliau stebëjo kitø vaikø pristatymus
PAMOKOS SVEÈIAS

–

REZULTATAI

1. Vaikai susipaþino su ávairiomis profesijomis.
2. Suþinojo, kokias savybes reikia ugdyti norint pasirinkti tam tikrà
profesijà.
3. Suvokë ávairiø profesijø bûtinumà ir darbø svarbà.
4. Susipaþino su naujomis sàvokomis ir iðmoko jas taikyti kasdienëje
kalboje.
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3 uþduotis
Ið darbo árankiø dëþutës atrink kiekvienai profesijai bûdingus ir reikalingus árankius ir priklijuok prie lapo.

Liûtas gydytojas
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UGDYTI:
– teigiamà savæs suvokimà ir savigarbà;
– gebëjimà kalbëti apie
save, savo interesus,
pomëgius, stiprybes ir
silpnybes;
– gebëjimà planuoti
laikà;
– savarankiðkumà ir
gebëjimà prisiimti
atsakomybæ uþ savo
poelgius ir darbus.

TIKSLAI

Pokalbis „Kartu su
manimi namie gyvena…“

Pokalbiai „Esu jau
didelis, todël daug kà
galiu atlikti pats“,
„Tvarkydamasis
savarankiðkai,
padedu tëvams“,
„Norëèiau pats
mokëti (galëti)“.

– kiekvienas yra savo
laimës kalvis;
– tikslo siekimas;
– noriu – galiu – turiu
(privalau).

Lentoje braiþyti
schemà „Noriu –
galiu – turiu“ ir nustatyti prasminá sàvokø
ryðá (pavyzdþiui:
noriu miego – galiu
pasikloti lovà – turiu
nusiprausti).

Veikla „Mano diena“.

Veikla „Norëèiau bûti
kaip…“

Popieriaus lape
suraðyti po tris geruosius savo bruoþus ir
po tris trûkumus, tada
iðrinkti po vienà jø ir
pasakyti draugams.

Koliaþai „Mano
pomëgis“.

Pokalbis „Kà man
patinka veikti laisvalaikiu“.
Pokalbis „Mokykloje
man labiausiai patinka ðie dalykai…“

Pieðti arba apraðyti
save ir darbus pristatyti klasei.
Raðinëliai „Mano
didþiausia svajonë…“

Mokytis pasakoti apie
save, savo norus,
svajones ir pomëgius.

Etika, lietuviø kalba,
pasaulio paþinimas

VEIKLA

UÞDUOTYS

DALYKAI

– mano mëgstami
daiktai;

Að
– kas að esu;
– mano jausmai;
– norai ir svajonës;
– að esu ypatingas;
– mano trûkumai;
– mano stiprybës;
– mano laikas;

TEMA IR POTEMIAI

– supras sàvokø „noriu“, „galiu“, „turiu“
prasminá ryðá.

– gebës planuoti laikà;

Mokiniai:
– lavins pasakojimo
ágûdþius;
– nustatys savo pranaðumus ir trûkumus;

REZULTATAI
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UGDYTI:
– pagarbø ir atsakingà
poþiûrá á savo ðeimos
narius;
– atsakomybæ uþ
bendrà ðeimos gyvenimà;
– pareigingumà.

TIKSLAI

TEMA IR POTEMIAI

Stengtis suprasti, kaip
jie tenkinami, ir suvokti,
kuo poreikiai skiriasi
nuo norø.

Pateikti ðeimos pomëgiø ir poreikiø pavyzdþiø.

– ðeimos poreikiai ir
rûpesèiai.

Pokalbis „Po pamokø
namie manæs laukia…“

Pasaulio paþinimas,
lietuviø kalba
Pateikti pavyzdþiø, kuo
mokiniø ðeimos nariai
panaðûs ir kuo skiriasi.

UÞDUOTYS

DALYKAI

– ðeimoje mes visi ir
panaðûs, ir skirtingi;

Að ir mano ðeima
– mano ðeimos nariai;
– kas po pamokø
manæs laukia namie;

Padalyti perpus popieriaus lapà. Vienoje
pusëje klijuoti ið senø
þurnalø iðkirptus paveikslëlius, vaizduojanèius daiktus, kuriø
bûtinai reikia, kitoje –
kuriø norisi. Perkirpti
lapus pusiau. Nustatyti,
ko labiausiai reikia ir
norisi.

Padalyti perpus popieriaus lapà. Vienoje
pusëje pieðti, kuo esi
panaðus á kitus savo
ðeimos narius, kitoje –
kuo skiriesi. Tai gali bûti
ir iðoriniai panaðumai
ar skirtumai, ir pomëgiai, interesai, darbai ir
kt.

Grupelëse pasakoti,
kas laukia vaikø parëjus po pamokø namie
(mama, brolis, naminis
gyvûnëlis, þaislai…).

Popieriaus apskritime
(galima ir ant balionø)
pieðti savo ðeimos
narius, o paskui visus
pieðinius sujungti.

VEIKLA

Supras þodþiø „norëti“
ir „reikëti“ reikðmes ir
skirtumus.

Suvoks, kad net ir labai
vieni kitiems artimi
þmonës turi savø
pomëgiø ir darbø.
Ðeimoje vieniems ið
kitø galima daug ko
pasimokyti, jei ne
dabar, tai paûgëjus.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– gebëjimà bendrauti ir
bendradarbiauti;
– pradinius grupinio
darbo ágûdþius;
– socialinius gebëjimus
(pagalbos, paramos,
savanoriðko darbo ir
kt.);
– gebëjimà priimti
savarankiðkà sprendimà.

TIKSLAI

– sprendimo priëmimas; referendumas.

– draugiðkumas;
– gyvenimas santarvëje; auksinës taisyklës;
– konfliktai;

– kûno kalba;
– kà byloja þmogaus
iðvaizda?

– parama ir palaikymas;
– vienybëje galybë;

– kam reikalingos
taisyklës?

Að tarp kitø þmoniø
– gyvename drauge;
– að ir mano draugai;
– að draugø akimis;
– noriu suprasti kità;
– kas mus sieja?

TEMA IR POTEMIAI

Mokytis priimti sprendimà dirbant grupëje.

Pokalbis „Savanoriðka
pagalba. Kam ir kaip að
galiu padëti?“
Stengtis suvokti, kodël
kartais þmonës ar
þmoniø grupës nesutaria.

Aptarti, kà þmogaus
kûno kalba byloja apie
jo jausmus ir kokià átakà
kitø nuomonei turi
þmogaus iðvaizda
(apranga, ðukuosena).

Veikla „Kaip priimti
sprendimà dirbant
grupëje“.

Veikla „Kaip iðtarti
frazæ, kad ji neáþiebtø
konflikto“.
Situaciniø paveikslëliø
analizë.
Individuali veikla „Kaip
að elgiuosi, kai pykstu“.

Iðdalyti mokiniams
paveikslëlius, kuriuose
vaizduojama ávairi
þmoniø veido iðraiðka,
ir aptarti, kokius jausmus tie þmonës iðgyvena. Sukurti pantomimas
„Dþiaugsmas“, „Liûdesys“ ir kt.

Veikla „Grupës taisykliø
kûrimas“.

Grupinë veikla –
bendra kûryba pasiûlyta tema.

Mokytis bendrauti ir
drauge dirbti.
Suvokti save greta kitø,
atrasti savo vietà grupëse.

Etika, lietuviø kalba,
pasaulio paþinimas

Pokalbis „Kam bûtinos
taisyklës?“

VEIKLA

UÞDUOTYS

DALYKAI

Susipaþins su sprendimo priëmimo bûdais.
Ágis ágûdþiø priimti
sprendimà dirbant
grupëje.

Supras sàvokà „konfliktas“. Ágis pradiniø
konflikto valdymo
ágûdþiø.

Supras sàvokà „kûno
kalba“ ir jos svarbà
gyvenime.

Suvoks taisykliø ir
elgimosi pagal jas
svarbà. Ágis taisykliø
kûrimo ágûdþiø.

Ágis bendravimo, bendradarbiavimo ir grupinio darbo ágûdþiø.

REZULTATAI
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SUPAÞINDINTI
SU SÀVOKOMIS:
– protinis darbas;
– ámonë;
– darbdavys;
– tarnautojas;
– darbininkas;
– reklama;
– gamintojas;
– vartotojas;
– paklausa.

MOKYTI:
– suprasti, kas,
kodël ir kaip
dirba;
– suvokti, kokie
poreikiai
verèia þmogø
dirbti.

UGDYTI:
– gebëjimà
pomëgius ir
interesus susieti
su ateities
perspektyva;
– teigiamà
poþiûrá á darbà;
– gebëjimà
formuluoti
tikslus ir jø
siekti.

TIKSLAI

TEMA IR POTEMIAI

– darbai seniau ir dabar;
– kaip dirbama mûsø laikais;
– protinis darbas;
– specialistas;
– paslaugos;

– darbø ávairovë;

– darbas – poreikis, bûtinybë,
dþiaugsmas;
– kiekvienas darbas yra svarbus;
– visi esame vieni kitiems
reikalingi;

– pareigos (darbai namuose);
– kà darai, daryk gerai;
– mano mëgstami ir nemëgstami darbai;

Að ir aplinka
– mano ateities planai;
Etika,
lietuviø
kalba,
pasaulio
paþinimas,
matematika

DALYKAI

Pasitelkus vaizdines priemones,
iðsiaiðkinti, kaip bëgant laikui kito
darbø pobûdis.
Pokalbis „Darbo vieta ir darbiniai
drabuþiai“.
Pokalbis „Ar galima darbus skirstyti
á moteriðkuosius ir vyriðkuosius?“
Protinio darbo ypatumai.

Susipaþinti su ávairiomis profesijomis ir darbais.

Iðsiaiðkinti, kodël reikia dirbti ir
kodël kiekvienas darbas yra svarbus.

Pasitelkus vaizdines priemones,
papasakoti, kokie darbai dirbami
namuose.

Nupieðti save suaugusá ir papasakoti, kà ir kodël tada veiks. Susipaþinti su sàvoka „tikslas“.

UÞDUOTYS

Analizuoti plakatus, vaizduojanèius dirbanèius þmones senovëje ir ðiuolaikinëje ámonëje.
„Minèiø lietaus“ metodu lapuose uþraðyti, kas yra specialistas.
„Minèiø lietaus“ metodu lentoje suraðyti þinomas protinio
darbo profesijas. Diskutuoti,
kuo jos þmonëms svarbios.

Namie pasidomëti tëvø profesijomis ir supaþindinti su jomis
klasëje. Á klasæ pakviesti ávairiø
profesijø atstovø pasakoti apie
savo darbà. Iðvykos á artimiausias organizacijas ir ámones.

Veikla „Kas bûtø, jeigu…“ Grupëse aptarti, kas atsitiktø, jeigu
nebûtø gydytojø, kepëjø ir t. t.

Nupieðti arba ið senø þurnalø
iðkirpti paveikslëliø, kuriuose
vaizduojami ávairûs namø
darbai, ir supaþindinti su jais
draugus. Kokius darbus labiausiai mëgsta namie dirbti?

Individuali uþduotis „Kuo norëèiau bûti uþaugæs“ ir jos pristatymas draugams. „Að noriu
bûti…, todël mano tikslas
yra…“

VEIKLA

Susipaþins su
ávairiomis
profesijomis,
ágis þiniø apie
tam tikras jø
grupes. Suvoks
naujas sàvokas
ir gebës jas
vartoti kasdienëje kalboje.

REZULTATAI
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SUPAÞINDINTI
SU SÀVOKOMIS:
– protinis darbas;
– ámonë;
– darbdavys;
– tarnautojas;
– darbininkas;
– reklama;
– gamintojas;

MOKYTI:
– suprasti, kas,
kodël ir kaip
dirba;
– suvokti, kokie
poreikiai
verèia þmogø
dirbti.

UGDYTI:
– gebëjimà
pomëgius ir
interesus susieti
su ateities
perspektyva;
– teigiamà
poþiûrá á darbà;
– gebëjimà
formuluoti
tikslus ir jø
siekti.

TIKSLAI

– ið kur viskà suþinome?

– nuo gamintojo iki vartotojo;
– paklausa ir pasiûla;

– „visagalë“ reklama;

– nepertraukiamieji darbai;

– vieni kitiems reikalingi
(darbdavys – darbininkas –
tarnautojas);

Að ir aplinka
– kaip veikia ámonë?

TEMA IR POTEMIAI
Etika,
lietuviø
kalba,
pasaulio
paþinimas

DALYKAI

Aptarti pagrindinius informacijos
perdavimo bûdus. Kodël þmonëms svarbu, kas vyksta aplink
juos? Kaip ir kur ieðkome informacijos?

Aptarti sàvokas „gamintojas“,
„prekybininkas“, „pirkëjas“ ir jø
tarpusavio ryðius. Iðsiaiðkinti
sàvokø „pasiûla“ ir „paklausa“
reikðmes ir ryðá. Aptarti kalbinæ
ðiø þodþiø sandarà.

Aptarti, kam reikalinga reklama.
Ar galima reklamuoti save?

Supaþindinti su pagrindinëmis
profesijø grupëmis. Aptarti, kurios
profesijos susijusios su þemës
ûkiu, o kurios – su pramone.
Pakalbëti apie nepertraukiamuosius darbus.

Iðsiaiðkinti sàvokø „darbdavys“,
„tarnautojas“, „darbininkas“
reikðmes ir suvokti jø tarpusavio
ryðá

Aptarti sàvokas „valstybinë
ámonë“, „privati ámonë“, „prekë“,
„pajamos“, „pelnas“.

UÞDUOTYS

Veikla „Kaip bus perduodama
informacija po 50 metø?“
Veikla „Kur ieðkoèiau informacijos,
jeigu norëèiau suþinoti apie…?“

Mokiniai, remdamiesi savo
patirtimi, pildo lentelæ, kurios
skiltys vadinasi taip: „Kas prekæ
gamina?“, „Kur ji patenka“, „Kas
nori jà parduoti?“

Kiekvienas grupës narys pagal savo
gebëjimus prisideda kurdamas
mëgstamiausios prekës reklamà.

Veikla „Kas bûtø, jeigu…“
(pavyzdþiui, kas atsitiktø, jeigu
nustotø veikusios visos duonos
kepyklos). Veiklà atlikti poromis,
paskui grupëse ir pristatyti klasei.

„Minèiø lietaus“ metodu dideliuose lapuose suraðyti, ko siekia
darbdaviai ir ko – tarnautojai,
darbininkai. Aptarti, ar jie gali
sëkmingai dirbti vieni be kitø.
Pasiteirauti tëvø apie jø darbdavius. Pasikalbëti, ko reikia, kad
darbas teiktø dþiaugsmo.

Atlikti tiriamàjà veiklà: grupës
surenka informacijà apie savo
gyvenamojoje vietoje esanèias
ámones ir organizacijas. Darbo
rezultatus aptaria su klasës draugais.

VEIKLA

Suþinos apie
informacijos
perdavimo ir
paieðkos bûdus
ir kaip tai gali
praversti ateityje.

Susipaþins su
ávairiomis
profesijomis,
ágis þiniø apie
tam tikras jø
grupes. Iðmoks
naujas sàvokas
ir gebës jas
vartoti kasdienëje kalboje.

REZULTATAI

Saviþina.
Mano jausmai

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Ðakiø „Varpo“ vidurinë mokykla
Klasë: 2
Mokytoja: Jûratë Stankaitytë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti gebëjimà kalbëti apie savo jausmus, tinkamai juos reikðti

2 klasës (7–8 metø) mokiniø grupë (12 asmenø)
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

Kortelës su paveikslëliu, popierius, pieðtukai

Pamokos (45 min.) vyksta kartà per savaitæ. Laiko
paskirstymas: 5 min. – apmàstymas to, kas kalbëta
ankstesnëje pamokoje; 15 min. – paþintis su nauja
tema, individualios uþduotys; 5 min. – pertraukëlë
(þaidimas); 15 min. – tolesnis naujos temos nagrinëjimas (uþduotys, diskusijos); 5 min. – pamokos apibendrinimas, aptarimas

UÞDUOTYS IR VEIKLA

UÞDUOTYS IR VEIKLA

PAGRINDINËS SÀVOKOS

Jausmai, jausmø iðraiðka
METODAI IR STRATEGIJOS

Individualus ir grupinis darbas
PRIEMONËS

Individuali uþduotis, grupinë veikla, grupës diskusija
REZULTATAI

Mokiniai iðmoksta atvirai kalbëti apie savo jausmus
VERTINIMAS

Grupës aptarimas
LAIKAS

35 min. ið 45 min., skirtø pamokai (10 min. prisimenama ankstesnë tema)

Kiekvienas mokinys spalvina kortelës paveikslëlá ta
spalva, kuri geriausiai atspindi jo tos dienos nuotaikà. Tada pristato pieðiná grupei.
Susiskirstæ á poras, mokiniai sudaro jausmø, kuriuos
þino, sàraðà. Pora grupei suvaidina vienà jausmà, o
grupë spëja, koks tai jausmas.
Grupë diskutuoja temomis: „Kodël reikia kalbëti apie
savo jausmus?“, „Kaip elgiamës ir kà jauèiame, kai
aplanko nemalonûs jausmai?“, „Kaip elgiamës, kai
jauèiame malonius jausmus?“...
METODAI

Individualus darbas, darbas poromis, vaidmenø þaidimas, atvirieji klausimai, diskusija, paskatinimai
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Jausmai, pojûèiai (kûno signalai), jausmø iðraiðka,
galimybës, ágûdis
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Socialiniø ágûdþiø lavinimo pratybos „Kaip paþinti
savo jausmus“
PAPILDOMOS TEMOS

Priminti grupinio darbo taisykles „Kaip klausytis kito þmogaus“
PRIEMONËS

Kortelës su paveikslëliais, popieriaus lapai, pieðtukai
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Mokiniams, kurie sunkiai susikaupia, skiriama dëmesio individualiai, uþduotys kartojamos. Vaikai nuolat pagiriami ir paskatinami
NAMØ DARBAI

„Nykðtukø“ lape kiekvienà savaitës dienà nuspalvinti
nykðtukà, atitinkantá savo (vaiko) nuotaikà, ir ðalia
paraðyti datà
REZULTATAI

Vaikai suvokë, kad normalu kalbëti apie savo jausmus, kad nëra gëdingø jausmø
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Að ir aplinka.
Mano ateities planai

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus ðiuolaikinës
mokyklos centras
Mokomasis dalykas ir klasë: lietuviø kalba, 3 klasë
Mokytoja: Asta Navickaitë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

Mokiniai jau þino, kad dirba visi, visur ir visada. Patys vaikai jau turi stebëjimo praktikos, tam tikrø þiniø. Jie þino, kad darbø esama labai ávairiø, supranta jø svarbà. Siekiama supaþindinti mokinius su savybëmis, bûtinomis tam tikrø profesijø þmonëms, skatinti galvoti, kokiø savybiø prireiks ateityje pasirinkus konkreèià profesijà, raginti jas tobulinti.

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

TIKSLAI

1. Supaþindinti su sàvokomis „profesija“, „profesinës
savybës“, „gebëjimai“. Suprasti ðiø sàvokø reikðmæ
ir mokëti jas vartoti kasdienëje veikloje.
2. Mokyti mokinius nustatyti, kokiø profesiniø savybiø reikia norint dirbti vienà ar kità darbà.
3. Ugdyti gebëjimà savo pomëgius, interesus sieti su
ateities perspektyvomis.
4. Mokyti mokinius suprasti, kokiø gebëjimø jiems
reikës norint sëkmingai dirbti savo darbà.
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Profesija, profesinës savybës, gebëjimai
METODAI IR STRATEGIJOS

„Minèiø lietus“, atvirieji klausimai, grupinis darbas,
„galerija“, „autoriaus këdë“
PRIEMONËS

A. de Sent-Egziuperi „Maþasis princas“, profesijoms
ir darbuotojams bûtinø savybiø apraðymai knygoje
„Profesinës karjeros vadovas“, grupinio darbo nurodymai
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. „Minèiø lietus“ grupëse.
2. Tekstø skaitymas.
3. Diskusija, atsakymai á pateiktus klausimus grupëse.
4. Grupinis darbas – veikëjo, apie kurá skaitë, pieðinys.
5. Namø darbas – pieðinys „Kuo uþaugæs noriu bûti“.
6. Mokiniø pieðiniø galerija.
7. „Autoriaus këdë“.
REZULTATAI

3 klasës (9–10 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

2 pamokos (po 45 min.)
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Maþose grupelëse mokiniai aiðkinosi sàvokø „profesija“, „profesinë savybë“, „gebëjimai“ prasmæ. Grupës „minèiø lietaus“ metodu iðsakë savo mintis.
2. Kiekviena grupë (ið viso jø penkios) skaitë po iðtraukà ið A. de Sent-Egziuperi „Maþojo princo“ – XIII,
XIV, XXII, XXIII ir XXV skyrius.
3. Perskaièiusios tekstà, grupës aptarë tokius klausimus (paskui kiekvienas mokinys uþraðë savo mintis
popieriaus lapuose):
• Kokiomis profesinëmis savybëmis pasiþymi iðtraukos veikëjas (biznierius, þibintininkas, geografas, ieðmininkas, prekiautojas, pardavëjas)?
• Ar ðiais laikais yra tokiø profesijø atstovø?
• Kokiø þinote panaðiø dabartiniø profesijø?
4. Grupëms buvo iðdalyti panaðiø dabartiniø profesijø ir jø darbuotojams bûtinø savybiø apraðymai. Tai
iðnagrinëjæ, mokiniai turëjo papasakoti, kokios gerosios darbuotojo savybës bûdingos jø skaitytos iðtraukos veikëjui.
5. Grupës pieðë veikëjà, apie kurá skaitë, ir suraðë jo
geràsias savybes.
6. Namuose mokiniai pieðë pieðinius „Kuo norëèiau
bûti uþaugæs“. Jie turëjo pagalvoti, kodël kaip tik
tokià profesijà norëtø pasirinkti.
7. Kità pamokà pieðiniai buvo iðkabinti klasëje („galerija“). Mokiniai, apþiûrëjæ draugø pieðinius, pasakojo, kà ið jø suþinojo.
8. „Autoriaus këdëje“ vaikai pristatë savo darbus,
pasakojo, kodël norëtø pasirinkti kaip tik tà profesijà. Jie turëjo pabaigti sakiná: „Kadangi að noriu bûti…, tai mano tikslas yra…“
9. Ant pieðiniø mokiniai uþraðë, kodël norëtø rinktis
konkreèià profesijà ir kokiø profesiniø savybiø jiems
prireiks.

1. Mokiniai susipaþins su naujomis sàvokomis.
2. Suþinos daugiau profesijø, ágis apie jas þiniø.
3. Ágis bendravimo ir bendradarbiavimo, grupinio darbo ágûdþiø.

METODAI

VERTINIMAS

Profesija, profesinë savybë, gebëjimai

1. Mokiniai patys iðsiaiðkina sàvokø „profesija“, „profesinës savybës“, „gebëjimai“ prasmæ.
2. Jie sugeba nurodyti, kokios profesinës savybës bûdingos skaitytos iðtraukos veikëjui.
3. Mokiniai geba apibûdinti, kokiø profesiniø savybiø ir gebëjimø jiems reikës pasirinkus konkreèià profesijà.
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„Minèiø lietus“, atvirieji klausimai, grupinis darbas,
„galerija“, „autoriaus këdë“
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Tema integruota á lietuviø kalbos pamokà „A. de SentEgziuperi „Maþojo princo“ analizë“
PAPILDOMOS TEMOS

–

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

LAIKAS

PRIEMONËS

2 pamokos (po 45 min.)

A. de Sent-Egziuperi „Maþasis princas“, dabartinëms
profesijoms ir darbuotojams bûtinø savybiø apraðymai knygoje „Profesinës karjeros vadovas“, grupinio
darbo nurodymai
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Specialiøjø poreikiø mokinys Martynas (jo negalë –
autizmas) kartu su draugais dalyvavo grupës darbe:
iðsakë savo mintis, prisidëjo pieðiant bendrà pieðiná,
nupieðë, kuo norëtø bûti uþaugæs, paraðë, kodël pasirinktø gaisrininko profesijà ir kas ðiai profesijai bûdinga. Specialiø uþduoèiø jam nebuvo skirta. Ðalia
sëdëjo mokytojas pagalbininkas.
PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAI

–

REZULTATAS

1. Mokiniai susipaþino su naujomis sàvokomis ir moka jas taikyti kasdienëje kalboje.
2. Suþinojo daugiau profesijø.
3. Ágijo þiniø apie tam tikras darbuotojui bûtinas savybes, gebëjimus.
4. Tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, grupinio darbo ágûdþius.
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Uþduotis
1.
2.
3.
4.

Perskaityti iðtraukà ið A. de Sent-Egziuperi „Maþojo princo“.
Grupëje aptarti, kokios savybës bûdingos vienos ar kitos profesijos þmogui.
Pagalvoti, ar ðiais laikais yra tokiø profesijø.
Kokiø þinote panaðiø dabartiniø profesijø?

Pieðinëlis „Kuo ir kodël norëèiau bûti uþaugæs?“
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Að ir aplinka.
Kiekvienas darbas yra svarbus

Bendras temos apibûdinimas

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus ðiuolaikinës
mokyklos centras
Mokomasis dalykas ir klasë: pasaulio paþinimas, 1
klasë
Mokytoja: Asta Navickaitë
Pamokø pavyzdþiai

Mokiniai jau þino, kad darbø esama ávairiø, supranta jø svarbà. Siekiama dar kartà pabrëþti kiekvieno
darbo reikðmæ, supaþindinti mokinius su kai kuriomis profesijomis, ásivaizduoti, kas nutiktø, jei kai kuriø
profesijø þmonës nors trumpam liautøsi dirbæ.

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

TIKSLAI

1. Mokiniai á pamokà atsineðë pieðinius „Kuo norëèiau bûti uþaugæs“. „Autoriaus këdëje“ jie pasakojo
apie savo pieðinius ir kodël norëtø bûti vienos ar kitos profesijos atstovais.
2. Grupëse mokiniai apþiûrëjo V. Jonynienës vadovëlio 1 klasei „Að ir pasaulis“ paveikslëlá (76 p.) ir
atsakë á klausimus:
• Kuriø profesijø þmones matome paveikslëlyje?
• Kà jie turëtø dirbti?
3. Mokytoja skaito pasakà „Pasaulio istorija“ ið Dþ.
Rodario „Pasakø telefonu“, paskui uþduoda mokiniams tokius atviruosius klausimus:
• Kodël bûtø neámanoma gyventi tokiame tuðèiame pasaulyje?
• Kà jûs norëtumëte pasaulyje iðtaisyti?
• Kokio darbo norëtumëte imtis?
• Kas pripildo pasaulá paèiø reikalingiausiø daiktø?
4. Grupinio darbo uþduotys:
• Kas bûtø, jeigu gydytojai (þemdirbiai, gaisrininkai, virëjai, vairuotojai, mokytojai…) staiga uþmirðtø savo pareigas ir darbus?
• Kas bûtø, jei vaikai uþmirðtø savo darbà – mokytis?
5. Grupës árodo teiginá, kad kiekvienas darbas yra
svarbus.
6. Grupës sprendþia kryþiaþodá ið V. Jonynienës vadovëlio 1 klasei „Að ir pasaulis“ (84 p.).

1. Ugdyti teigiamà poþiûrá á darbà.
2. Mokyti suprasti, kad kiekvienas darbas yra svarbus.
3. Ugdyti gebëjimà kalbëti apie save.
4. Mokyti dirbti, diskutuoti grupëje.
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Darbas, profesija

METODAI IR STRATEGIJOS

„Minèiø lietus“, atvirieji klausimai, pokalbis, grupinis darbas, „autoriaus këdë“
PRIEMONËS

V. Jonynienës pasaulio paþinimo vadovëlis 1 klasei
„Að ir pasaulis“, Dþ. Rodario „Pasakos telefonu“
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Nupieðia, koká ásivaizduoja save suaugusá, papasakoja, kà ir kodël norëtø veikti uþaugæs.
2. Grupës aptaria situacijà „Kas bûtø, jeigu nebûtø…“
3. Grupës árodo teiginá, kad kiekvienas darbas yra
svarbus.
REZULTATAI

1. Mokiniai iðsiaiðkins sàvokas „darbas“, „profesija“.
2. Gebës árodyti teiginá, kad kiekvienas darbas yra
svarbus.
3. Ágis bendravimo ir bendradarbiavimo, grupinio darbo ágûdþiø.
VERTINIMAS

1. Mokiniai iðsiaiðkino ir suprato sàvokø „darbas“ ir
„profesija“ prasmæ.
2. Patys árodë teiginá, kad kiekvienas darbas yra svarbus.
LAIKAS

1 pamoka (35 min.)

1 klasës (6–7 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

1 pamoka (35 min.)

UÞDUOTYS IR VEIKLA

METODAI

„Minèiø lietus“, atvirieji klausimai, pokalbis, grupinis darbas, „autoriaus këdë“
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Darbas, profesija
PRIEMONËS

V. Jonynienës pasaulio paþinimo vadovëlis 1 klasei
„Að ir pasaulis“, Dþ. Rodario „Pasakos telefonu“, grupinio darbo nurodymai
REZULTATAI

1. Mokiniai susipaþino su sàvokomis „darbas“, „profesija“, moka jas vartoti kasdienëje kalboje.
2. Suprato, kad kiekvienas darbas yra svarbus.
3. Tobulino bendravimo, bendradarbiavimo ir grupinio darbo ágûdþius.
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mokytis – uþmirðtø vaikai?

mokytis – uþmirðtø vaikai?

mokytis – uþmirðtø vaikai?

mokytis – uþmirðtø vaikai?

mokytis – uþmirðtø vaikai?

mokytis – uþmirðtø vaikai?
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1 paveikslëlis. Vaikø pieðiniai „Kuo norëèiau bûti uþaugæs“
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2 paveikslëlis. Kryþiaþodis „Kokiø profesijø ðie þmonës?“
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Finansininkai tikrina, analizuoja ir apdoroja fmansinæ informacijà, kuria naudojasi firmø vadovai.
Darbuotojo gerosios savybës:
•
analitinis màtymas;
•
atsakomybës jausmas;
•
tikslumas;
•
gebëjimas susikaupti;
•
domëjimasis naujovëmis;
•
sàþiningumas;
•
pastabumas;
•
fizinë iðtvermë.
Pardavëjai dirba ávairiose parduotuvëse, aptarnauja klientus, padeda jiems iðsirinkti prekes. Jø pareiga yra
kultûringai aptarnauti ir sudominti klientus. Be to, pardavëjas turi iðraðyti sàskaitas, dirbti kasos aparatais,
tiksliai ir greitai suskaièiuoti pinigus, pildyti kasos þurnalus, sekti, kad nebûtø trûkumø.
Darbuotojo gerosios savybës:
•
paslaugumas;
•
mandagumas;
•
greita reakcija;
•
gebëjimas bendrauti;
•
sàþiningumas;
•
pastabumas;
•
galëjimas ilgà laikà iðstovëti;
•
gera sveikata;
•
taisyklinga kalba.
Ámoniø komersantai privalo þinoti, kada, kiek ir ið kur geriausia uþsakyti ámonës veiklai reikalingø
medþiagø, þaliavø ar detaliø. Turi nuolatos sekti rinkos pokyèius, informuoti apie juos ámonës vadovus.
Darbuotojo gerosios savybës:
•
profesijos iðmanymas;
•
atsakomybë uþ savo sprendimus;
•
greita orientacija;
•
gebëjimas bendrauti;
•
sàþiningumas;
•
mokëjimas dirbti kompiuteriu;
•
uþsienio kalbos mokëjimas;
•
gera sveikata;
•
gera atmintis;
•
taisyklinga kalba.
Geleþinkelininkai priima traukinius stotyse, ruoðia juos kelionei ir priþiûri kelionës metu, remontuoja
traukinius, ðalina gedimus kelyje.
Darbuotojo gerosios savybës:
•
atsakingumas;
•
pareigingumas;
•
geras orientavimasis ávairiose situacijose;
•
gebëjimas sutelkti dëmesá;
•
gera sveikata;
•
geras regëjimas;
•
gera klausa.
lnþinieriai elektrikai projektuoja, konstruoja ir priþiûri elektros árengimus, juos iðbando, sudaro naudojimosi
jais taisykles.
Darbuotojo gerosios savybës:
•
fizinis pajëgumas;
•
gera judesiø koordinacija;
•
gebëjimas dirbti judrø darbà;
•
pirðtø miklumas.
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1 paveikslëlis. Vaikø pieðiniai „Kuo norëèiau bûti uþaugæs“
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Að ir aplinka.
Visi esame vieni kitiems
reikalingi

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus „Vyturio“ pradinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: pasaulio paþinimas, 2 klasë
Mokytoja: Danguolë Ona Daukðienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË

1. Supaþindinti su ávairiomis profesijomis ir darbais.
2. Mokyti suprasti, kodël kiekvienas darbas yra svarbus.
3. Iðaiðkinti, kaip ávairiø profesijø þmonës padeda vieni kitiems.
4. Mokyti dirbti, diskutuoti grupëje.

2 klasës (7–8 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

1 pamoka (45 min.)

UÞDUOTYS IR VEIKLA

Paveikslëliai, vaizduojantys ávairiø profesijø þmoniø darbus, R. Skerio „Kà þmonës dirba visà dienà“, V. Jonynienës 2
klasës vadovëlis „Pasaulis ir að“, dalomoji medþiaga – ávairiø profesijø atstovus vaizduojantys paveikslëliai

1. Grupës aptaria situacijà „Kas bûtø, jei nebûtø gydytojø“ (1 gr.),
policininkø (2 gr.), gaisrininkø (3 gr.), mokytojø (4 gr.), vairuotojø
(5 gr.).
2. Pagal knygos „Kà þmonës dirba visà dienà“ iliustracijà sugalvoja miestelio pavadinimà.
3. Parenka iliustracijai labiausiai tinkanèiø patarliø, motyvuoja
savo pasirinkimà.
4. Pasirenka profesijà, aptaria, kà apie jà þino.
5. Skaito tekstà su profesijos apraðymu ir þymi þenklus („+“ –
þinau, „-“ – nauja), kiekvienas pristato, kà suþinojo nauja.
6. Braiþo tinklà.
7. Po pateiktomis iliustracijomis suraðo profesijø pavadinimus ir
nurodo, kas tø profesijø atstovams padeda gerai dirbti savo darbà.
8. Pristato klasei grupës darbà.
9. Kiekvienas pasako, kuo nori bûti uþaugæs ir kodël.

UÞDUOTYS IR VEIKLA

METODAI

PAGRINDINËS SÀVOKOS

Profesija, darbininkas, tarnautojas, profesijø pavadinimai
METODAI IR STRATEGIJOS

Numatymas, atvirieji klausimai, tinklas
PRIEMONËS

1. Aptariama situacija „Kas atsitiktø, jei
nebûtø kurios nors profesijos“.
2. Nagrinëjamos knygos „Kà þmonës
dirba visà dienà“ iliustracijos.
3. Atsakymai á atviruosius klausimus.
4. Patarlës parinkimas.
5. Tekstø skaitymas.
6. Tinklo braiþymas.
7. Diskusija grupëse.

Aktyvusis teksto skaitymas pasitelkus þenklus, numatymas, atvirieji klausimai, „tinklas“

REZULTATAI

R. Skerio „Kà þmonës dirba visà dienà“, „Iliustruota vaikø enciklopedija“, V. Jonynienës „Pasaulis ir að“, plakatai, vaizduojantys
dirbanèius ávairiø profesijø þmones, dalomoji medþiaga – ávairiø
profesijø atstovus vaizduojantys paveikslëliai

1. Daugiau suþinos apie vairuotojo, mokytojo, gaisrininko ir gydytojo profesijas.
2. Suvoks, kad visi darbai yra svarbûs,
o rezultatas pasiekiamas tik kartu dirbant.
3. Ágis bendravimo, bendradarbiavimo
ir grupinio darbo ágûdþiø.
VERTINIMAS

1. Mokiniai iðsiaiðkino naujas sàvokas
„profesija“, „darbininkas“, „tarnautojas“.
2. Gebëjo iðvardyti, kokiø profesijø atstovai padeda vieni kitiems.
LAIKAS

1 pamoka (45 min.)

APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Profesija, darbininkas, tarnautojas, profesijø pavadinimai
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ
PAPILDOMOS TEMOS

„Kuo að noriu bûti, kokios savybës tam bûtinos“
PRIEMONËS

DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Specialiøjø poreikiø mokinys Egidijus (kompleksinë negalë) kartu su draugais dalyvavo grupës darbe. Jam buvo individualiai paaiðkintos ir sukonkretinamos uþduotys (nuraðyti, nuspalvinti), tekste
pabraukti svarbûs sakiniai (skaitë tik tai, kas pabraukta).
REZULTATAI

1. Mokiniai susipaþino su konkreèiomis profesijomis ir darbais.
2. Ágijo þiniø, kaip skirtingø profesijø atstovai padeda vieni kitiems.
3. Suþinojo ir geba pagrásti, kad visi darbai svarbûs, o rezultatas
priklauso nuo bendrø pastangø.
4. Tobulino bendravimo, bendradarbiavimo ir grupinio darbo ágûdþius.
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Uþduotis
1. Paraðykite, kà þinote apie ðià profesijà.
2. „Nunerkite tinklà“, suraðydami kuo daugiau gebëjimø, kuriø reikia vienai ar kitai profesijai.
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Að ir aplinka.
Darbai seniau ir dabar

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus „Vyturio“ pradinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: uþklasinë veikla, 2 klasë
Mokytoja: Danguolë Ona Daukðienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË

1. Supaþindinti su ávairiomis profesijomis ir darbais.
2. Mokyti pastebëti pokyèius, ávardyti praeities ir dabarties darbø skirtumus.
3. Supaþindinti su naujomis sàvokomis.
4. Mokyti suvokti darbà kaip bûtinybæ, o mokymàsi
– kaip rengimàsi bûsimai profesijai.
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Profesija, specialybë, protinis darbas, fizinis darbas,
darbininkas, tarnautojas, mokymo ástaiga
METODAI IR STRATEGIJOS

Svarbiausi terminai, atvirieji klausimai, klausinëjimo
metodai, Venno diagrama
PRIEMONËS

1. Iliustracijos, vaizduojanèios, kaip darbai buvo dirbami senovëje ir kaip – dabar.
2. „Iliustruota vaikø enciklopedija“.
3. Vaikø atsineðti laikraðèiai, þurnalai.
4. Dalomoji medþiaga – profesijø sàraðas ir Venno
diagrama.
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Tëvø ir seneliø profesijø pristatymas grupëse.
2. Pateikto profesijø sàraðo aptarimas.
3. Venno diagramos pildymas.
4. Pokalbis, kaip pasikeitë darbø pobûdis, kodël keitësi profesijos.
5. Lentelës pildymas.
6. Klausimø formulavimas.
7. Pasirinktos profesijos pristatymas, árodymas, kodël
ji bûtina.
REZULTATAI

1. Mokiniai susipaþins su ávairiomis profesijomis ir
darbais.
2. Mokës paaiðkinti, kuo skiriasi ankstesni ir dabartiniai darbai.
3. Ágis daugiau þiniø apie konkreèias profesijas.
4. Suvoks ir kalboje vartos naujas sàvokas.
5. Ágis bendravimo ir bendradarbiavimo, grupinio darbo ágûdþiø.
VERTINIMAS

1. Mokiniai perprato naujas sàvokas.
2. Atrinko praeities ir dabarties, taip pat ir praeities, ir
dabarties profesijas.
3. Teiginiais apibûdino darbø pobûdá praeityje ir dabar.
4. Pasirinktu bûdu pristatë profesijà, árodë jos bûtinumà.
LAIKAS

2 pamokos, 1,5 val.
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2 klasës (7–8 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

2 pamokos (1,5 val.)

UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Sudaro ir pristato 5 þodþiø, kurie ávardija svarbius þmogaus gyvenimo dalykus (vienas jø – darbas), sàraðà.
2. Ið lentoje pateiktø þodþiø (profesija, specialybë,
draugai, fizinis darbas, protinis darbas, atostogos)
mokiniai iðrenka tinkanèius temai „Darbai seniau
ir dabar“, paaiðkina tø þodþiø reikðmes.
3. Mokytoja, pasitelkusi þodynà, patikslina paaiðkinimus.
4. Mokiniai grupëse pasakoja apie savo tëvø, vëliau – apie seneliø darbà ir profesijas.
5. Perskaito profesijø sàraðà, iðsiaiðkina nesuprantamus pavadinimus.
6. Grupëse aptaria, kodël jø seneliai nedirbo kai
kuriø iðvardytø darbø (ekologo, prekybos agento,
þurnalisto…).
7. Pildo Venno diagramà ir suraðo, kurios profesijos
buvo praeityje, kurios – dabar, o kurios – ir praeityje, ir dabar.
8. Sugrupuoja korteles su teiginiais, apibûdinanèiais
darbus, profesijos ágijimo bûdus, darbo vietà praeityje ir dabar, supaþindina su savo pasirinkimu.
9. Grupës kvieèiasi profesijø atstovus (sveèius). Ðie
pasakoja apie savo profesijà, kaip jà ágijo, taip pat
apie ðiuo metu dirbamà darbà.
10. Vaikai uþduoda klausimø, surenka kuo daugiau
informacijos, ieðko spaudoje iliustracijø.
11. Grupë suvaidina situacijà, apibûdinanèià pasirinktà profesijà, ir apibendrina, kà suþinojo nauja.
METODAI

Svarbiausi terminai, atvirieji klausimai, Venno diagrama, klausinëjimo metodai
APTARTI TERMINAI

Profesija, specialybë, protinis darbas, fizinis darbas,
mokymo ástaiga, ekologas, inþinierius, meteorologas
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ

Papamokinis renginys integruojamas á pasaulio paþinimo mokomosios programos temà „Darbai seniau ir dabar“
PAPILDOMOS TEMOS

„Kaip ágyjama profesija“, „Mokykloje dirbanèiø
þmoniø profesijos“

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai
PRIEMONËS

„Dabartinës lietuviø kalbos þodynas“, „Iliustruota
vaikø enciklopedija“, laikraðèiai, þurnalai, vaizdinë medþiaga su praeities ir dabarties darbø iliustracijomis, dalomoji medþiaga su profesijø sàraðu, diagramos schema, lapeliai su teiginiais
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Specialiøjø poreikiø mokinys Egidijus kartu su draugais dalyvavo grupës darbe. Kad sëkmingai atliktø
uþduotis, jis turëjo namie ne tik suþinoti tëvø ir seneliø profesijas, bet ir, remdamasis ta medþiaga,
parengti (uþraðyti, nupieðti…) pasakojimà apie jas.
Kadangi berniukas sunkiai skaito ir sunkiai suvokia
skaitomà tekstà, jam perskaitomas profesijø sàraðas,
individualiai paaiðkinami nesuprantami profesijø pavadinimai. Kai vaikai skaito teiginius, Egidijus grupuoja pateiktus paveikslëlius. Kitas uþduotis atlieka
kartu su grupe.
PAMOKOS SVEÈIAI

Tëvai ir seneliai – penkiø skirtingø profesijø atstovai
NAMØ DARBAI

–

REZULTATAI

1. Mokiniai iðsiaiðkino naujas sàvokas, geba jas taikyti kasdienëje kalboje.
2. Geba apibûdinti konkreèias profesijas, árodyti jø
bûtinumà.
3. Moka paaiðkinti, kuo skiriasi praeities ir dabarties
darbai.
4. Ágijo patirties pateikti suaugusiam þmogui dalykiniø klausimø.
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Uþduotis
1. Ið pateikto profesijø sàraðo atrinkti darbus, dirbtus praeityje ir dirbamus dabar.
2. Kurie ið jø ir buvo anksèiau, ir yra dabar?

METEOROLOGAS,
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dalis

PAGRINDINIO
UGDYMO
PROGRAMA
(5–10 klasës)
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UGDYTI:
– mokiniø savimonæ;
– gebëjimà suvokti savo
svajones ir sieti jas su
ateitimi.
MOKYTI:
– planuoti laikà;
apskaièiuoti biudþetà ir
susieti já su savo gyvenimo
bûdu.
INFORMUOTI APIE:
– pamatinius þmogaus
poreikius ir jø hierarchijà;
– þmogaus gyvenimo
tarpsnius ir elgesio
ápatybes.

TIKSLAI

– þmogaus gyvenimo
tarpsniai.

– laiko planavimas;

– asmeninis biudþetas
ir jo planavimas;

Að kuriu savo gyvenimà
– augimas ir keitimasis;
– viltys ir svajonës;

TEMA IR POTEMIAI
Siûloma integruoti á
etikà ir doriná bei
pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio
kalbà, istorijà.

DALYKAI

– aptarti pamatinius
þmogaus poreikius;
– nagrinëti savo poreikius orientuojantis á
bûsimà darbà.

– sudaryti savo gyvenimo laikrodá;

– parengti realø ir
svajoniø biudþetà;

– pristatyti savo svajoniø darbà;

UÞDUOTYS
Raðto ir kûrybiniai
darbai, þodiniai
pristatymai, darbas
poromis ir grupëmis,
lenteliø pildymas,
gyvenimo planavimas numatant svarbiausius jo ávykius,
duomenø kaupimas
ir analizë, savianalizë ir projektiniai
darbai.

VEIKLA
Mokiniai:
– gebës ávardyti savo
jausmus, kalbëti
apie save ir savo
svajones bei sieti
jas su ateitimi;
– patobulins laiko
planavimo ágûdþius;
– iðmoks nustatyti
pasirinkto gyvenimo bûdo kaðtus;
– suvoks tiesioginá
asmeninio biudþeto ir savo gyvenimo bûdo ryðá;
– gaus informacijos
apie pamatinius
þmogaus poreikius
ir jø hierarchijà;
– suvoks bûdingus
þmogaus amþiaus
tarpsniø ypatumus.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– savo vertës ir unikalumo
suvokimà bei savigarbà;
– kiekvieno þmogaus vertës
pojûtá;
– gebëjimà sieti informacijà
apie save su profesine
informacija;
– asmenybës bruoþus,
skatinanèius konstruktyvius darbo santykius ir
sàmoningà darbinæ veiklà.
MOKYTI:
– paþinti save, savo charakterá, temperamentà;
– ávardyti savo norus,
gebëjimus, interesus,
vertybines nuostatas;
– ávardyti ir valdyti savo
jausmus.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– pamatinis poreikis;
– gebëjimas;
– interesas;
– vertybinë nuostata;
– charakteris;
– temperamentas.
INFORMUOTI APIE:
– saviþinos svarbà planuojant ateitá.

TIKSLAI

– vertybinës nuostatos;
– poreikiai ir jø hierarchija;
– interesai ir pomëgiai;
– gebëjimai.

– savitumo vertë;
– dràsa bûti savimi;
– jausmai;

Saviþina
– charakteris ir temperamentas;
– gyvenimo siekiai;

TEMA IR POTEMIAI
Siûloma integruoti á
etikà ir doriná bei
pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio
kalbà, istorijà,
darbus ir buities
kultûrà.

DALYKAI

– analizuoti savo poreikius, vertybines
nuostatas ir interesus.

– diskutuoti, kas yra
savitumas ir unikalumas bei kokia jø
svarba;

– aptarti gebëjimus ir
polinkius;

UÞDUOTYS
Grupinë veikla, diskusijos, individualus
darbas, testai, vaidmenø þaidimai, kûrybiniai
darbai ir praktinë
veikla.

VEIKLA

Mokiniai:
– suvoks savo unikalumà ir vertæ;
– paþins save, savo
poreikius, galimybes,
gebëjimus ir interesus
bei gebës juos sieti su
konkreèia profesija;
– patobulins saviþinos
ágûdþius;
– gaus informacijos
apie saviþinos
svarbà planuojant
profesinæ ateitá;
– susipaþins su sàvokomis „gebëjimas“,
„interesas“, „pamatinis
poreikis“, „vertybinë
nuostata“, „charakteris“, „temperamentas“.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– pagarbø poþiûrá á
aplinkinius;
– tolerancijà kitai lyèiai;
– nestereotipiná poþiûrá á
lyèiø santykius ir vaidmená visuomenëje.
MOKYTI:
– bendrauti ir bendradarbiauti;
– ávardyti autoritetà ir
suvokti jo (nebûtinai)
teigiamà átakà;
– sklandþiai reikðti
mintis, klausyti ir
iðklausyti.
SUPAþINDINTI SU
SÀVOKOMIS:
– stereotipas;
– iðankstinë nuostata;
– autoritetas.
INFORMUOTI APIE:
– lyèiø skirtumus ir
santykius bei visuomenëje gyvuojanèias
stereotipines nuostatas.

TIKSLAI

– autoritetas, jo reikðmë ir átaka.

– lyèiø santykiai;
– lyèiø stereotipai;

þmoniø ryðiai
– vaikai ir tëvai;
– draugai;

TEMA IR POTEMIAI
Siûloma integruoti á
etikà ir doriná bei
pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio
kalbà, istorijà.

DALYKAI

– autoriteto svarbà ir
átakà asmeniniam
gyvenimui;
– draugø átakà priimant
asmeniná sprendimà.

– lyèiø skirtumus ir
visuomenëje gyvuojanèius su jais susijusius stereotipinius
poþiûrius;

Aptarti:
– þmoniø ryðius ir
santykius;

UÞDUOTYS
Ávairiø formø diskusijos,
„minèiø lietus“, individuali ir grupinë veikla,
kûrybiniai darbai ir kt.

VEIKLA
Mokiniai:
– gebës pakanèiai
vertinti kitos lyties
asmenis;
– atpaþins stereotipiná poþiûrá á kitos
lyties atstovus;
– patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþius;
– gebës ávertinti
autoriteto átakà
savo gyvenime;
– susipaþins su
sàvokomis „stereotipas“, „stereotipinë
nuostata“, „autoritetas“.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– pakantø poþiûrá á kitoniðkumà, skirtingas paþiûras ir
vertybines nuostatas;
– teigiamà poþiûrá á konfliktà
kaip á procesà, skatinantá
asmenybës raidà.
MOKYTI:
– ávardyti ir valdyti neigiamas
emocijas konflikto metu;
– spræsti ir valdyti konfliktus;
– nagrinëti ir interpretuoti
konfliktines situacijas;
– atpaþinti konfliktà.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– konfliktas;
– konflikto sprendimas;
– konflikto valdymas.

UGDYTI:
– gebëjimà savarankiðkai
spræsti;
– atsakomybæ.
MOKYTI:
– priimti sprendimus;
– savarankiðkai apsispræsti;
– prisiimti atsakomybæ uþ
savo sprendimus.
SUPAþINDINTI SU ÐIOMIS
SÀVOKOMIS:
– racionalus;
– neracionalus.

TIKSLAI

DALYKAI
Siûloma integruoti á etikà ir
doriná bei pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio kalbà, istorijà, darbus ir
buities kultûrà.

– konfliktinës situacijos;
– konfliktø valdymas ir
sprendimas.

– pyktis ir agresyvumas;

– dviejø asmenø konfliktas;
– asmens ir grupës
konfliktas;

Siûloma integruoti á etikà ir
doriná bei pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio kalbà, istorijà.

Konfliktai, jø valdymas ir sprendimas

– klaida ir kaltës jausmas.

– pasirinkimo laisvë ir
ribos;
– atsakomybë;

– sprendimø priëmimas
ir vertinimas;

– racionalûs ir neracionalûs sprendimai;

Sprendimai ir jø priëmimas

TEMA IR POTEMIAI

– iðbandyti konflikto
valdymo ir sprendimo
bûdus.

– nagrinëti savo elgesá ir
pojûèius konflikto
metu;

– pastebëti ir nagrinëti
konfliktines situacijas;

– aptarti teigiamus ir
neigiamus galimos
klaidos padarinius.

– pritaikyti modelá,
ágalinantá priimti
sprendimà, apsisprendþiant asmeniðkai;

– ávertinti priimtà kolektyviná sprendimà;

– priimti kolektyviná
sprendimà;

UÞDUOTYS

Individualus ir
grupinis stebëjimas,
analizë, praktinës
uþduotys, didaktiniai þaidimai,
vaizdajuosèiø,
filmø, spektakliø
aptarimas ir kt.

Didaktiniai þaidimai, diskusijos,
apskritieji stalai,
individualus darbas, interviu ir kt.

VEIKLA

Mokiniai:
– gebës atpaþinti konfliktà;
– gebës ávardyti tikruosius
savo interesus konflikto
metu;
– tobulins konflikto valdymo ir sprendimo ágûdþius;
– gebës nagrinëti ir interpretuoti konfliktines situacijas;
– suvoks teigiamà konflikto
reikðmæ asmenybës
raidai;
– susipaþins su sàvokomis
„konfliktas“, „konflikto
valdymas“, „konflikto
sprendimas“ ir gebës jas
taikyti kasdienëje kalboje.

Mokiniai:
– suþinos apie sprendimø
priëmimo bûdus;
– praktiðkai iðbandys ir
pritaikys modelá, ágalinantá
priimti sprendimà;
– supras teigiamà ir neigiamà klaidos poveiká;
– susipaþins su sàvokomis
„racionalus“, „neracionalus“.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– kalbos jausmà;
– gebëjimà raiðkiai, aiðkiai
ir argumentuotai reikðti
mintis, jausmus, poþiûrius
ir nuomones;
– vieðojo kalbëjimo ágûdþius.
MOKYTI:
– argumentuoti, diskutuoti,
reikðti mintis þodþiu ir
raðtu;
– raðyti referatus, praneðimus, dalykinius
laiðkus ir kreipimusis;
– ginti savo nuomonæ,
ávertinti kritikà, formuluoti
klausimus ir á juos atsakyti.
INFORMUOTI APIE:
– dalykinio, mokslinio,
beletristinio ir groþinio
stiliaus reikalavimus;
– informacijos ðaltinius ir jø
panaudojimà rengiant
kalbà.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– referatas;
– vieðoji kalba;
– anotacija;
– recenzija.

TIKSLAI

– argumentavimas,
nuomonës iðsakymas
ir gynimas;
– vieðas pasisakymas;
– informacijos ðaltiniai
ir naudojimasis jais.

– kalbos formos pagal
tikslus (praneðimas,
kreipimasis, diskusija,
pokalbis);
– referatas, recenzija,
anotacija, laiðkas,
kreipimasis;
– teksto redagavimas;

Komunikacijos modeliai

TEMA IR POTEMIAI
Siûloma integruoti
á etikà ir doriná bei
pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio
kalbà, istorijà.

DALYKAI

– pasakyti vieðà kalbà,
argumentuotai ginti
savo poþiûrá, atsakyti
á klausimus.

– kurti ir nagrinëti
ávairaus pobûdþio
tekstus;

UÞDUOTYS
Tekstø kûrimas ir
analizë, vieði pasisakymai, diskusijos, viktorinos, interviu ir kt.

VEIKLA

Mokiniai:
– patobulins praktinius
kalbëjimo ágûdþius;
– ágis ávairaus pobûdþio
tekstø kûrimo patirties;
– gebës naudotis informacijos ðaltiniais;
– ágis pradiniø vieðojo
kalbëjimo ágûdþiø;
– susipaþins su sàvokomis „referatas“,
„vieðoji kalba“,
„anotacija“, „recenzija“ ir gebës jas
taikyti kasdienëje
kalboje.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– nuostatà, kad mokymasis trunka visà
gyvenimà;
– supratimà, kad tarp iðsilavinimo ir
gyvenimo kokybës esama tiesioginio
ryðio;
– darbinius mokiniø ágûdþius;
– kryptingumà, sistemingumà ir kûrybingumà;
– darbo vertës suvokimà.
MOKYTI:
– rinkti ir kaupti informacijà apie profesijas ir joms keliamus reikalavimus;
– orientuotis profesijø ir darbø pasaulyje;
– darbo etikos.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– darbas;
– profesija;
– specialybë;
– darbinë veikla;
– kvalifikacija;
– darbo etika.
INFORMUOTI APIE:
– profesijoms keliamus reikalavimus;
– tai, kaip nustatyti tinkamumà konkreèiai profesijai;
– organizacijas, teikianèias profesinio
konsultavimo ir informavimo paslaugas;
– profesinio mokymo institucijas ir jø
siûlomas mokymo programas bei
konkursus.

TIKSLAI

– darbo vertë;
– darbo etika.

– profesijos pasirinkimà lemiantys
veiksniai ir pakopos;
– profesijoms keliami
reikalavimai;
– darbø pasaulio
struktûra;
– kvalifikuotas ir
nekvalifikuotas
darbas;

– gero darbo kriterijai;

– profesinës veiklos
ávairovë ir profesijø
grupës;

Darbas ir profesija
– iðsilavinimo svarba;
– mokymasis visà
gyvenimà;
– profesiná iðsilavinimà teikianèios
mokymo institucijos;
Siûloma integruoti á etikà ir
doriná bei
pilietiná ugdymà, lietuviø
kalbà ir literatûrà, uþsienio
kalbà, istorijà,
darbus ir
buities kultûrà.

TEMA IR POTEMIAI DALYKAI

– stebëti ir aptarti
konkreèius darbus
dirbanèius þmones.

– aptarti kvalifikacijos svarbà;

– diskutuoti, koks
darbas yra geras;

– diskutuoti apie
profesijos pasirinkimà lemianèius
veiksnius ir pakopas;

– kaupti ir nagrinëti
informacijà apie
ávairias profesijas
ir darbus;

UÞDUOTYS
Stebëjimas, duomenø rinkimas, analizë, iðvykos á ámones, organizacijas,
profesinio konsultavimo ir orientavimo
centrus, diskusijos,
interviu ir kt.

VEIKLA

Mokiniai:
– suvoks bûtinybæ
mokytis visà gyvenimà;
– perpras iðsilavinimo ir
gyvenimo kokybës
ryðá;
– gebës rasti informacijos apie ávairius
darbus ir profesijas,
mokymo institucijas ir
profesinio konsultavimo centrus;
– susipaþins su bendraisiais darbo etikos
reikalavimais;
– gebës informacijà
apie save susieti su
konkreèia profesija;
– susipaþins su sàvokomis „darbas“, „profesija“, „specialybë“,
„kvalifikacija“, „darbo
etika“.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– gebëjimà turimà ekonominæ informacijà susieti su
savo ateities planais;
– gebëjimà bendras Europos
Sàjungos ekonomikos
raidos tendencijas susieti
su Lietuva ir savo ateities
planais.
MOKYTI:
– analizuoti rinkos ekonomikos santykius;
– nagrinëti Lietuvos darbo
rinkos padëtá ir tendencijas;
– ieðkoti darbo rinkos
informacijos ir jà analizuoti.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– rinkos ekonomika;
– darbo rinka;
– darbo naðumas;
– nedarbas.
INFORMUOTI APIE:
– darbo rinkos tendencijas
ðalyje ir jø átakà profesiniam apsisprendimui.

TIKSLAI

TEMA IR POTEMIAI

DALYKAI

Ekonominis visuomenës gyvenimas
Siûloma integruoti
– istoriniai lietuviø
á etikà ir doriná bei
verslai ir jø raida;
pilietiná ugdymà,
lietuviø kalbà ir
literatûrà, uþsienio
kalbà, istorijà,
darbus ir buities
– darbo santykiai;
kultûrà.
– rinkos ekonomika;
– darbo rinka;
– darbo naðumas;
– nedarbas;
– Europos ekonomikos
tendencijos ir jø átaka
Lietuvai;
– Lietuvos ekonominë
geografija.
– rinkti informacijà ið
ávairiø ðaltiniø (televizijos, spaudos, interneto) apie Lietuvos ir
Europos Sàjungos
ekonominá gyvenimà;
– vertinti ir sieti turimà
informacijà su savo
ateities planais;
– iðtirti savo bûsimos
(norimos) profesijos
poreiká darbo rinkoje.

– atlikti lyginamàjà
istorinæ konkreèios
profesijos (pavyzdþiui, siuvëjo, gydytojo, batsiuvio ir pan.)
analizæ.

UÞDUOTYS
Referatai, raðto ir
projektiniai darbai,
vieðosios kalbos,
pasisakymai, praneðimai, interviu, ekskursijos, kelionës, sveèiø
lankymaisi.

VEIKLA

Mokiniai:
– supras istorinæ ekonominio gyvenimo raidà
ir kaità;
– gebës ieðkoti ir rasti
informacijos apie
mûsø ðalies ir Europos Sàjungos ekonomikos padëtá, raidà ir
tendencijas;
– gebës sieti turimà
ekonominæ informacijà su savo ateities
planais;
– suvoks kitø ðaliø
ekonomikos átakà
Lietuvai;
– gaus informacijos apie
Lietuvos darbo rinkos
tendencijas ir jø átakà
profesiniam apsisprendimui;
– susipaþins su sàvokomis „darbo rinka“,
„rinkos ekonomika“,
„darbo naðumas“,
„darbo santykiai“ ir
gebës jas taikyti.

REZULTATAI

Að kuriu savo gyvenimà.
Viltys ir svajonës

Ðalis: Èekijos Respublika
Mokykla: Novij Jièino specialiojo
ugdymo mokykla
Mokomasis dalykas: pilietinis ugdymas
Mokytojas: Ivanas Janikas

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti gebëjimà ávardyti savo svajones, sieti jas su
ateities svajonëmis, ugdyti mokiniø savimonæ

LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

3 pamokos

PAGRINDINËS SÀVOKOS

Svajonës ir svajojimas, tikrovë, troðkimai, gebëjimas
METODAI IR STRATEGIJOS

Diskusija, interviu, individualus darbas, darbas poromis ir grupëmis, raðymas, pristatymas þodþiu
PRIEMONËS

Raðikliai, popierius, mokinio darbo lapai
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Mokiniai diskutuos su þinomais asmenimis; apklaus
pasirinktà suaugusá þmogø; dirbs individualiai, diskutuos poromis ir grupëmis; raðys ir pristatys þodþiu
darbà „Mano gyvenimas – mano atsiminimai“
REZULTATAI

3 klasës (18 metø) mokiniai

Mokiniai gebës ávardyti savo jausmus, kalbëti apie
juos ir sieti su ateitimi; lavins iðraiðkos gebëjimus

UÞDUOTYS IR VEIKLA

1 pamoka. Mokiniai diskutuoja su þinomu þmogumi. Namø darbas – 1-ojo mokinio darbo lapo pildymas.
2 pamoka. Mokiniai diskutuoja apie pokalbá, pamokos pabaigoje gauna 2-àjá mokinio darbo lapà, kurá
baigia pildyti namie.
3 pamoka. Diskusija apie uþpildytus 1-àjá ir 2-àjá
mokinio darbo lapus, papildymai. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalija á grupes ir pildo 3-iàjá
mokinio darbo lapà
METODAI

Diskusija, pokalbis, individualus darbas, porø ir grupiø diskusija
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

VERTINIMAS

Individuali refleksija, grupës vertinimas

Integruojama á pilietinio ugdymo kursà (3 klasë, II
dalis „þmogus, jo dorovë“, 2 tema „Motyvacija, poþiûris, vertybiø sistema, planai ir idealai“)

LAIKAS

PAPILDOMOS TEMOS

4–5 val.

Mokiniai gali raðyti raðiná „Mano atsiminimai“, kuriame ásivaizduoja save senà ir apraðo savo gyvenimà: kà studijavo, kaip rengësi savo profesijai, kà
reikðminga nuveikë, apie savo ðeimà, vaikus… Darbas pristatomas klasëje
PRIEMONËS

Raðikliai ir popierius
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Gali bûti, kad specialiøjø poreikiø vaikai svajoja apie
profesijas, kurios neatitinka jø gebëjimø. Reikia dirbti
labai kantriai, iðkart nesuþlugdyti jø svajoniø, bet
pasiûlyti galimas alternatyvas. Svarbu parodyti, kad
visø þmoniø svajonës keièiasi
NAMØ DARBAI

Pokalbiai su tëvais, mokiniø darbo lapai, raðto darbas „Mano atsiminimai“
PAMOKOS SVEÈIAS

Miesto meras, buvæs mokytojas
REZULTATAI

Mokiniai suþinos, kad daryti, kad jø svajonës iðsipildytø. Kita vertus, nedera nusivilti, jei svajonës ir neiðsipildo. Mokiniai suvoks, kuo skiriasi svajonës, kurios motyvuoja dirbti, ir svajojimas – bëgimas nuo
tikrovës
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1-asis mokinio darbo lapas

SVAJONËS IR TIKROVË
Pokalbis-tyrimas
Jûsø uþduotis – apklausti du þmones. Juos pasirinkite savo nuoþiûra. Tai gali bûti jûsø
tëvai ar kiti suaugæ giminaièiai, mokytojai, ðeimos draugai. Paaiðkinkite jiems, kad
mokykloje nagrinëjate temà „Svajonës ir tikrovë“, bei mandagiai papraðykite juos
atsakyti á klausimus. Jei suaugusieji to pageidauja, galite apklausti juos anonimiðkai,
nenurodyti jø vardo. Pasikalbëkite su jais apie svajones ir tikrovæ.
I þmogus:
1. Kokie buvo jûsø norai ir svajonës, kai buvote jaunesnis(-ë)?
................................................................................................................................................................
2. Ar jûsø norai ir svajonës iðsipildë?
................................................................................................................................................................
3. Jei taip, ko turëjote iðmokti, kad pasiektumëte savo svajonæ?
................................................................................................................................................................
4. Jei ne, ar jûs dabar laimingas(-a), ar nelaimingas(-a)? Kà dël to darote?
...............................................................................................................................................................
II þmogus:
1. Kokie buvo jûsø norai ir svajonës, kai buvote jaunesnis(-ë)?
................................................................................................................................................................
2. Ar jûsø norai ir svajonës iðsipildë?
................................................................................................................................................................
3. Jei taip, ko turëjote iðmokti, kad pasiektumëte savo svajonæ?
................................................................................................................................................................
4. Jei ne, ar jûs dabar laimingas(-a), ar nelaimingas(-a)? Kà dël to darote?
...............................................................................................................................................................
Aptarkite tyrimo rezultatus klasëje.
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2 -asis mokinio darbo lapas

MANO SVAJONËS IR GALIMYBËS
Tikriausiai tu turi daug svajoniø. Mes norëtume suþinoti apie dvi tavo svajones.
Pabandyk ávardinti jas ir pagalvok apie gebëjimus, kuriø tau prireiks, kad pasiektum
savo svajonæ. Jie suraðyti staèiakampiuose prie svajonës pavadinimo.
Jei kurá nors gebëjimà jau pakankamai iðlavinai, gali nuspalvinti baltà staèiakampá.
Bet nuspalvink tik tiek, kiek esi pasiekæs. Galbût nuspalvinsi tik pusæ kurio nors
staèiakampio – tai reikð, kad dar turi padirbëti ðioje srityje. Kadangi mes neþinome,
kokios tavo svajonës, neþinome, kokiø sugebëjimø tau gali prireikti. Pats áraðyk juos
ir nuspalvink, kiek tavo gebëjimas iðlavintas.
Gali bûti, kad kurie nors gebëjimai virðija tavo galimybes, tau per sudëtingi, – tada
nuspalvink juos raudonai. Jei tavo lape atsiras keletas raudonø staèiakampiø, gerai
pagalvok, ar tavo svajonë neveda tavæs klaidingu keliu? Ir ar padarei viskà, kad jà
pasiektum?

Fizinio pasirengimo?
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Fizinio pasirengimo?

Ar uþpildei lapus?
Galbût kai kurie staèiakampiai vis dar tuðti?
Galbût tu nelabai þinai, ko gali prireikti siekiant tavo svajonës, kokiø þiniø, kokiø
gebëjimø tam reikia. Gali pasikalbëti apie tai su kitu þmogumi. Pasidalink su kuriuo
nors bendraklasiu savo mintimis, iðklausyk ir jo svajoniø. Galite aptarti savo svajones
maþose grupelëse, galite patarti vienas kitam. Pasikalbëkite ir apie tai, kiek staèiakampiø
ir kaip nuspalvinote. Kokie tavo gebëjimai geriausiai iðlavinti?
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3–iasis mokinio darbo lapas

SVAJONIØ IR NORØ ABËCËLË

Beveik kiekvienas þmogus turi svajoniø.
Tai gerai.
Kartais sakoma: „Sek paskui savo svajonæ“.
Þinome, kad ne visos svajonës iðsipildo, kai kurios taip ir lieka tik svajonëmis, bet kai
kurias galima paversti tikrove.
Svajonës neiðsipildo paèios. Reikia veikti patiems.
Bet kà daryti? Kaip paversti savo svajonæ tikrove?
Sunku atsakyti, nes svajonës bûna labai skirtingos, todël joms iðsipildyti reikia skirtingø
dalykø. Taèiau kai kurie dalykai bûtini bet kuriai svajonei ar norui iðsipildyti.
Mes pabandëme juos suraðyti pagal abëcëlæ. Kiekviena abëcëlës raidë reiðkia kà nors,
kas mums gali padëti siekiant savo svajonës.
Tavo uþduotis – atsakyti, kodël tos savybës ar dalykai reikalingi. Pabandyk paaiðkinti,
kaip jie siejasi su tavo svajone.
Abëcëlë nepilna. Tu gali jà pabaigti.

A – augimas
B – brolystë
C – charakteris
D – draugai
E – elgesys, emocijos, eiliðkumas
F – forma
G – garbë
H – heroizmas
I –
J –
K–
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4–asis mokinio darbo lapas

MANO ATSIMINIMAI
Ásivaizduok, kad tu esi senas þmogus. Kas nors tavæs praðo papasakoti savo gyvenimo
istorijà, kà nuveikei, kà pasiekei.
Paraðyk ásivaizduojamà savo gyvenimo istorijà. Gali raðyti apie mokyklà, universitetà,
kur mokeisi, kà dirbai, taip pat apie savo namus ir ðeimà...
Mëgaukis ðia uþduotimi, bet nepamirðk, kad ðá darbà reikës pristatyti visai klasei.
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Að kuriu savo gyvenimà.
Asmeninis biudþetas
ir jo planavimas

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Ðakiø „Varpo“ vidurinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: matematika, 7 klasë
Mokytoja: Rita Grybienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Mokyti apskaièiuoti asmeniná biudþetà ir susieti já
su ateitimi
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Biudþetas, pajamos, iðlaidos, perteklinis biudþetas,
subalansuotas biudþetas, deficitinis biudþetas
METODAI IR STRATEGIJOS

Projektinis darbas

Mokinio darbo lapas „Mano asmeninis biudþetas“
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Individuali veikla – projekto „Mano asmeninis ir svajoniø biudþetas“ parengimas ir pristatymas klasei
REZULTATAI

Mokiniai patobulins poreikiø planavimo ágûdþius;
iðmoks praktiðkai nustatyti pasirinkto gyvenimo bûdo kaðtus; suvoks tiesioginá asmeninio biudþeto ir
gyvenimo bûdo ryðá
Bendras darbø aptarimas klasëje, dalijimasis darbo
áspûdþiais
LAIKAS

3 pamokos (po 45 min.)

LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

3 pamokos po 45 min. (2 pamokos – uþduoties pateikimas, planavimas, individualus mokiniø darbas;
1 pamoka – projektiniø darbø pristatymas klasei, aptarimas)
UÞDUOTYS IR VEIKLA

PRIEMONËS

VERTINIMAS

Bendrojo lavinimo mokyklos 7 klasë

Mokiniai apskaièiuoja savo dabartiná ir numatomà
(svajoniø) biudþetà, apdoroja turimus duomenis ir pavaizduoja juos diagramomis
METODAI

Projektinis darbas – individuali uþduotis „Mano asmeninis ir svajoniø biudþetas“, diskusija
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Biudþetas, pajamos, iðlaidos, perteklinis biudþetas,
subalansuotas biudþetas, deficitinis biudþetas
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Bendrojo lavinimo mokyklos 7 klasës matematikos
kursas, tema – „Procentai. Ðeimos biudþetas“
PAPILDOMOS TEMOS

Primenamos 6 klasëje nagrinëtos temos: „Palûkanø
skaièiavimas“, „Duomenø vaizdavimas diagramomis“
PRIEMONËS

Mokinio darbo lapai „Mano 1 metø asmeninis biudþetas“ ir „Mano 1 metø svajoniø biudþetas“, popierius, skaièiuotuvai, pieðtukai
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

–

PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAI

Apskaièiuoti ðeimos biudþetà
REZULTATAS

Mokiniai teorines þinias pritaikë praktiðkai: iðmoko
nustatyti dabartinio gyvenimo bûdo kaðtus, suvokë
asmeninio biudþeto ir gyvenimo bûdo ryðá
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PROJEKTAS
Mano 1 metø asmeninis ir svajoniø biudþetas
Projekte turi atsispindëti:
1) atlyginimo skaièiavimas. Tarkim, kad vieno ðeimos nario atlyginimas pareiginis, o kito – valandinis. Pasirinkæ kvalifikaciná koeficientà ir valandiná atlygá, apskaièiuokite abiejø mënesinius
(metinius) atlyginimus „pagal popieriø“. Apskaièiuokite kiekvieno mokamus mokesèius (pajamø ir SODROS) ir sumà, gaunamà á rankas, atskaièiavus mokesèius;
2) palûkanø skaièiavimas. Pasirinkite banko indëlio dydá ir metinæ palûkanø normà. Apskaièiuokite
laikotarpio, kurio biudþetà nagrinëjate, palûkanas;
3) valiutø kursai. Tarkim, kad viena jûsø ðeimos iðlaidø dalis – ðeimos nario kelionë á uþsiená.
Pakeiskite litus ðalies, á kurià vykstama, valiuta, o pinigø likutá gráþus ið kelionës – litais. Iðsiaiðkinkite, kuriame banke ir kodël tai palankiausia daryti;
4) duomenø vaizdavimas diagramomis. Numatykite kitas ðeimos pajamas ir iðlaidas. Iliustruokite
jas diagramomis, pavyzdþiui, pajamas – skrituline, o iðlaidas – stulpeline arba atvirkðèiai;
5) biudþetas. Nustatykite, koks yra jûsø ðeimos nagrinëjamo laikotarpio biudþetas: deficitinis, subalansuotas ar perteklinis;
6) projekto apipavidalinimas ir pristatymas. Graþiai apipavidalinkite projektà ir iðmokite trumpai
já apibûdinti.

SÀVOKOS
Biudþetas – asmens tam tikro laikotarpio pajamø ir iðlaidø paskirstymas. Biudþetas gali bûti:
a) deficitinis (iðlaidos virðija pajamas);
b) subalansuotas (iðlaidos lygios pajamoms);
c) perteklinis (iðlaidos maþesnës uþ pajamas).
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Mokinio darbo lapas „Mano 1 metø asmeninis biudþetas“

Mokinio darbo lapas „Mano 1 metø svajoniø biudþetas“

III dalis. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA (5–10 klasës) 71

Saviþina.
þmogaus savitumo vertë.
Dràsa bûti savimi

Ðalis: Èekijos Respublika
Mokykla: Novij Jièino specialiojo
ugdymo mokykla
Mokomasis dalykas: pilietinis ugdymas
Mokytojas: Ivanas Janikas

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Parodyti saviþinos svarbà planuojant ateitá; ugdyti
savigarbà, teigiamà savæs vertinimà; padëti save suvokti; mokyti paþinti savo charakterá, asmenybës
tipà
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Gebëjimas, interesai, vertybë, vertybiø sistema, charakteris, asmenybës tipas
METODAI IR STRATEGIJOS

Individualus darbas, diskusijos, paskaita
PRIEMONËS

Raðikliai, popierius
UÞDUOTYS IR VEIKLA

1 klasës (15–16 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

2 pamokos

UÞDUOTYS IR VEIKLA

1 pamoka. Mokiniai pildo 1-àjá mokinio darbo lapà
ir aptaria su klasës draugais atsakymus. Mokytojas
baigia pamokà trumpa paskaita apie savigarbos svarbà.
2 pamoka. Mokiniai pildo 2-àjá mokinio darbo lapà
ir maþomis grupelëmis aptaria atsakymus. Mokytojas iðkelia saviþinos svarbà, siedamas tai su ávairiø
priklausomybiø prevencija.

Mokiniai pildo darbo lapus ir aptaria juos su bendraklasiais

METODAI

REZULTATAI

INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Individualus darbas, diskusijos, paskaita

Mokiniai lavins saviþinos ágûdþius; geriau paþins
save, savo poreikius, norus, gebëjimus, galimybes
ir interesus, gebës tai sieti su adekvaèia profesija;
suvoks saviþinos svarbà planuojant karjerà; atpaþins savo paèiø savybes

Integruojama á pilietinio ugdymo pamokà „þmogaus
gyvenimo stilius“

VERTINIMAS

PRIEMONËS

LAIKAS

DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Individuali refleksija, grupës vertinimas
2 pamokos

PAPILDOMOS TEMOS

Ðià temà galima sieti su popamokine veikla ar su
tema „Að“
Raðikliai, popierius
Reikia labai atidþiai dirbti su specialiøjø poreikiø
vaikais, nes jie gali turëti neigiamos patirties ir dël
to blogai save vertinti. Daþnai jie apsimeta, kad labai aukðtai save vertina. Svarbu iðlikti kantriems ir
padëti tokiems mokiniams paþinti save, savo pranaðumus ir trûkumus, su kuriais turës susitaikyti
NAMØ DARBAI

–

PAMOKOS SVEÈIAS

–

REZULTATAI

Saviþinos tema yra nepaprastai svarbi, galinti padëti visose gyvenimo srityse, o ypaè – siekiant iðvengti narkomanijos ir ávairiø manipuliacijø
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1-asis mokinio darbo lapas

Að, mano skëtis ir mano ðeðëliai
Kiekvienas ið mûsø turime ávairiø pranaðumø. Laikui bëgant, jie keièiasi. Svarbu þinoti, kad tie pranaðumai veikia mûsø asmeniná ir profesiná gyvenimà.
Taip pat reikia atminti, kad kiekvienas þmogus turi ir teigiamø, ir neigiamø bruoþø. Jei nori sëkmingai
nugyventi gyvenimà, ugdyk teigiamus bruoþus ir stenkis atsikratyti neigiamø. Bet pirmiausia svarbu tuos
bruoþus ávardyti.
Dabar pagalvok apie save ir kitame lape save nupieðk. Dar ne viskas – virð savæs nupieðk skëtá. Klausi,
kam jo reikia? Tikras skëtis saugo nuo blogo oro. Tad jis yra tarsi apsaugos þenklas. Gyvenime daþnai pasitaiko „blogø orø“ – ávairiø sunkumø, nusivylimø, iðdavysèiø, paþeminimo… Kas gali tokiais atvejais pagelbëti?
Savigarba. Todël dabar susikurk ásivaizduojamà savigarbos gaubtà: nupieðtame skëtyje suraðyk teigiamuosius
savo bruoþus.
Taèiau tu turi ne tik teigiamø bruoþø… Nurodyk ir juos. Kur? Nupieðk savo ðeðëlá ir jame suraðyk neigiamuosius bruoþus ir silpnybes.
Taigi imk lapà, pieðk ir raðyk. Aèiû.

Èia að, mano skëtis ir mano ðeðëliai
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2-asis mokinio darbo lapas

TOKS AÐ ESU DABAR
Að moku… ________________________________________________________________
Að labai gerai… _____________________________________________________________
Að domiuosi… ______________________________________________________________
Að mëgstu… ________________________________________________________________
Að esu laimingas, kai… ______________________________________________________
Að liûdþiu, kai… ____________________________________________________________
Man gaila, kai… ____________________________________________________________
Að pykstu, kai… ____________________________________________________________
Kiti mane mëgsta, nes… ______________________________________________________
Kiti ant manæs pyksta, kai að… ________________________________________________
Kai kas nors liûdi arba jam sunku, að… ________________________________________
Mano pranaðumai

Mano trûkumai

TOKS AÐ BÛSIU ATEITYJE
Sakoma, kad gyvenimas – tai scena. Asmeniniame ir profesiniame gyvenime mes atliekame
daugybæ vaidmenø. Nurodyk vaidmenis, kuriuos norëtum vaidinti savo gyvenime (pavyzdþiui,
vyro ar þmonos, tëvo ar mamos, konkreèios profesijos atstovo…). Tai padaræs, deðinëje pusëje
suraðyk, kokios savybës bûtinos þmogui, kad gerai atliktø tà vaidmená.
Vaidmuo
Mama

Savybës, gebëjimai, þinios
kantrybë, gerumas, gebëjimas rasti kompromisà…

Ar jau atlikai darbà? Jeigu taip, tavæs laukia paskutinë uþduotis. Palygink save toká, koká matai
dabar, ir toká, koks norëtum bûti ateityje. Ar daug naujø dalykø tau reikës iðmokti? Gal kai
kurios savybës tau jau bûdingos? Aptark atsakymus su klasës draugais.
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Saviþina.
Interesai ir pomëgiai

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokomasis dalykas ir klasë: klasës valandëlë, 10 klasë
Mokytoja: Danguolë Daugirdaitë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti savo vertës supratimà, asmenybës bruoþus,
skatinanèius sàmoningai veikti, poreiká suvokti asmeninio augimo ir keitimosi svarbà; mokyti priimti
sprendimus
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Charakteris, gebëjimas, interesai, intelektas, vertybinës nuostatos, karjera

10 (2) gimnazijos klasës (16–17 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

5 min. – ávadas; 20 min. – terminø aptarimas; 15 min. –
savo kompetencijos vertinimas; 20 min. – interesø,
pomëgiø iðvardijimas ir aptarimas; 25 min. – sprendimo
priëmimo modelis; 5 min. – apibendrinimas
UÞDUOTYS IR VEIKLA

METODAI IR STRATEGIJOS

Diskusija, „minèiø lietus“, planuota veikla, bendras
ir grupinis darbas

1) ávadas; 2) terminø analizë; 3) veikla pagal I sk.
3 pamokà; 4) veikla pagal I sk. 4 pamokà; 5) veikla
pagal I sk. 7 pamokà; 6) átvirtinimas

PRIEMONËS

METODAI

Tarptautiniø þodþiø þodynai, medþiaga raðymo uþduotims, tyrimø uþduotys ið N. Perry’o ir Z. Vanzandto knygø „þvilgsnis á ateitá“, „Mano pasirinkimo galimybës“
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Diskutuoti apie saviþinos ir savæs vertinimo svarbà,
analizuoti savo polinkius ir gebëjimus, atlikti tyrimo uþduotis
REZULTATAI

Planuota veikla, grupinis darbas, diskusija, „minèiø
lietus“
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Gabumai, vertybës, ágûdþiai, kompetencija, pomëgis, prioritetai, alternatyvos
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Integravimas á klasës vadovo darbà
PAPILDOMOS TEMOS

Geriau save paþins, gebës praktiðkai analizuoti informacijà apie save

„Ryðys tarp informacijos apie save ir profesijos“, „Profesinis tinkamumas“, „Karjeros sprendimo priëmimo
modelis“

VERTINIMAS

PRIEMONËS

Individualus
LAIKAS

2 akademinës valandos (90 min.)

Tarptautiniø þodþiø þodynai, medþiaga raðymo uþduotims, N. Perry’o ir Z. Vanzandto knygos „Mano
pasirinkimo galimybës“ ir „þvilgsnis á ateitá“
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

–

PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAI

Paraðyti keletà pavyzdþiø paaiðkinant asmeniná
sprendimø priëmimo modelá
REZULTATAI

Mokiniai iðmoko nustatyti ir ávertinti þinias apie save, ágijo ágûdþiø priimti sprendimà
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UÞDUOTYS IR VEIKLA
1. Ávadas
Mokiniai supaþindinami su nagrinëjama tema, nurodant, kad pamokos tikslas – padëti
ásisàmoninti, koks svarbus yra savæs paþinimas, gebëjimas analizuoti informacijà apie save.
Lentoje – trys skrituliai: „Noriu“, „Galiu“, „Reikia “.
2. Terminø analizë
Mokiniams paaiðkinama, kad, norëdami kalbëti apie save, pirmiausia jie turi iðmokti vartoti
tinkamus þodþius.
4–6 mokiniø grupës gauna uþduotá aptarti kortelëse pateiktus þodþius (þr. 1 priedà). Pirmiausia
mokiniai þodynuose suranda ðiø þodþiø reikðmes. Átraukiami visi grupës nariai.
Paskui mokiniai garsiai aptaria surastas þodþiø reikðmes, artindamiesi prie iðvados, kad ðie
þodþiai gali padëti gilintis á savæs paþinimà.
3. Savo kompetencijos vertinimas
Mokiniai turi mokëti vertinti savo gebëjimus, savo mokymosi pasiekimus. Popieriaus lape
kiekvienas uþraðo visus dalykus, kuriø mokësi, prie kiekvieno paþymëdamas uþkoduotus savo
kompetencijø vertinimus: A – aukðto lygio, B – patenkinama, O – kelianti nerimà kompetencija.
Paskui mokiniai paraðo „+“ þenklà prie tø dalykø, kuriø rezultatus jie galëtø pagerinti.
Baigus vertinti mokiniai átraukiami á diskusijà. Aiðkinamasi, kodël svarbûs kiekvieno atskiro
dalyko rezultatai, kaip mokymosi rezultatai veikia savæs suvokimà, kas, be mokymosi rezultatø,
dar gali prisidëti prie sëkmingos karjeros.
4. Pomëgiø ir interesø iðvardijimas ir aptarimas
Interesai vaidina svarbø vaidmená priimant sprendimus ir siekiant karjeros, o laisvalaikio
pomëgiai gerina gyvenimo kokybæ. Kad iðsiaiðkintø savo interesus ir pomëgius, mokiniai praðomi
uþpildyti lentelæ (þr. 2 priedà).
Uþpildþius lentelæ galima diskusija klausimais „Kodël reikia domëtis savo interesais, galvoti
apie profesijos pasirinkimà ateityje?“, „Ar yra skirtumas tarp mëgstamos veiklos ir laisvalaikio
pomëgiø?“
Toliau organizuojama veikla (pagal 3 priedà). Po veiklos galima diskusija „Ar mëgstama veikla
turi kainuoti daug pinigø?“, „Kokiø pagrindiniø dalykø galime iðmokti planuodami laisvalaiká?“
5. Sprendimo priëmimo modelis, pagrástas matematiniais skaièiavimais
Diskusijos apie matematiná sprendimo priëmimo modelá metu paaiðkëja, kad kiekvienas þmogus
priima sprendimus savaip.
Svarbu gerai iðaiðkinti ðá sprendimo priëmimo modelá ir iðmokyti taikyti já tiriant svarbias mokyklos
bei asmenines problemas.
Veikla organizuojama pagal 4 priedà. Svarbiausia dalis po lentelës pildymo – diskusija „Patiko
ar nepatiko ðis sprendimo priëmimo modelis? Kodël?“
6. Átvirtinimas
Organizuojant ðià veiklà dar kartà apibrëþiamos pagrindinës vartotos sàvokos, atkreipiamas
dëmesys á svarbà paþinti save. Kiekvienas mokinys braiþo skrituliukus „Noriu“, „Galiu“, „Reikia“.
Apibendrinama. Ar sprendimas ágyvendino tikslus? Mokiniai turi þinoti, kad sprendimø
priëmimas – tæstinis procesas.
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1 priedas

A

B

ÁGÛDþIAI
POMËGIAI

GABUMAI
INTELEKTAS

C

D

INTERESAI
KOMPETENCIJA

VERTYBËS
PRIORITETAI

D
CHARAKTERISTIKA
KARJERA
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2 priedas
DVIDEÐIMT DALYKØ, KURIUOS MËGSTU DARYTI
VEIKLOS POBŪDIS, DARBAS

Ž/V

Litai

V

1.
2.
3.
4.
5.
.......
.......
......
18.
19.
20.

1. Pirmojoje skiltyje mokiniai suraðo dvideðimt savo mëgstamos veiklos rûðiø. Tai gali bûti filmø
lankymas, knygø skaitymas, sportavimas, paðnekesiai su draugais, vaikðèiojimas po miðkà,
muziejø lankymas, tapyba ar kitokia veikla.
2. Antrojoje skiltyje prie kiekvienos veiklos mokinys turi paþymëti „Þ“ arba „V“: „Þ“ – jei ta
veikla mëgsta uþsiimti kartu su kitais þmonëmis, „V“ – vienas pats.

3. Treèiojoje skiltyje reikia paþymëti iðlaidas litais. Papraðykite mokiniø paþymëti, kiek iðleidþia
pinigø tai veiklai, jeigu iðlaidos virðija penkis litus.
4. Paskutinëje skiltyje þymimas tos veiklos daþnumas. Jeigu mokinys atliko ðià veiklà nors kartà
per paskutiná mënesá, jis paþymi ties ja „V“.

5. Padalinkite klasæ á maþas grupeles ir paklauskite kiekvieno mokinio, kà jis, atlikdamas ðià
uþduotá, suþinojo apie save.
6. Tada papraðykite mokiniø pagalvoti apie bûsimà profesijà, darbà, kuris vienaip ar kitaip
atitiktø jø interesus.
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3 priedas
1. Sudarykite 5–6 mokiniø grupes. Leiskite jiems 10 min. pasakoti, kokia laisvalaikio veikla
þmonës gali uþsiimti. Tegu jie „minèiø lietaus“ bûdu pasako kuo daugiau ávairiausiø siûlymø.
Kiekvienoje grupelëje turi bûti þmogus, kuris visus siûlymus uþraðytø. Po 10 min. kiekviena
grupelë atrenka 10 veiklos srièiø ir jas pristato.
2. Kiekvienas mokinys ant atskiro lapelio uþraðo 5 veiklos rûðis, kurios labiausiai jam patinka.
Prie tø veiklos srièiø, kurios, jo manymu, gali bûti susijusios su bûsima jo profesija, paþymi „X“.
Grupëje mokiniai susikeièia lapeliais ir aptaria situacijà.
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4 priedas

Vertybës

Prioritetai

Problemos alternatyvos

1–10

#1

#2

#3

Matematinio modelio taikymas:
a) leiskite mokiniams pasirinkti problemà, dël kurios jie turës apsispræsti: kokià vietà pasirinkti
pasimatymui; rûkyti ar nerûkyti; kokià temà pasirinkti mokykloje rengiamam teminiam
vakarëliui ir t. t.;
b) uþraðykite galimas problemos sprendimo alternatyvas ( # 1, # 2, # 3 ). Jeigu ámanoma,
pasistenkite, kad jø bûtø daugiau nei dvi, nes tada sprendimai neatrodys tik „balti“ ar
„juodi“. Pavyzdþiui, pasimatymo vietos alternatyvos: # 1 – kinas, # 2 – parkas, # 3 –
kavinë;
c) „minèiø lietaus“ bûdu iðvardinkite kuo daugiau vertybiø, susijusiø su priimamu
sprendimu. Pavyzdþiui, iðlaidos, reikalingos sprendimui vykdyti; sveikatos iðsaugojimas;
pagarba; aplinkosauga; malonumas; rizika ir t. t.;
d) nustatykite vertybiø prioritetus ir suraðykite jas eilës tvarka. Tai nepaprastai subjektyvu,
nes kiekvienas mokinys turi savo nuomonæ. Jeigu iðvardinamos 10 ar maþiau vertybiø,
naudokite deðimtbalæ vertinimo sistemà, pagal kurià # 10 reiðkia patá aukðèiausià
ávertinimà, # 9 reiðkia ðiek tiek maþesnæ vertybæ ir taip toliau, kol prieisite prie # 1,
reiðkianèio paèios maþiausios reikðmës vertybæ. Jeigu vertybiø bus daugiau negu 10,
naudokite atitinkamai 15 ar 20 balø vertinimo sistemà. Galima kurá nors vertinimo skaièiø
„perðokti“, jeigu nustatote, kad greta esanèiø vertybiø skirtumas yra gana didelis;
e) dabar, nekreipdami jokio dëmesio á skaièius, sugráþkite prie trijø pasirinktø alternatyvø
(pasimatymo alternatyvos: kinas, parkas, kavinë). Nustatykite alternatyvø vietà
palygindami jas su vertybiø skiltyje iðvardintomis vertybëmis. Jeigu kuri nors alternatyva
visais poþiûriais atitinka pasirinktà vertybæ, ávertinkite jà „++“. Jeigu alternatyva atitinka
vertybæ daugeliu poþiûriø, ávertinkite jà „+“. Jeigu alternatyva yra neutrali, ávertinkite jà
„+ –“. Jeigu alternatyva turi daugiau trûkumø negu pranaðumø, ávertinkite jà „–“. Jeigu
alternatyva visiðkai neatitinka vertybës ir atrodo labai neigiamai, ávertinkite „– –“. Taip
palyginkite kiekvienà uþraðytà vertybæ su kiekviena alternatyva;
f) ties kiekvienu „+ +“ paþymëkite 2 taðkus, ties kiekvienu „+“ paraðykite 1 taðkà, ties
kiekvienu „+ –“ 0 taðkø, ties kiekvienu „–“ áraðykite –1 taðkà, o ties kiekvienu „– –“
paþymëkite –2 taðkus;
g) dabar kiekvienà vertybiø prioriteto vertinimà padauginkite ið alternatyvø skiltyse
paþymëto skaièiaus. Rezultatus uþraðykite ðalia pliusø ir minusø;
h) sudëkite atskirai kiekvienos alternatyvos skiltyse gautus rezultatus;
i) nuspræskite, ar alternatyva, gavusi didþiausià ávertinimà, yra pati geriausia.
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Vaikai ir tëvai
þmoniø ryðiai

Ðalis: Lietuva
Mokykla: VDU Kauno „Rasos“ gimnazija
Mokomasis dalykas ir klasë: biologija, 9 klasë
Vardas, pavardë: Jolanta Martinionienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

PAGRINDINËS SÀVOKOS

LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

Ugdyti pagarbø santyká su aplinkiniais

14–15 metø 9 klasës mokiniai

Charakteris, temperamentas, autoritetas, iðankstinë
nuostata
Darbas grupëse, „minèiø lietus“, praktinë uþduotis –
nuotraukø analizë, þodiniai pristatymai, diskusija

3 min. – pamokos pradþia, 10 min. – darbas grupëse
su vadovëlio iliustracijomis, 10 min. – grupiniø
uþduoèiø pristatymas, 10 min. – darbas grupëse:
„minèiø lietus“, nuotraukø analizë, 10 min. – þodiniai
pristatymai, 2 min. – pamokos apibendrinimas

PRIEMONËS

UÞDUOTYS IR VEIKLA

METODAI IR STRATEGIJOS

Skaidruolës su nuotraukomis, ðeimos nuotraukos,
lipnieji spalvoto popieriaus lapukai, flomasteriai
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Mokytoja paaiðkina uþduotá „Vaikai paveldi tëvø
savybes“, kurià reikës atlikti grupëmis; mokiniai
analizuoja ið namø atsineðtas ðeimos nuotraukas
ir„minèiø lietaus“ metodu á geltonus lapukus suraðo
savo ir tëvø fenotipo panaðumus, o á þalius lapukus –
asmenybës panaðumus. Grupiø lyderiai ant dideliø
lapø, iðkabintø lentoje, priklijuoja spalvotus lapukus
su mintimis. Vyksta þodinis pristatymas, lyderiai
perskaito, kas paraðyta ant lapukø. Mokytoja
diskutuoja su mokiniais apie tëvø vaidmená vaikø
gyvenime ir jø autoritetà. Apibendrinama.
REZULTATAI

Mokiniai gebës ávertinti tëvø autoriteto vaidmená savo
gyvenime, mokës bendrauti, iðklausyti kito nuomonës
ir sklandþiai reikðti savo mintis

Pamokos pradþioje pasakomi pamokos tikslai ir
uþdaviniai, mokiniai supaþindinami su pamokos
veikla, suskirstomi á 4 darbo grupes, mokiniams
paaiðkinamas darbas grupëse „Paveldimumo
mechanizmas“ (reikës iðnagrinëti nurodytà vadovëlio
iliustracijà ir pristatyti klasei), pateikiami lapai su
nurodytomis uþduotimis: 1 grupë – apvaisinimas, 79
a pav., 2 grupë – genai ir DNR molekuliø atkarpos,
80 a pav., 3 grupë – fenotipas yra genotipo ir aplinkos
sàveikos padarinys, 80 c pav., 4 grupë – monozigotiniø dvyniø susidarymas, 81 a pav. Kiekvienos
grupës lyderis pristato klausimà klasei. Mokytoja
apibendrina
METODAI

Aiðkinimas, darbas grupëse, þodiniai pristatymai, diskusija, darbas su vadovëliu
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

VERTINIMAS

Pagyrimas

Haploidinis chromosomø rinkinys, diploidinis chromosomø rinkinys, chromosomos, paveldimumas,
kintamumas, genetinis kodas, genotipas, fenotipas,
apvaisinimas, dizigotiniai ir monozigotiniai dvyniai

TEMAI SKIRTAS LAIKAS

INTEGRAVIMAS Á MOKOMAJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

20 min.

9 klasë, biologijos pamoka, tema „Paveldimumo mechanizmas“
PAPILDOMOS TEMOS

Lietuviø kalbos pamokoje raðinys „Mano ðeima“,
stendas klasëje motinos dienai
PRIEMONËS

Vadovëliai, uþduoèiø lapai
NAMØ DARBAI

Darbas pratybø sàsiuvinyje
REZULTATAI

Mokiniai mokës paaiðkinti poþymiø paveldëjimo mechanizmà
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Grupinio darbo uþduotis
Vaikai paveldi tëvø savybes
Mokiniai aptaria grupëse ið namø atsineðtas ðeimos nuotraukas. Ieðko savo ir tëvø panaðumø. „Minèiø lietaus“ metodu suraðo poþymius.

Fenotipo panaðumai

82 III dalis. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA (5–10 klasës)

Asmenybës ypatybiø panaðumai

Lyèiø genetikos uþdavinio sprendimas

„Minèiø lietus“
Socialiniai vaidmenys
MOTERØ

VYRØ
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Grupinio darbo uþduotis
I grupë
Sukurkite situacijà ðeimoje, kai moteris yra namø ðeimininkë, o vyras verslininkas. Pasistenkite kuo aiðkiau
perteikti ðeimos nariø socialinius vaidmenis, susiekite juos su karjera. Sukurtà situacijà suvaidinkite.
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II grupë
Sukurkite situacijà ðeimoje, kai moteris yra karjeros moteris, o vyras rûpinasi vaikais. Pasistenkite kuo aiðkiau
perteikti ðeimos nariø socialinius vaidmenis, susiekite juos su karjera. Sukurtà situacijà suvaidinkite.
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III grupë
Sukurkite situacijà ðeimoje, kai vyras ir moteris yra karjeros þmonës. Pasistenkite kuo aiðkiau perteikti ðeimos
nariø socialinius vaidmenis, susiekite juos su karjera. Sukurtà situacijà suvaidinkite.
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IV grupë
Sukurkite situacijà ðeimoje, kai vyras ir moteris yra bedarbiai. Pasistenkite kuo aiðkiau perteikti ðeimos nariø
socialinius vaidmenis, susiekite juos su karjera. Sukurtà situacijà suvaidinkite.
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Sprendimai.
Sprendimø priëmimas
ir vertinimas

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Mokomasis dalykas ir klasë: fizikos pamoka „Elektros srovës
darbas“, 1 gimnazijos klasë
Mokytoja: Silvija Petkevièienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

Skatinti rinktis ávairius sprendimo metodus skaièiuojant elektros srovës darbà ir elektriniø ðildymo prietaisø iðskiriamà ðilumos kieká; vertinti rezultatus

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

TIKSLAI

Ugdyti gebëjimà savarankiðkai spræsti uþdavinius, pasirinkti sprendimo metodus; mokyti
apginti vienà ar kità sprendimo bûdà; analizuoti, ar pasirinktasis bûdas yra racionalus
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Sprendimai, galimos sprendimø alternatyvos,
racionalûs ir neracionalûs sprendimo bûdai,
sprendimø vertinimas
METODAI IR STRATEGIJOS

Savarankiðkas uþduoèiø nagrinëjimas, kolektyvi racionaliø sprendimø analizë, savarankiðkas uþdaviniø sprendimas taikant ávairius metodus, demonstracinis eksperimentas ir jo rezultatø analizë
PRIEMONËS

V. Valentinavièiaus vadovëlis „Fizika 9 klasei“,
demonstracinio eksperimento priemonës
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Atlikti eksperimentà laidininku tekanèios srovës
iðskiriamam ðilumos kiekiui apskaièiuoti. Atsakyti, kodël deganèios elektros lemputës siûlas
ákaista, o laidai, jungiantys lemputæ su ðaltiniu, –
ne; kodël negalima jungti tuðèio elektrinio virdulio. Savarankiðkai spræsti uþdavinius taikant elektros srovës darbo ir ðilumos kiekio formules
REZULTATAI

Mokiniai mokosi jungti elektros grandinæ, naudotis srovës stiprumo, átampos, temperatûros
ir laiko matavimo prietaisais; diskutuodami priima teisingus sprendimus; atlikdami eksperimentà, ágyja pasitikëjimo savimi; mokosi vertinti, daryti iðvadas, apibendrinti, bendrauti ir
diskutuoti
VERTINIMAS

Atlikæ eksperimentà, mokiniai pagiriami, nagrinëjamos pastebëtos klaidos; du ar trys
mokiniai, atsakæ á pateiktus klausimus ir teisingai savarankiðkai iðsprendæ uþdavinius, ávertinami paþymiais
LAIKAS

Sprendimø priëmimo ir vertinimo temai skiriamos 25 min. vidurinëje pamokos dalyje (eksperimento atlikimas, atsakinëjimas á klausimus,
savarankiðkas uþdaviniø sprendimas ir analizë)

1 (9) gimnazijos klasës (15–16 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

1. Aiðkinama nauja tema „Elektros srovës darbas“ – 10 min.
2. Mokiniai atlieka eksperimentà, stebi ir analizuoja –10
min.
3. Savarankiðkai sprendþiamos vadovëlio uþduotys – 15
min.
4. Átvirtinama nauja tema – 5 min.
5. Skiriamos namø uþduotys – 5 min.
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Iðmokti elektros srovës darbo formulæ, á jà áeinanèiø dydþiø matavimo vienetus; susipaþinti su elektros energijos
matavimo prietaisu – elektros skaitikliu; pakartoti anglø
mokslininko Dþ. Dþaulio eksperimentà; iðnagrinëjus temà,
savarankiðkai iðspræsti uþduotis
METODAI

Aiðkinimas lentoje, demonstracinis eksperimentas, iðardyto elektros skaitiklio demonstravimas, savarankiðkas uþdaviniø sprendimas, mokiniø apklausa
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Srovës darbas, darbo formulë, darbo matavimo vienetai,
ðilumos kiekis, iðsiskiriàs laidininku tekant srovei
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Sprendimø priëmimo ir vertinimo klausimai integruoti á fizikos dalyko „Elektros“ skyriaus uþdaviniø sprendimà ir eksperimentø atlikimà
PAPILDOMOS TEMOS

Pakartotas srovës stiprio ir átampos, temperatûros ir laiko
matavimas; prisimintos saugaus elgesio su elektros prietaisais taisyklës
PRIEMONËS

Lenta, kreida, vadovëliai, sàsiuviniai, elektros skaitiklis, elektros srovës ðaltinis, ampermetras, voltmetras, kaitinamoji
spiralë, vonelë su vandeniu, termometras, jungiamieji laidai, laikrodis
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

–

PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAI

Sugalvoti uþdaviná, kurio sàlygoje minimas buitiniø prietaisø veikimas, ir iðspræsti já taikant pamokoje iðmoktas
formules
REZULTATAI

Mokiniai iðmoko pasirinkti racionalius uþdaviniø sprendimo bûdus, analizuoti ir vertinti eksperimento rezultatus,
susipaþino su elektros energijos apskaitos prietaisu

88 III dalis. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA (5–10 klasës)

Mokiniui pateikiama medþiaga

teigiamosios ypatybës
neigiamosios ypatybës

klasei.

ir apibendrinti duomenis?
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Konfliktai, jø valdymas
ir sprendimas.
Pyktis ir agresija

Ðalis: Èekijos Respublika
Mokykla: Novij Jièino specialiojo
ugdymo mokykla
Mokomasis dalykas: pilietinis ugdymas
Mokytojas: Ivanas Janikas

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti tolerantiðkà poþiûrá á skirtybes, kitokias nuomones ir vertybes; mokyti suvokti ir valdyti konflikto metu kylanèias neigiamas emocijas
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Konfliktas, pyktis, agresija, atsakomybë, laisvë, nuosavybë, ásijautimas á kito þmogaus bûsenà, atleidimas

1 klasës (15–16 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

1 pamoka

UÞDUOTYS IR VEIKLA

Popierius, raðikliai, mokinio darbo lapai

Mokiniai individualiai pildo 1-àjá mokinio darbo lapà ir aptaria savo mintis maþose grupëse. Paskui visa klasë diskutuoja. Individualiai pildomas 2-asis
mokinio darbo lapas. Mokytojas tuo metu lapo tekstà uþraðo ant lentos. Kai mokiniai pasirengæ, prie
kiekvieno teiginio paraðoma, kiek yra jam pritarianèiø. Mokiniai gina savo nuomonæ, klausosi bendraklasiø

UÞDUOTYS IR VEIKLA

METODAI

METODAI IR STRATEGIJOS

„Minèiø lietus“, individualus ir grupinis darbas, tyrimas
PRIEMONËS

Mokiniai individualiai pildys darbo lapus ir grupelëse aptars atsakymus. Kiekviena grupelë pristatys
visai klasei savo darbus ir drauge juos aptars
REZULTATAI

Individualus ir grupinis darbas, diskusija
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Integruojama á pilietinio ugdymo temà „Prievarta,
arogancija, agresija ir jø prevencija“ (1 klasë, I dalis)

Mokiniai gebës atpaþinti konfliktà ir jo metu kontroliuoti savo emocijas; tobulins konfliktø sprendimo ir valdymo ágûdþius; suvoks teigiamà konfliktø
reikðmæ asmenybës raidai

PAPILDOMOS TEMOS

VERTINIMAS

PRIEMONËS

LAIKAS

DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Individuali refleksija, grupës vertinimas
1–2 pamokos

Mokiniai tam tikrà laikà (pavyzdþiui, savaitæ) seka
þiniasklaidà ir paraðo ataskaità, kiek prievartos ir
smurto atvejø uþfiksavo
Popierius, raðikliai, mokinio darbo lapai
Kartais susiduriama su teigiamu tokiø vaikø poþiûriu á prievartà. Tai priklauso nuo daugelio veiksniø,
o ypaè – nuo prastos ðeimos socialinës padëties: tokie vaikai daþnai patys patiria prievartà ar agresijà
NAMØ DARBAI

Sekti þiniasklaidà ir fiksuoti smurto bei prievartos
atvejus
PAMOKOS SVEÈIAS

–

REZULTATAI

Ði tema labai svarbi. Mokiniai diskutuodami formuoja
savo poþiûrá á smurtà ir prievartà, apmàsto, kas yra
empatija (ásijautimas á kito þmogaus bûsenà) ir atleidimas
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1-asis mokinio darbo lapas

Deðimt minèiø apie pyktá, prievartà ir agresijà
1. Ar teko kada nors susidurti su prievarta arba agresija? Kur? (televizijoje, laikraðèiuose,
gatvëje…)
2. Ar kada nors jautei pyktá? Apraðyk tai.
3. Kaip atrodo pykstantis þmogus?
4. Kaip savo pyktá valdyti?
5. Ar moki atleisti?
6. Ar moki susitaikyti?
7. Ar gali pirmas pasiûlyti susitaikyti?
8. Ar nori visada laimëti konfliktinæ situacijà?
9. Kà jauti, kai pralaimi?
10. Ar gerai kerðtauti?

2-asis mokinio darbo lapas

Kada galima prievartà pateisinti?
Perskaityk visus teiginius ir pasirink vienà.
1. Niekada, jokiomis aplinkybëmis.
2. Tik norint apginti kità þmogø.
3. Tik kai gresia pavojus gyvybei.
4. Tik kai mane puola.
5. Kai manau, kad kas nors ruoðiasi mane pulti.
6. Kai noriu parodyti, kad tikrai pykstu.
7. Visada, kai ji padeda siekti tikslo.
8. Visada.
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dalis

AUKÐTESNIØJØ
KLASIØ
MOKINIØ
UGDYMO
PROGRAMA
(9–12 klasës)
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UGDYTI:
– savo vertës ir unikalumo supratimà;
– asmenybës bruoþus, skatinanèius sàmoningai dirbti;
– supratimà, kodël svarbu augti kaip asmenybei ir
keistis.
MOKYTI:
– paþinti savo charakterá ir temperamentà;
– suvokti savo norus, gebëjimus, interesus ir vertybines nuostatas;
– ávardyti savo stiprybes ir silpnybes ir kalbëti apie tai.
INFORMUOTI APIE:
– savæs paþinimo svarbà planuojant profesinæ ateitá.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– charakteris;
– temperamentas;
– gebëjimas;
– interesas;
– vertybinë nuostata.

UGDYTI:
– visuomenës kaip darbiniø mainø sistemos sampratà;
– nuostatà, kad kiekvienas þmogus yra ðios sistemos dalyvis;
– teigiamà poþiûrá á karjerà;
– teigiamà poþiûrá á darbà.
MOKYTI:
– suvokti dabartinio ir ateities gyvenimo ryðá.
INFORMUOTI APIE:
– visuomenës kaip darbiniø mainø sistemos gyvavimo principus.
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– darbiniø mainø sistema;
– socialinis vaidmuo;
– karjera.

TIKSLAI
– diskutuoti apie visuomenës
kaip darbiniø mainø sistemos gyvavimo principus;

– aptarti karjeros sàvokà,
rûðis ir reikðmæ þmogaus
gyvenime.

– diskutuoti apie savæs
paþinimo ir vertinimo
svarbà planuojant profesinæ ateitá;

– pomëgiai;
– aptarti ir nagrinëti savo
– interesai;
polinkius, interesus,
– gebëjimai;
gebëjimus, vertybes,
– vertybinës nuostastiprybes ir silpnybes;
tos;
– nagrinëti asmeninës kaitos
– charakteris ir tempegalimybes.
ramentas;

– asmeninis augimas
ir keitimasis;

Savæs paþinimas ir tyrimas

– asmens karjera.

– visuomenës kaip dar- – nagrinëti aplinkà darbiniø
mainø sistemos poþiûriu;
biniø mainø sistemos
ir individo sàveika;
– aptarti esamus socialinius
vaidmenis;
– socialiniai vaidmenys;
– nagrinëti savo vaidmená
visuomenëje;

– visuomenë kaip
darbiniø mainø
sistema;

Visuomenë – darbiniø mainø sistema

TEMA IR POTEMIAI UÞDUOTYS

Ávairiø
formø
diskusijos,
situacijø ir
atvejø
analizë bei
modeliavimas, individuali veikla,
savianalizë,
vaidmenø
þaidimai,
„minèiø lietus“, testai
ir kt.

Ávairiø
formø
diskusijos,
situacijø ir
atvejø
analizë,
informacijos
kaupimas,
raðto,
projektiniai
darbai ir kt.

VEIKLA

Mokiniai:
– suvoks savæs paþinimo
svarbà planuojant profesinæ
ateitá;
– ágis daugiau þiniø apie save;
– paþins savo interesus, vertybes, gebëjimus, stiprybes ir
silpnybes;
– suvoks savo kaip asmenybës
raidà ir asmeninës kaitos
galimybes;
– suvoks adekvataus savæs
vertinimo svarbà;
– susipaþins su sàvokomis
„charakteris“, „temperamentas“, „gebëjimas“, „interesas“,
„vertybinë nuostata“ ir gebës
jas taikyti kasdienëje kalboje.

Mokiniai:
– suvoks visuomenës kaip
darbiniø mainø sistemos
principus;
– supras darbo svarbà visuomenëje;
– gebës ðià informacijà susieti
su artimiausia aplinka;
– susipaþins su ðiomis sàvokomis: „darbiniø mainø sistema“, „socialinis vaidmuo“,
„karjera“.

REZULTATAI
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Sëkmingas bendravimas
– kito þmogaus suvokimas;
– þodinis ir neþodinis bendravimas;
– veiksmingo klausymosi
ágûdþiai;
– gebëjimas pasakyti „ne“;

TEMA IR POTEMIAI

UGDYTI:
– tolerancijà;
– veiksmingo klausymosi ágûdþius;
– gebëjimà pasakyti „ne“;
– bendradarbiavimo ágûdþius.
MOKYTI:
– elgesio normø ir etiketo;
– atpaþinti ir interpretuoti neþodinæ informacijà;
– nagrinëti ir valdyti konfliktus.
– konflikto valdymas;
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
– grupinio bendravimo ir ben– neþodinis bendravimas;
dradarbiavimo ypatumai;
– etiketas;
– vieðojo elgesio normos ir
– konfliktas;
taisyklës.
– konflikto valdymas;
– bendradarbiavimas.
Darbinës veiklos pasaulis
UGDYTI:
– profesijø ir darbiniø veiklø
– kryptingumà ir sistemingumà;
ávairovë;
– nestereotipiná poþiûrá á profesijà;
– profesijø grupavimas;
– teigiamà poþiûrá á savanoriðkà darbà.
MOKYTI:
– kaupti ir nagrinëti informacijà apie dominanèias profesijas;
– grupuoti profesijas;
– darbo aplinkø ávairovë;
– nustatyti darbo sau ir darbo kitiems privalu– profesijoms keliami reikamus ir trûkumus.
lavimai;
INFORMUOTI APIE:
– darbas kitiems;
– profesijø tipus ir grupes bei joms keliamus
– pats sau darbdavys;
reikalavimus;
– profesiniai ir lyèiø stereoti– profesinës informacijos ðaltinius.
pai;
SUPAþINDINTI SU SÀVOKOMIS:
–
darbo rinka ir nedarbas;
– profesija;
– savanoriðkas darbas.
– darbas;
– darbinë veikla;
– stereotipas;
– darbo rinka;
– nedarbas.

TIKSLAI

Mokiniai:
– susipaþins su profesijø, darbiniø
veiklø ir darbo aplinkø ávairove;
– suvoks stereotipinio poþiûrio á
profesijas netinkamumà;
– susipaþins su pagrindiniais
profesinës informacijos ðaltiniais;
– iðmoks kaupti ir nagrinëti informacijà apie dominanèias profesijas;
– gebës nagrinëti darbo rinkos
informacijà ir sieti jà su konkreèia profesija;
– susipaþins su sàvokomis „profesija“, „darbas“, „darbinë veikla“, „stereotipas“, „darbo rinka“, „nedarbas“ ir gebës jas
taikyti kasdienëje kalboje.
– nagrinëti ávairias
profesijas;
– kaupti ir nagrinëti
informacijà apie
profesijas;
– grupuoti profesijas;

Informacijos
ðaltiniø nagrinëjimas,
pasakojimai,
ávairiø formø
diskusijos,
situacijø ir
– aptarti ávairias darbo
atvejø analizë,
aplinkas ir sàlygas;
individuali
– aptarti darbo sau ir
veikla, vaidmedarbo kitiems prananø þaidimai,
ðumus ir trûkumus;
„minèiø lietus“,
– diskutuoti apie
susitikimai su
profesinius ir lyèiø
ávairiø profesistereotipus bei jø
jø atstovais,
kilmæ.
interviu,
anketos,
viktorinos ir kt.

REZULTATAI
Mokiniai:
– gebës skaityti ir interpretuoti
þmogaus kûno kalbà;
– galës veiksmingai klausytis kitø;
– gebës nagrinëti konfliktus;
– ágis konfliktø valdymo pradmenø;
– ágis bendradarbiavimo ágûdþiø;
– suþinos etiketo reikalavimus;
– susipaþins su sàvokomis „neverbalinis bendravimas“, „etiketas“,
„konfliktas“, „konflikto valdymas“,
„bendradarbiavimas“ ir gebës jas
taikyti kasdienëje kalboje.

VEIKLA

Ávairiø þmogaus elgesio
situacijø
stebëjimas,
ávairiø ðaltiniø,
– diskutuoti tema
vaizdiniø
„Sakyti „ne“ – sunku priemoniø
ar lengva?“;
analizë, prakti– nagrinëti pateiktas
në veikla,
konfliktines situacijas; vaidmenø
þaidimai,
– rinkti informacijà
„minèiø lieapie vieðojo elgesio tus“ ir kt.
normas ir etiketà.

– klausytis draugø
pasakojimø ir juos
nagrinëti;

UÞDUOTYS
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UGDYTI:
– suvokimà, kad dabarties sprendimai lemia
ateitá;
– gebëjimà kelti tikslus;
– atsakomybæ uþ prisiimtus sprendimus.
MOKYTI:
– suvokti tikslø ir uþdaviniø skirtumus;
– kelti ir ávertinti alternatyvas;
– taikyti praktikoje modelá, ágalinantá priimti
karjeros sprendimà.
SUPAþINDINTI SU:
– modeliu, ágalinanèiu priimti karjeros sprendimà.

UGDYTI:
– gebëjimà susieti turimà informacijà apie
save su informacija apie profesijas.
INFORMUOTI APIE:
– profesinio tinkamumo nustatymo bûdus;
– organizacijas, padedanèias nustatyti
profesiná tinkamumà ir teikianèias ðiuo
klausimu konsultacijas.

TIKSLAI

– diskutuoti apie
dabarties sprendimø svarbà ateièiai;
– pasitelkus modelá,
ágalinantá priimti
karjeros sprendimà,
apsispræsti dël
asmeninës karjeros.

– modelis, ágalinantis
priimti karjeros sprendimà;
– preliminarus karjeros
sprendimas.

Sprendimas pasirenkant profesijà
– trumpalaikiai ir ilgalai– nagrinëti tikslø ir
kiai tikslai;
uþdaviniø skirtumus;

– nustatyti savo
profesiná tinkamumà taikant ávairias
savityros metodikas.

– nagrinëti profesinio
tinkamumo svarbà;

Profesinis tinkamumas
– profesinio tinkamumo
samprata;
– informacijos apie save
ir profesijas ryðys.

UÞDUOTYS

TEMA IR POTEMIAI

Ávairiø formø
diskusijos,
situacijø ir
atvejø analizë, individuali veikla,
„minèiø
lietus“,
pasakojimai
apie asmeninæ patirtá ir
kt.

Testai, individualios
konsultacijos, grupinis
darbas,
informacijos
kaupimas,
analizë ir kt.

VEIKLA

Mokiniai:
– perpras sprendimø priëmimo
mechanizmà;
– suvoks tikslø ir uþdaviniø skirtumus;
– gebës racionaliai ir pamatuotai
priimti sprendimà rinkdamiesi
profesijà.

Mokiniai:
– gebës susieti turimà informacijà
apie save su informacija apie
profesijas;
– susipaþins su profesinio tinkamumo nustatymo bûdais;
– suþinos apie organizacijas, padedanèias nustatyti profesiná tinkamumà ir teikianèias ðiuo klausimu
konsultacijas.

REZULTATAI
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UGDYTI:
– gebëjimà tinkamai prisistatyti;
– sëkmingos darbo paieðkos ágûdþius.
MOKYTI:
– parengti bûtinus dokumentus.
INFORMUOTI APIE:
– darbo paieðkos bûdus ir informacijos ðaltinius;
– teisinius priëmimo á darbà aspektus.

UGDYTI:
– kryptingumà ir sistemingumà.
MOKYTI:
– kaupti ir nagrinëti informacijà.
INFORMUOTI APIE:
– Lietuvos profesinio mokymosi sistemà;
– ávairaus lygio profesinio mokymosi
galimybes;
– ðaltinius, teikianèius informacijos
apie mokymosi institucijas ir programas;
– studijø uþsienyje galimybes.

TIKSLAI

UÞDUOTYS

– teisiniai priëmimo á
darbà aspektai.

– prisistatymo darbdaviui
taktika;

– bûtini dokumentai:
gyvenimo apraðymas,
motyvacinis laiðkas;

Darbo paieðka
– darbo paieðkos bûdai;
– informacijos ðaltiniai;

– Lietuvos profesinio
mokymosi sistema;
– informacijos apie mokymosi institucijas ir programas ðaltiniai;
– aukðtesniosios mokyklos
ir mokomosios programos;
– aukðtasis mokslas ir
mokomosios programos;
– studijos uþsienyje kaip
ateities perspektyva.

– susipaþinti su dokumentais, reglamentuojanèiais
darbo santykius, ir oficialia
priëmimo á darbà tvarka.

– inscenizuoti pokalbá su
darbdaviu;

– sukurti savo gyvenimo
apraðymà;
– paraðyti motyvaciná
laiðkà siekiant gauti
menamà darbà;

– rasti ir iðnagrinëti informacijà apie padëtá darbo
rinkoje (esama padëtis,
prognozës, darbo vietø ir
darbo jëgos poreikis,
pageidaujamos darbo
jëgos ypatybës);

– susipaþinti su mokymosi
uþsienyje galimybëmis.

– kaupti ir nagrinëti informacijà apie tolesnio
mokymosi galimybes
Lietuvoje ir pristatyti jà
klasëje;

Profesinio mokymosi galimybës

TEMA IR POTEMIAI

Paskaita, vaizdajuosèiø perþiûra ir
aptarimas, atvejø
nagrinëjimas,
dokumentø rengimas, informacijos
ðaltiniø ir situacijø
analizë, konkursas, inscenizacija.

Filmuotos medþiagos perþiûra,
ekskursijos,
sveèiø lankymaisi, informacijos
ðaltiniø skaitymas
ir nagrinëjimas,
individualios
konsultacijos,
lankymasis Atvirø
durø dienos
renginiuose ir kt.

VEIKLA

Mokiniai:
– susipaþins su darbo paieðkos
bûdais;
– gebës naudotis darbo informacijos ðaltiniais;
– iðmoks parengti ásidarbinant
bûtinus dokumentus;
– gebës tinkamai prisistatyti
darbdaviui;
– susipaþins su svarbiausiais
teisiniais priëmimo á darbà
aspektais.

Mokiniai:
– susipaþins su Lietuvos profesinio mokymosi sistema;
– suþinos prieinamus informacijos apie profesinio mokymosi
galimybes ðaltinius;
– iðmoks naudotis informacija
apie tolesnio mokymosi galimybes;
– susipaþins su ávairaus lygio
profesinio mokymosi galimybëmis Lietuvoje ir uþsienyje.

REZULTATAI

Visuomenë – darbo mainø sistema.
Lietuvos Respublikos socialinësekonominës problemos

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Vilniaus Simono Daukanto
vidurinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: istorija, 12 klasë
Mokytojas: Evaldas Bakonis

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

Mokiniai ðià temà pirmà kartà nagrinëjo dar 10 klasëje. Apie Lietuvos socialines-ekonomines problemas
jie turi þiniø ne tik ið vadovëliø. Mokiniai gali iðvardyti paèius skaudþiausius dalykus, tokius kaip nedarbas, didþiulë turtinë diferenciacija, socialinë atskirtis… Jie supranta, kad ðios bëdos kyla dël paèiø ávairiausiø prieþasèiø. Siekiama apibendrinti þinias apie
socialiniø problemø prieþastis, suvokti jø sprendimo
bûdø daugialypiðkumà, skatinti galvoti, kokiø savybiø mokiniams gali prireikti siekiant rûpintis savo ir
artimøjø ateitimi.

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

TIKSLAI

Pamokoje siekiama ágyvendinti bendrojo lavinimo vidurinës mokyklos iðsilavinimo standartø reikalavimus.
Mokiniai:
a) ávertina Lietuvos socialinæ ir ûkinæ raidà atkûrus
nepriklausomybæ;
b) nusako svarbiausias socialines ir ûkines dabarties
Lietuvos problemas ir nurodo galimus jø sprendimo
bûdus.
Taip pat keliami tikslai ugdyti kritiná màstymà siekiant
sëkmingos ateities karjeros:
1. Átvirtinti sàvokas „socialinis vaidmuo“, „karjera“, „galimybiø ágyvendinimas“, „nedarbas“. Suprasti ðiø sàvokø reikðmæ ir gebëti jas vartoti kasdienëje veikloje.
2. Mokyti mokinius nustatyti dabarties gyvenimo ir
ateities ryðá, kokiø savybiø reikia siekiant norimos
vietos visuomenëje.
3. Analizuoti artimàjà ir tolimesnæ aplinkà darbiniø
mainø sistemos aspektu.
4. Mokyti nustatyti pagrindines kliûtis mokiniø kelyje á sëkmingà karjerà.
5. Skatinti daryti iðvadas, mokytis ið teigiamø pavyzdþiø.
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Socialinis vaidmuo, karjera, galimybiø ágyvendinimas,
nedarbas
METODAI IR STRATEGIJOS

Grupinis darbas, „minèiø lietus“, „kampai“, penkiø
sakiniø esë
PRIEMONËS

Geèo ir kt. istorijos vadovëlis 12 klasei „Lietuva ir
pasaulis“, interneto medþiaga (þr. priedus – dalomàjà medþiagà „Nedarbas Lietuvoje ir svetur“, „Nedarbo prieþastys“, „Konstitucija garantuoja. O patys?“)

12 klasës (18–19 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

1 pamoka (45 min.)

UÞDUOTYS IR VEIKLA

1. Buvo pateikta iðankstinë uþduotis parinkti (ið savo ðeimos, giminaièiø, paþástamø ar þiniasklaidos)
pavyzdþiø apie sëkmingai ar nesëkmingai susiklosèiusá gyvenimà Lietuvai 1990 m. atkûrus nepriklausomybæ.
2. Ðeðiose 4–5 mokiniø grupelëse pasidalyta surinktais pavyzdþiais; nustatytos bûdingos tø atvejø prieþastys.
3. Ið pateiktø trijø tekstø (dvi grupelës gavo po vienodà tekstà) mokiniai iðrinko pagrindines bedarbystës Lietuvos Respublikoje prieþastis.
4. Mokiniø rastos prieþastys uþraðomos lentoje ir suskirstomos á dvi grupes: a) nepriklausanèias nuo individo; b) priklausanèias nuo individo.
5. Pagal atsakymà á klausimà, nuo ko – vyriausybës
vykdomos politikos ar paties þmogaus savybiø (iðsilavinimo, lyties, gyvenamosios vietos, emocinës sanklodos ir pan.) – priklauso karjeros sëkmë, klasë pasidalijo á tris grupes ir sustojo á atitinkamus „kampus“:
a) „skæstanèiøjø“ gelbëjimas – valstybës reikalas;
b) „skæstanèiøjø“ gelbëjimas – paèiø „skæstanèiøjø“
reikalas;
c) „skæstanèiøjø“ gelbëjimas – bendras valstybës ir
„skæstanèiøjø“ reikalas.
6. Kiekvienai grupei pateikus savo argumentus, nuomonës ðiek tiek persiskirstë, ir kai kurie mokiniai
perëjo ið vieno kampo á kità, paaiðkindami savo motyvus.
7. Apibendrindamas kiekvienas mokinys paraðë penkiø sakiniø esë viena ðiø temø:
a) „Skæstanèiøjø“ gelbëjimas – valstybës reikalas;
b) „Skæstanèiøjø“ gelbëjimas – paèiø „skæstanèiøjø“
reikalas;
c) „Skæstanèiøjø“ gelbëjimas – bendras valstybës ir
„skæstanèiøjø“ reikalas.
Esë struktûra: 1 sakinys – problemos esmë; 2 sakinys – prieðingos nuomonës teiginys ir argumentavimas; 3 sakinys – savas teiginys; 4 sakinys – savo
teiginio pagrindimas; 5 sakinys – galimos priemonës savo sprendimui ágyvendinti.
METODAI

Grupinis darbas, „minèiø lietus“, „kampai“, penkiø
sakiniø esë
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Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

UÞDUOTYS IR VEIKLA

APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

1. Ávairiø formø diskusijos, situacijø ir atvejø analizë, informacijos kaupimas.
2. Dalijimasis grupëje temà iliustruojanèiais pavyzdþiais.
3. Pateiktø tekstø analizë ir iðvadø darymas.
4. „Minèiø lietus“ – problemos prieþasèiø ávardijimas ir uþraðymas.
5. „Kampai“ – savo poþiûrio suformulavimas ir pasitikrinimas.
6. Penkiø sakiniø esë – savo nuomonës bei galimo
veiksmø plano uþraðymas.
REZULTATAI

Mokiniai perpras naujas sàvokas; susipaþins su daugiau profesijø, sukaups apie jas þiniø; ágis bendravimo ir bendradarbiavimo, grupinio darbo ágûdþiø.
VERTINIMAS

1. Mokiniai savarankiðkai átvirtino sàvokas „socialinis vaidmuo“, „karjera“, „galimybiø ágyvendinimas“,
„nedarbas“.
2. Jie suprato svarbiø savybiø (iðsimokslinimo, emocinio nusiteikimo...) reikðmæ siekiant norimos vietos
visuomenëje.
3. Mokiniai iðnagrinëjo iðorines ir vidines kliûtis, kurios Lietuvoje ir kitose Europos valstybëse kelia grësmæ karjeros sëkmei.
4. Mokiniai padarë kai kurias iðvadas, pasimokë ið
teigiamø pavyzdþiø.

Socialinis vaidmuo, karjera, galimybiø ágyvendinimas, nedarbas
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Tema integruota á istorijos pamokà, skirtà svarbiausioms Lietuvos Respublikos socialinëms-ekonominëms problemoms aptarti
PRIEMONËS

Geèo ir kt. istorijos vadovëlis 12 klasei „Lietuva ir
pasaulis“, interneto medþiaga (þr. priedus – dalomàjà medþiagà „Nedarbas Lietuvoje ir svetur“, „Nedarbo prieþastys“, „Konstitucija garantuoja. O patys?“)
NAMØ DARBAI

Pagal klasëje naudotà ir vadovëlyje esanèià statistinæ medþiagà sudaryti po keletà skrituliniø ar stulpeliniø diagramø.
REZULTATAI

1. Mokiniai savarankiðkai átvirtino sàvokas „socialinis vaidmuo“, „karjera“, „galimybiø ágyvendinimas“,
„nedarbas“.
2. Suprato svarbiø savybiø (iðsimokslinimas, emocinis nusiteikimas...) reikðmæ siekiant norimos vietos
visuomenëje.
3. Mokiniai iðnagrinëjo Lietuvoje ir kitose Europos
valstybëse esanèias iðorines ir vidines kliûtis, kelianèias grësmæ karjeros sëkmei.
4. Padarë kai kurias iðvadas, pasimokë ið teigiamø
pavyzdþiø.
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1 priedas. Nedarbas Lietuvoje ir svetur
Pagal: http://vingis.sc-uni.ktu.lt/sif/lt/moterys.html; http://www.lrytas.lt/20030605/
eko05_eu.htm
Lietuvoje. Iki atkuriant nepriklausomybæ, Lietuvoje oficialiai nedarbo problemos nebuvo.
1991 m. pabaigoje uþregistruota 4,6 tûkst., 1994 m. pabaigoje – 33,3 tûkst., 1996 m. rugsëjo
mën. – 317 tûkst. bedarbiø.
Gyventojø uþimtumas 1997 m.
Gyventojai, tûkst.
14–74 m. amþiaus
Darbo jëga
Uþimti
Bedarbiai
Registruoti darbo birþose
Uþimtumo lygis, proc.
Nedarbo lygis, proc.

Ið viso
3712
2802
2037
1720
317
112,5
61,4
15,6

Vyrai
1753
1321
1017
862
155
50,1
65,3
15,2

Moterys
1959
1481
1020
858
162
62,4
57,9
15,9

Ið viso
tûkst.
317
32
77
101
61
46

Vyrai
proc.
100
10,1
24,3
31,9
19,2
14,5

Moterys
tûkst.
155
12
30
48
39
26

Mieste
2518
1935
1354
1083
271

Kaime
1194
867
683
637
46

56,0
20,0

73,5
6,7

proc.
100
7,7
19,4
31,0
25,1
16,8

tûkst.
162
20
47
53
22
20

Bedarbiai pagal iðsimokslinimà

Ið viso
Aukðtasis
Aukðtesnysis
Vidurinis
Profesinis
Kita

proc.
100
12,4
29,0
32,7
13,6
12,3

2003 m. sausá ir vasará nedarbo lygis Lietuvoje siekë 12,1 proc., kovà – 11,8 proc., balandá –
10,8 proc. Birþelio pradþioje ðalyje buvo uþregistruota 162,9 tûkst. bedarbiø – 16 proc. (31,3
tûkst.) maþiau nei prieð metus ir 7 proc. (12,0 tûkst.) maþiau nei balandþio pradþioje.
Svetur. 2003 m. balandá 12 euro zonos ðaliø buvo 8,8 proc. nedarbo lygis – aukðèiausias per
pastaruosius trejus metus. Euro zonoje yra apie 12,4 mln. bedarbiø. Paskutiná kartà 8,8 proc.
nedarbas buvo uþfiksuotas 2000 m. sausá. Ið euro zonos valstybiø didþiausias nedarbas buvo
Ispanijoje (11,4 proc.) ir Vokietijoje (9,4 proc.). Maþiausiai bedarbiø buvo Liuksemburge (balandá
– 3,5 proc.), Nyderlanduose (kovà – 3,7 proc.) ir Austrijoje (balandá – 4,3 proc.).
ES ðaliø kandidaèiø nedarbo lygis yra gerokai didesnis nei euro zonos valstybiø. Deðimtyje ES
ðaliø kandidaèiø balandá nedarbas buvo 14,7 proc. Didþiausias nedarbas Lenkijoje (20,2 proc.),
o maþiausias – Kipre (4,3 proc.). Skirtumas tarp darbo neturinèiø moterø ir vyrø valstybiø
kandidaèiø grupëje yra maþesnis nei euro zonoje. Narystës siekianèiame regione darbo neturi
15,4 proc. darbingo amþiaus moterø ir 14,1 proc. darbingo amþiaus vyrø, o euro zonoje ðie
rodikliai yra atitinkamai 10,2 ir 7,8 proc.
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2 priedas. Nedarbo prieþastys: ekspertø nuomonë
Pagal: http://www.lrinka.lt/Komentarai/Koment36.phtml; http://www.lrinka.lt/Straipsn/
Ekpasekm.phtml
Guoda Steponavièienë

Ugnius Trumpa

Lietuvos valdþia reikiamu metu nevykdë bûtinø struktûriniø reformø. Uþuot
greitai pertvarkius ðalies ûká, kad jis bûtø pajëgus veikti rinkos ekonomikoje, reformos vyko lëtai ir nenuosekliai. Pertvarkant ûká ir vykdant reformas, neiðvengiamai padidëja nedarbas, taèiau ðis
reiðkinys yra laikinas. Dël pertvarkos augant ekonomikai, kuriamos naujos darbo vietos, ir nedarbas maþëja. Taèiau
nenuoseklios ir uþsitæsusios reformos nesudaro prielaidø ekonomikai augti, ir iðlieka pakilæs nedarbo lygis.
Antra nedarbo prieþastis yra darbo santykiø – privalomosios minimalios algos,
darbo ir atostogø laiko – reguliavimas, apribojimai sudarant darbo sutartis ir pan.
Tai trukdo darbdaviui ir darbuotojui susitarti taip, kad bûtø naudinga abiem ðalims.
Treèia prieþastis – nemaþëja biurokratø ir nelengvëja mokesèiø naðta. Darbo jëga Lietuvoje apmokestinama dar
daugiau. Esant didelei mokesèiø ir biurokratinio aparato naðtai, reguliavimams ir
gresiant neadekvaèioms baudoms uþ nusiþengimus, þmonës praranda galimybes
bei paskatas plëtoti esamus ar kurti naujus verslus (taigi ir darbo vietas).
Ketvirta, nedarbo lygiui átakos turëjo
Rusijos ekonomikos krizë ir bendras Lietuvos ekonomikos nuosmukis. Taèiau ðis
veiksnys, kitaip nei daþnai tvirtinama, nebuvo lemiamas. Jei ðalyje yra palankios
verslo sàlygos ir jei nevarþomas darbo jëgos mobilumas, kilus sunkumø vienoje
ûkio ðakoje, jos darbo jëgà nuperka kitos
ðakos. Nors þmonës priversti keisti darbo
pobûdá, taèiau iðvengia bedarbystës.
Nedarbas nëra paprastas reiðkinys, kurá
galima paþaboti vyriausybës ar partijos
skelbiamomis „darbo vietø kûrimo“ ar panaðiomis programomis. Nedarbà galima
sumaþinti tik gerai suprantant jo prieþastis ir imantis priemoniø joms ðalinti.

Lietuvos þemdirbiai, pasitelkæ politines priemones –
valstybës paramà ir rinkos reguliavimà, – nusprendë
sumaþinti savo verslo rizikà. Sovietmeèiu þemdirbiai
buvo tik þemës ûkio darbininkai. Jie dirbdavo tai, kà
nurodydavo valdþia, ir gaudavo uþ savo darbà valdiðkà algà. Nereikëjo rûpintis paklausa, kainomis, rizika ir pelnu. Tikëtina, kad tokia tvarka buvo visiems
priimtina, nes ir ðiandien reikalaujama supirkti produkcijà, reguliuoti kainas ir garantuoti pajamas. Dar
nemaþai þemës ûkyje dirbanèiø þmoniø per daugiau
nei deðimtá metø nesuprato, kad jø sunkus darbas gali bûti geriau atlygintas tik esant rinkos sàlygoms, o
ne pasikliaujant biudþeto galimybëmis ir valdþios malone. Reikia pasakyti, kad þemdirbiai ðiandien yra senosios sistemos ákaitai. Visà nepriklausomybës laikotarpá jie gyveno nerealiais paþadais apie valstybës
paramà ir ES subsidijas, jø þemë nebuvo laiku gràþinta, o apribojimai þeme prekiauti ir keisti jos naudojimo paskirtá nepadidino þemës vertës.
Ið Sovietø Sàjungos Lietuva paveldëjo ne vienà didþiulæ, neefektyviai dirbanèià ámonæ. Dël valstybës
paramos, socialiniø garantijø ir rinkos apsaugos bei
privatizavimo politikos daugeliui ámoniø nepavyko restruktûrizuotis ir pereiti prie efektyvios gamybos. Jø bankrotas buvo ilgas ir skausmingas, todël þmonës buvo
priversti metø metus gyventi neþinodami, kas jø laukia ateityje, ir gaudami minimalià algà. Sudëtingos privaèiojo verslo sàlygos, dideli mokesèiai ir „þiaurios
akcijos“ atgrasino dalá þmoniø nuo verslo, o socialinë paðalpø sistema leido dirbti nelegaliai ir gauti minimalias valstybës teikiamas pajamas.
Bûtina atkreipti dëmesá ir á subjektyvias nedarbo prieþastis. LLRI atliktos apklausos rodo, kad þmonës yra
linkæ laukti geresnio darbo ir nenori rizikuoti kurdami
darbà sau ir kitiems, t. y. imtis verslo. Dauguma þmoniø nenori migruoti po ðalá ieðkodami darbo, o linkusieji keliauti renkasi uþsienio ðalis. Dalis þmoniø geriau verèiasi ið maþo ûkio, darþininkystës ar gauna atsitiktines pajamas, nei aktyviai ieðko darbo, keièia specialybæ arba darbinasi á bet koká darbo birþos pasiûlytà darbà.
Gyvename visuomenëje, kurios visi nariai susijæ darbo pasidalijimo ir kitais ekonominiais ryðiais, todël,
jei pablogëja dalies visuomenës nariø gyvenimas, tai
negali neturëti átakos kitiems þmonëms.
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3 priedas. Konstitucija garantuoja. O patys?
Pagal: http://www.lrinka.lt/Pranesim/As.phtml;
http://www.takas.lt/cv/mstraipsnis.php?msgid=17&tipas=Karjera
Kiekvienas þmogus gali laisvai pasirinkti darbà bei verslà ir turi teisæ turëti tinkamas saugias ir
sveikas darbo sàlygas, gauti teisingà apmokëjimà uþ darbà ir socialinæ apsaugà nedarbo atveju.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis

Bedarbiø struktûros pokyèiai
Vis daugiau bedarbiø (ypaè jaunuoliø) be profesinio mokymo. Daugëja jaunø bedarbiø,
neturinèiø pagrindinio iðsilavinimo. Beveik pusë visø jaunø bedarbiø turi ne didesná kaip pagrindinis iðsilavinimà. Sumaþëjæs uþimtumas skaudþiausiai palietë jaunimà iki 25 metø, vyresnius kaip 64 metø amþiaus, taip pat pramonëje ir þemës ûkyje dirbusius asmenis.
Moterø bedarbystë turi savitø bruoþø. Moteris, darbà palikusi dël motinystës pareigos, daþnai
negali vël gráþti á darbo rinkà. Ji praranda kvalifikacijà, nes tobulëjant mokslui ir technikai ágytos þinios greitai sensta. Moterys sunkiau susiranda darbà dël ávairiausiø prieþasèiø: dël didesnio atsidavimo ðeimai, visuomenës nuomonës apie moters vaidmená, maþesniø fiziniø galimybiø ir kt. Sociologiniai tyrimai rodo, kad:
• net 80 proc. moterø mano, jog socialinë, ekonominë ir politinë moterø padëtis yra blogesnë;
• tokiai nuostatai pritaria 68 proc. dirbanèiø vyrø.
Kita vertus:
• apie 60 proc. vyrø mano, kad moteris turi rûpintis ðeima ir vaikais;
• 68 proc. dirbanèiø moterø nesutinka, kad jos turi nudirbti didþiàjà dalá namø ruoðos darbø.
Galimybës maþinti nedarbà
Pagrindinës nedarbo ir skurdo maþinimo kryptys didinant uþimtumà yra ðios: darbo vietø steigimas ir rëmimas; uþimtumo rëmimas; gebëjimø prisitaikyti prie pokyèiø didinimas; atviras
informavimas ir konsultavimas.
Vis dëlto iðsilavinimo, techniniø þiniø ir ágûdþiø negana. Labai daþnai kartojamas terminas
„emocinis iðprusimas“. Nuo þmogaus emocinio iðprusimo, arba gebëjimo valdyti save ir bendrauti su kitais, darbo sëkmë priklauso dvigubai labiau nei nuo intelekto koeficiento ar techniniø ágûdþiø. Tyrimai rodo, kad individø sëkmæ lemia tokie veiksniai kaip pasitikëjimas, savitvarda, savivoka, pareigos jausmas ir sàþiningumas. Du ið trijø gebëjimø, reikalingø sëkmei,
priklauso emociniam iðprusimui, pavyzdþiui, patikimumas, gebëjimas prisitaikyti prie kintanèiø aplinkybiø ir mokëjimas bendradarbiauti. Remiantis ámoniø apklausomis, nustatyta, kad
samdant darbuotojus labiausiai pageidaujama gebëjimo bendrauti ir iniciatyvos. Visi ðie gebëjimai priklauso emociniam iðprusimui.
Tai kas gi tas emocinis iðprusimas? Tai yra:
• savivoka (supratimas, kà konkreèiu metu jauti);
• gebëjimas tiksliai ávardyti jausmus ir su kitais kalbëti apie juos;
• empatija ir uþuojauta (gebëjimas suprasti kitø emocijas ir uþjausti);
• pusiausvyra (gebëjimas priimti sprendimus remiantis sveika emocijø ir proto pusiausvyra);
• atsakomybë (bûti atsakingam uþ savo jausmus ir laimæ, nemanyti, kad taip jaustis „privertë“
kitø veiksmai).
Penki þingsniai norint valdyti jausmus:
1. Ávardyti pagrindinius jausmus. Kà að jauèiu?
2. Ávardyti tø jausmø prieþastis. Kodël að taip jauèiuosi?
3. Paklausti savæs, kas padëtø jaustis geriau.
4. Sugalvoti galimø veiksmø ar elgesio variantus.
5. Pasirinkti geriausià variantà.
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Socialiniai vaidmenys.
Visuomenë – darbiniø mainø sistema

Ðalis: Lietuva
Mokykla: VDU Kauno „Rasos“ gimnazija
Mokomasis dalykas ir klasë: biologija, 11 klasë
Mokytoja: Jolanta Martinionienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti pozityvià nuostatà dël karjeros

16–17 metø 11 klasës mokiniai

PAGRINDINËS SÀVOKOS

LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

Socialinis vaidmuo, karjera, profesija, darbas,
stereotipas
METODAI IR STRATEGIJOS

Darbas grupëse, „minèiø lietus“, situacijø vaidinimas,
þodiniai pristatymai, diskusija
PRIEMONËS

Du vatmano lapai, flomasteriai, lipnioji juostelë
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Mokytoja paaiðkina temà „Socialiniai vaidmenys“.
Lentoje prisegami du vatmano lapai. Prie lentos
kvieèiami du savanoriai mokiniai, kurie uþraðys
„minèiø lietaus“ nuomones. Viename lape raðomi
moterø, kitame – vyrø socialiniai vaidmenys.
Mokiniai suskirstomi á 4 grupes. Grupei duodama
uþduotis sukurti vaidybinæ situacijà ið lapuose
uþraðytø vaidmenø. Praðoma kuo aiðkiau perteikti
ðeimos nariø vaidmenis. 1 grupë: moteris – namø
ðeimininkë, vyras verslininkas; 2 grupë: karjeros
moteris, o vyras rûpinasi vaikais; 3 grupë: moteris ir
vyras yra karjeros þmonës; 4 grupë: vyras ir moteris
yra bedarbiai. Mokiniai aptaria uþduotis grupëse,
pasiskirsto vaidmenimis ir suvaidina scenas. Po
vaidinimø surengiama diskusija apie socialinius
vaidmenis ir karjerà bei jos vaidmená þmogaus
gyvenime. Mokiniai kvieèiami pateikti pavyzdþiø
ið gyvenimo
REZULTATAI

Mokiniai ásigilins á lyèiø vaidmenis ir susiformuos
pozityvià nuostatà dël karjeros, keis stereotipiná
poþiûrá
VERTINIMAS

2 min. – pamokos pradþia, 10 min. – temos aiðkinimas, 5 min. – uþdavinio sprendimas, 3 min. – mokytojo aiðkinimas, 3 min. – „minèiø lietus“, 15 min. –
darbas grupëse, 5 min. – þodinë uþduotis, 2 min. –
apibendrinimas
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Mokiniai supaþindinami su pamokos tikslais,
uþdaviniais ir veiklos rûðimis. Mokytoja, demonstruodama skaidruoles, aiðkina temà „Lyties
genetika“. Frontaliosios apklausos bûdu nagrinëjami
vadovëlyje iðvardinti chromosomø paveldimumo
teorijos teiginiai. Sprendþiamas lyties genetikos
uþdavinys lentoje
NAUDOTI METODAI

Aiðkinimas, frontalioji apklausa, darbas su vadovëliu, praktinë uþduotis – uþdavinio sprendimas
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Chromosomø paveldimumo teorija, lyties genetika,
autosomos, lytinës chromosomos, sukibæ su lytimi
genai
INTEGRAVIMAS Á MOKOMAJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

11 klasë, biologijos pamoka, tema „Lyties genetika“
PAPILDOMOS TEMOS

Klasës valandëlëje pokalbiai apie profesijos pasirinkimà, psichologës konsultacijos
PRIEMONËS

Vadovëliai, skaidruolës
NAMØ DARBAI

Iðmokti pamokoje nagrinëtà temà
REZULTATAI

Pagyrimas, palaikymas, aktyviausiø mokiniø veiklos
vertinimas paþymiu

Mokiniai þinos ir mokës paaiðkinti, kas lemia bûsimo kûdikio lytá

TEMAI SKIRTAS LAIKAS

25 min.
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Saviþina.
þmogaus gebëjimai

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Ðakiø „Varpo“ vidurinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: psichologija, 11 klasë
Mokytoja: Jûratë Stankaitytë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Padëti mokiniams suvokti savo norø, gebëjimø ir interesø tarpusavio sàveikà, susiejant juos su numatoma profesine ateitimi; atskleisti adekvataus savæs vertinimo reikðmæ planuojant ateitá

Bendrojo lavinimo mokyklos 11 klasës (17–18 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

Polinkiai, interesai, gebëjimai, adekvatus savæs vertinimas

Pamoka (45min.): „minèiø lietus“ ávadinëje dalyje –
10 min.; mokinio darbo lapo pildymas – 15 min.; darbo aptarimas maþose grupelëse – 10 min.; bendra klasës diskusija, aptarimas – 10 min.

METODAI IR STRATEGIJOS

UÞDUOTYS IR VEIKLA

PAGRINDINËS SÀVOKOS

„Minèiø lietus“, individualios uþduotys, apmàstymas
maþose grupelëse
PRIEMONËS

Mokinio darbo lapas
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Savianalizë, diskusija
REZULTATAI

Mokiniai paþins savo interesus, gebëjimus, ávertins
jø svarbà planuojant profesinæ ateitá
VERTINIMAS

Mokiniai „minèiø lietaus“ bûdu nagrinëja, kas lemia bûsimos veiklos pasirinkimà; individualiai pildo mokinio darbo lapà; maþose grupelëse dalijasi
asmenine patirtimi, atsiskleidusia pildant mokinio
darbo lapà; visa klasë diskutuodama aptaria veiklà
METODAI

„Minèiø lietus“, individualus darbas (mokinio darbo
lapo pildymas), darbas maþomis grupelëmis; bendra
visos klasës diskusija, apibendrinimas
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Individuali refleksija, dalijimasis áspûdþiais maþose
grupelëse

Polinkiai, interesai, gebëjimai, adekvatus savæs vertinimas, teigiamas savæs vertinimas, asmeniniai tikslai, likimas

LAIKAS

INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

1 pamoka (45 min.)

Psichologijos kursas, tema „Galimybës ir pasirinkimas“
PAPILDOMOS TEMOS

Prisiminta A. H. Maslow poreikiø piramidë, savæs vertinimo reikðmë þmogaus gyvenime
PRIEMONËS

Mokinio darbo lapas, pieðtukai, profesijø apraðai „Profesinës karjeros vadove“
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

–

PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAI

–

REZULTATAS

Mokiniai praktiðkai ávertino savo poreikiø, galimybiø ir numatomos profesinës veiklos sàsajas
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Mokinio darbo lapas

Að ketinu tapti ___________________.
Paraðyk bent po penkis dalykus, kurie tau patinka ir kuriuos sugebi.
A. Tai man patinka:
1.
2.
3.
4.
5.
B. Tai að sugebu:
1.
2.
3.
4.
5.
Ðiame maiðe suraðyk dalykus, kurie sutapo nurodant, kas patinka ir kà sugebi.

Èia slypi atsakymas, kokia veikla tau geriausiai sektøsi. Pagalvok!
Atsakyk á klausimus:
1. Kokios veiklos galëtum imtis ateityje pasiþymëdamas ðiais bendraisiais gebëjimais ir interesais?
2. Ar ðie gebëjimai svarbûs tavo bûsimai profesijai?
3. Kaip manai, kokius bendruosius ágûdþius dar reikia lavinti, kad pasiektum norimà tikslà?
Pasidalyk savo mintimis su draugais.
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POREIKIØ HIERARCHIJA (pagal A. H. Maslow)
Saviraiðka: þmogaus „savo vietoje“ poreikiø reiðkimasis;
tapimas tuo, kuo þmogus ið tikrøjø yra.

Estetiniai
poreikiai

Gerø veiklos rezultatø,
intelektualiniai poreikiai

Bendravimo, socialiniai
poreikiai

Fiziologiniai, organizaciniai
poreikiai

Estetiniai poreikiai: visø dalykø,
su kuriais gyvenime susiduriama, tvarkos ir pusiausvyros
teigiamas vertinimas; groþio
jausmas ir meilë viskam
Poreikis suprasti: abstrakèiomis
teorijomis reiðkiamos þinios apie
ryðius, sistemas ir procesus; þiniø
ir mokslo teiginiø jungimas á
plaèias sistemas

Buvimas ir radimasis
motyvø, kurie trykðta ið
vidaus, yra nestiprûs ir
tolydiniai. Ðie motyvai
stiprëja tenkinami

Þiniø poreikis: noras gauti
informacijos ir mokslo, þinoti,
kaip kà daryti, þinoti daiktø,
reiðkiniø ir simboliø reikðmæ
Poreikis bûti gerbiamam: noras,
kad kiti pripaþintø tave kaip
unikalià asmenybæ, turinèià
savitø gabumø, vertingø savybiø,
noras bûti savitam, kitokiam
negu kiti
Poreikis priklausyti kuriai nors
grupei: noras bûti priimtam á
kokià nors grupæ, þinoti, kad kiti
laiko tave nariu ir pageidauja,
kad bûtum su jais
Saugumo poreikiai: rûpinimasis
rytojumi; noras, kad tavo, tavo
ðeimos, tavo grupës gyvenimas
bûtø pastovus, kad bûtø galima
numatyti á prieká
Gyvybiniai poreikiai: rûpinimasis ðios dienos egzistencija,
galimybë pavalgyti, kvëpuoti,
gyventi ðia akimirka
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Nebuvimas arba vëlavimas
periodiðkai pasikartojanèiø
motyvø, kuriuos paremia
arba neigia iðoriniai veiksniai. Ðie motyvai stiprëja
neigiami

Saviþina ir savityra.
Asmens pranaðumai ir trûkumai

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokomasis dalykas: anglø kalba ir literatûra, 1
gimnazijos klasë
Mokytoja: Audronë Masiulytë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti savo vertës ir unikalumo supratimà, mokyti
paþinti save, analizuoti savo pranaðumus ir trûkumus

1 gimnazijos klasës (15 metø) mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS

2 val. 15 min.

PAGRINDINËS SÀVOKOS

Dorovinës vertybës, gebëjimai, pranaðumai ir trûkumai, humanizmas, fatalizmas, pesimizmas, optimizmas
METODAI IR STRATEGIJOS

Diskusija, debatai, „minèiø lietus“, vaidmenø atlikimas
PRIEMONËS

UÞDUOTYS IR VEIKLA

Perskaièius V. Ðekspyro pjesæ „Hamletas“, analizuoti
Hamleto charakterá ir lyginti su savimi
METODAI

Diskusija, vaidmenø atlikimas, „minèiø lietus“
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Vaizdajuostë, garso kasetës, knygos, iliustracijos

Fatalizmas, pesimizmas, optimizmas, humanizmas,
ryþtas, delsimas veikti

UÞDUOTYS IR VEIKLA

INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Mokiniai analizuoja Hamleto ar Kaino tragizmà ir
lygina save su jais; nagrinëja asmeninës kaitos galimybes
REZULTATAI

Mokiniai iðmoksta tinkamai vertinti kitus ir save
VERTINIMAS

Individualus ir grupinis
LAIKAS

4 val. 30 min.

Anglø literatûros programa, V. Ðekspyro kûryba
PAPILDOMOS TEMOS

„Kaino tragizmas ir individualybë“
PRIEMONËS

Knygos, iliustracijos, vaizdajuostës, ávairûs Hamleto
vaidmens atlikëjai (L. Olivjë, M. Gibsonas)
NAMØ DARBAI

Paraðyti Hamleto charakteristikà atskleidþiant jo
pranaðumus ir trûkumus
REZULTATAI

Paaugliai mokosi suprasti save ir kitus, mylëti save
toká, koks esi
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1 priedas
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2 priedas

Character sketch of Prince Hamlet
Written by Rima Bertaðevièiûtë, IID
In the tragedy of Hamlet, perhaps the greatest ever-written play in English, we see the character
of Prince Hamlet, who is the main and most remarkable personage.
Hamlet is 30 years old, the only son of the King of Denmark and his wife Queen Gertrude. He’s
studying philosophy at Wittenberg University, which must be the reason of his strange and
extraordinary personality.
Hamlet is not a simple prince: without being really kind and noble, he has got a very deep
inner world. The ideas we hear coming out of his mouth cannot be born in a head of an
ordinary man, and his famous soliloquy shows that Hamlet’s mind is occupied by worldwide
problems like existence or the meaning of life.
Having seen the dead King’s ghost, Prince of Denmark gets confused because he is not sure
about believing that his father was murdered or not, but when he gets proof of his uncle’s guilt,
Hamlet plans the revenge. He is a person who always seeks for truth and justice, so his revenge
is shown as the triumph of Good.
Hamlet stays humanistic until the very end of the play. He doesn’t accept the idea of suicide,
though it’s quite attracting him. The Prince is disappointed with love, because his mother, who
was the example of true devotion and fidelity, has failed and broken his trust. That is why he
does not love (or is afraid to love) Ophelia, a pretty girl who sincerely believes in the truthfulness of his feelings.
Although Hamlet is loved and adored by many common people, he has got no true friends,
except his servant Horatio. Hamlet is lonely and shrunk into himself, he is not supported by
anyone: his mother is loyal to his father’s murderer, his first sparks of love were destroyed by
distrust of love itself, and nobody really cares for him. So that is why Hamlet keeps all his ideas
for himself, and all the great thoughts can be found not in his dialogues but soliloquies. However, he is always thinking about the others, he is depressed with the sight of his country that is
becoming poor while the present King is only feasting in his castle. Destroying the Evil is the
only purpose and meaning of this rather short but sublime life.
In my opinion, Hamlet is a magnificent person, and creating this character Shakespeare wanted
to show how beautiful, unselfish, kind and wise a man can remain even when everything
around is covered in black, covered in evil.
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3 priedas

Hamlet’s Character Sketch
Written by Andrius Rinkevièius, IA
Hamlet is a tragedy written by William Shakespeare. Hamlet is the protagonist of the play and
is portrayed as a very emotional soul, a daring, brave character who has a bad and violent
temper.
Hamlet is a very emotional young man. As we all know, his father’s death was a shock for him
and he could not get over it. Claudius mentions that Hamlet was taking the mourning of his
father’s death to extremes:
“To give these mourning duties to your father;
But you must know, your father lost a father;
That father lost his, and the survivor bound
In filial obligation for some term
To do obsequious sorrow.”
Another example of Hamlet’s emotions getting the better of him can be seen when he is reminiscing his father’s death. Hamlet says:
“<...>How stand I then
That have father killed, a mother stained<...>”
He is asking himself what kind of a person he is if he can allow his father to be murdered and
his mother to be married so soon after his Father’s death to his uncle. This shows us that he
pities himself and is putting himself down.
Yet another example of his emotions running wild is seen in his first soliloquy:
“<...>She married. O, most wicked speed, to post with such dexterity to incestuous sheets!
It is not, nor it cannot come to good.
But break my heart, for I must hold my tongue!”
He wants to express his true feelings to his mother, but since it will hurt her, he must be silent for
the time being. This shows us that he has a great and deep love for his mother. He will not say
or do anything to hurt her, even though what she is doing is wrong.
Hamlet is also a brave and daring character. There are several examples of his fearless attitude,
but I will only discuss the two that I feel are the most important. The first example occurs when
the ghost visits Hamlet, Horatio and Marcellus. Here Hamlet is determined to meet the ghost:
“If it assumes my noble father’s person, I’ll speak to it,
Though hell itself should gape and bid me hold my peace.”
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Hamlet wants to speak to the ghost, even though it might be a demon instead of his
father’s spirit.
Another example of his bravery is portrayed when he actually sees the ghost:
HAMLET: It will not speak. Then I will follow it.
HORATIO: Do not, my lord!
HAMLET: Why, what should be the fear?
Another significant incident that brings out Hamlet’s daring character is when he arranges for
the players to perform “The Murder of Gonzago” to find out whether or not the King is
guilty of his father’s murder. Hamlet’s plan is:
“<...>The play’s the thing
Wherein I’ll catch the conscience of the King.”
He decides to use the play to test the King’s conscience and if the King seems nervous or
behaves strangely he will know his course from there (To do what the apparition told him. Get
revenge.)
Hamlet also has a bad and violent temper. This is expressed when the meeting between
Hamlet and Ophelia goes sour:
“<...>You jig, you amble, and you lisp.
You nickname God’s creatures and make your wantonness your ignorance.
Go to, I’ll no more on’t! It hath made me mad.”
Here he is upset with Ophelia and insults her and tells her that she names things according to
her own fancy and then acts as if her own willfulness is ignorance.
Another scene where he expresses his anger is immediately after killing Polonius and Hamlet
shouts at his mother:
“Here is your husband, like a mildewed ear Blasting his wholesome brother.
Have you eyes? Could you on this fair mountain leave to feed? And batten on this moor? Ha!
Have you eyes?”
He is telling Gertrude that her new husband is nothing like Hamlet’s biological father.
These are three of Hamlet’s character traits as seen in Shakespeare’s Hamlet. I think that all
these character traits are important, but the most significant one is the portrayal of his brave and
daring character. I feel that this character trait is the most significant because if Hamlet had not
met with the ghost or set up “The Mousetrap”, the play would have been very different than it
is now since he wouldn’t have known what happened to his father.
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Sëkmingas bendravimas.
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokomasis dalykas: anglø kalba, 3 gimnazijos klasë
Mokytoja: Eglë Lingvevièienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti tolerancijà, gebëjimà efektyviai stebëti; mokyti atpaþinti ir interpretuoti neverbalinæ informacijà
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Verbalinis, neverbalinis, kûno kalba
METODAI IR STRATEGIJOS

Tiesioginiai nurodymai, grupinis darbas, vaidybinës
situacijos
PRIEMONËS

Vaizdo projektorius, skaidruolës, kortelës
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Mokiniai padalijami á grupes. Kiekvienos jø atstovai
paeiliui traukia korteles ir vaizduoja, kas ten paraðyta, o kitos grupës nariai spëja, kas vaizduojama
REZULTATAI

Mokiniai iðmoksta suprasti kûno kalbà, veido iðraiðkà, mokosi reikðti jausmus ir mintis be þodþiø
VERTINIMAS

Grupinis ir individualus
LAIKAS

45–90 min.

3 gimnazijos klasë

LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

45 min.

UÞDUOTYS IR VEIKLA

Pamokos pradþioje paaiðkinama, kas yra verbalinë
ir neverbalinë raiðka. Mokiniai padalijami á dvi ar
tris grupes. Jø atstovai paeiliui traukia korteles su
uþraðytais þodþiais, frazëmis ar paveikslëliais ir turi
tai pavaizduoti be þodþiø arba nupieðti. Kitø grupiø
nariai spëja, kas vaizduojama. Teisingai atsakiusi
komanda gauna taðkø, kurie pamokos pabaigoje sumuojami. Nugalëjusi komanda apdovanojama prizu
METODAI

Tiesioginiai nurodymai, grupinis darbas, vaidybinës
situacijos
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Verbalinis ir neverbalinis bendravimas, kûno kalba
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Anglø kalbos vadovëlis „Fast Track to TCE“, temos:
„Entertainment“, „Challenges“, „Travel“, „Crime“,
„Careers“ ir kt.
PAPILDOMOS TEMOS

Ávairios temos ir inscenizacijos
PRIEMONËS

Vaizdo projektorius, skaidruolës, kortelës, paveikslëliai
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

–

PAMOKOS SVEÈIAS

–

NAMØ DARBAI

–

PAMOKOS REZULTATAS

Mokiniai suvokia neverbalinio bendravimo ypatumus, supranta, kad informacijà galima perduoti ir
be þodþiø
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Profesinis tinkamumas.
Apie kokià profesijà svajoju

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokomasis dalykas ir klasë: rusø kalba, 3 gimnazijos
klasë
Mokytoja: Margarita Mosunovienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Ugdyti nestereotipiná poþiûrá á profesijas, mokyti jas
grupuoti; informuoti apie profesijoms keliamus
reikalavimus
PAGRINDINËS SÀVOKOS

Ïðîôåññèÿ, ðàáîòà, ðàáî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü,
áåçðàáîòèöà
METODAI IR STRATEGIJOS

Mokytojo praneðimas, medþiagos rinkimas, grupinis
darbas
PRIEMONËS

Nuotraukos, þurnalø iliustracijos, darbo skelbimai ið
laikraðèiø, iliustruota V. Majakovskio knyga „Kuo
bûti?“ (rusø k.)
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Mokiniai pristato profesijas pagal V. Majakovskio
knygos iliustracijas, rusiðkai deklamuoja apie
profesijà. Kitas variantas – kompiuteriu parengti
pieðinius (profesijos: còîëÿð, ïëîòíèê, èíæåíåð,
äîêòîð, ðàáî÷èé, øîôåð, ëåò÷èê, ìàòðîñ)
REZULTATAI

Susipaþins su profesijø ávairove, gebës sieti darbo
rinkos informacijà su konkreèia profesija
VERTINIMAS

2 pamokos (90 min.)

LAIKO PASKIRSTYMAS IR TRUKMË

1 pamoka – 15 min.; 2 pamoka – 20 min.
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Keturi mokiniai rusø kalba sukuria trumpus pasakojimus, kuo svajoja tapti (pavyzdþiui: èíæåíåð, äîêòîð, ëåò÷èê)
METODAI

Rusø kalba inscenizuojamos eilës apie profesijas, o
apie tris minëtàsias pasakoja patys mokiniai
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Ïðîôåññèÿ, ðàáîòà, ðàáî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü,
áåçðàáîòèöà
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Kadangi viena ið áskaitos temø – profesija, ði tema
integruojama á rusø kalbos programà. Vadovëlio
„Ðóññêèé ÿçûê“ (aðtuntieji mokymo metai) autorës
Jelena Brazauskienë ir Irena Voloðina puikiai pateikia medþiagà apie bûsimas profesijas ir nurodo, kur
jas galima ágyti (ðios pamokos temà „Mano bûsimoji profesija“ þr. p. 43–69 ir p. 58–65)
PAPILDOMOS TEMOS

„Mûsø tëvø profesijos“

Kadangi dirba 2–3 mokiniø grupës, tai vertins vieni
kitus
LAIKAS

3 gimnazijos klasës (16–17 metø) 15 mokiniø grupë

PRIEMONËS

Nuotraukos ið tëvø darbovieèiø (pavyzdþiui, apie mokinio Vytauto R. tëtá: „Mîé îòåö – õèðóðã-íåâðîïàòîëîã“)
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Mokinys Evaldas P. mokosi namie ir puikiai pieðia.
Jis parengë ir iliustravo tris plakatus apie profesijas
PAMOKOS SVEÈIAI

Direktoriaus pavaduotoja, atsakinga uþ uþsienio kalbø dëstymà; kelioniø agentûros „Kauno piligrimas“
direktorius Juozas Pëkis supaþindino su kelioniø organizatoriaus profesija
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Darbinës veiklos pasaulis.
Darbo rinka ir nedarbas

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Ðakiø „Varpo“ vidurinë mokykla
Mokomasis dalykas ir klasë: matematika, 9 klasë
Mokytoja: Rita Grybienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Supaþindinti mokinius su darbo rinkos sistema; skatinti nagrinëti informacijà apie dominanèias profesijas, suvokti statistinæ ðios informacijos iðraiðkà

Bendrojo lavinimo mokyklos 9 klasës mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

Profesija, darbas, darbinë veikla, darbo rinka, nedarbas

2 pamokos po 45 min. (1 pamoka – uþduoties pateikimas, planavimas, individualus mokiniø darbas;
1 pamoka – praneðimo pristatymas klasei, diskusija,
aptarimas)

METODAI IR STRATEGIJOS

UÞDUOTYS IR VEIKLA

PAGRINDINËS SÀVOKOS

Paskaita, diskusija
PRIEMONËS

3–4 mokiniø grupelë, remdamasi ávairiais ðaltiniais,
parengia praneðimà „Darbo rinka ir nedarbas“

Darbo birþos statistiniai duomenys, laikraðèiø informacija apie nedarbà ir darbo pasiûlà

METODAI

UÞDUOTYS IR VEIKLA

APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

REZULTATAI

INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Grupë mokiniø parengia praneðimà apie darbo rinkà
ir nedarbà
Susipaþins su pagrindiniais profesinës informacijos
ðaltiniais; gebës analizuoti darbo rinkos informacijà
ir sieti jà su konkreèia profesija
VERTINIMAS

Diskusija, aptarimas
LAIKAS

2 pamokos

Grupinis darbas, paskaita, diskusija
Profesija, darbas, darbinë veikla, darbo rinka, nedarbas
Bendrojo lavinimo mokyklos 9 klasës matematikos
kursas, tema „Duomenø rinkimas ir tvarkymas“
PAPILDOMOS TEMOS

„Duomenø vaizdavimas diagramomis“
PRIEMONËS

Darbo birþos statistiniai duomenys, spaudos ar interneto informacija, vaizdo projektorius, skaidrës
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

–

PAMOKOS SVEÈIAS

Darbo birþos atstovas
NAMØ DARBAI

Informacijos praneðimui rinkimas ir tvarkymas
REZULTATAS

Mokiniai susipaþins su darbo rinkos paklausa ir pasiûla, keliamais reikalavimais; iðmoks nagrinëti ir
pateikti statistinius duomenis
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Profesinio mokymosi galimybës.
Studijos uþsienyje kaip ateities
perspektyva

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokomasis dalykas: anglø kalba, 3 gimnazijos klasë
Mokytoja: Jûratë Paraþinskienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

PAGRINDINËS SÀVOKOS

LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

Ugdyti kryptingumà, sistemingumà
Karjera, studijø programos, iniciatyva, motyvacija
METODAI IR STRATEGIJOS

Diskusija, grupinis darbas, informacijos rinkimas, darbas su duomenø baze

3 gimnazijos klasës (16–17 metø) mokiniai
3 min. – pamokos tikslai ir uþdaviniai; 10–15 min. –
diskusija; 20 min. – darbas su duomenø baze; 5 min. –
aptarimas
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Vaizdajuostë, informaciniai leidiniai, kompiuterinë
techninë ir programinë áranga

Diskusija grupëmis pasirinkta tema, sukauptos
medþiagos apie ávairius uþsienio universitetus
pristatymas, informacijos ðaltiniø nagrinëjimas

UÞDUOTYS IR VEIKLA

METODAI

PRIEMONËS

Mokiniai kaupia ir analizuoja informacijà apie
galimybes toliau mokytis uþsienyje ir pristato jà
klasëje
REZULTATAI

Mokiniai suþinos prieinamus informacijos apie galimybes mokytis uþsienyje ðaltinius, iðmoks ðia informacija naudotis
VERTINIMAS

Individualus, grupinis
LAIKAS

90 min.

Informacijos rinkimas, grupinis darbas, diskusija,
darbas su duomenø baze
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Anglø kalbos vadovëlis „Fast Track to FCE“, temos
„Education“, „Technology“, „Careers“
PAPILDOMOS TEMOS

„Mokslas“, „Technologijos“, „Karjera“.
1. Which is more important: a good upbringing or a
good education?
2. What are advantages and disadvantages of using
the Internet?
3. What jobs do you think your classmates will be
doing in 10 years time?
NAMØ DARBAI

Informacijos apie galimybes mokytis uþsienyje
rinkimas
REZULTATAI

Mokiniai susipaþino su ávairaus lygio profesinio
mokymosi uþsienyje galimybëmis
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Darbo paieðka.
Prisistatymo darbdaviui taktika

Ðalis: Lietuva
Mokykla: Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Mokomasis dalykas ir klasë: informacinës
technologijos, 3 gimnazijos klasë
Mokytoja: Jovyta Kumpienë

Bendras temos apibûdinimas

Pamokø pavyzdþiai

TIKSLAI

TIKSLINË GRUPË AR KLASË

Supaþindinti mokinius su prisistatymo darbdaviui bûdais

3 gimnazijos klasës 16–17 m. mokiniai
LAIKO PASKIRSTYMAS, TRUKMË

PAGRINDINËS SÀVOKOS

Gyvenimo apraðymas, CV, rekomendacijos, praðymas,
motyvacinis laiðkas, pokalbis

3 min. – pamokos tikslai ir uþdaviniai; 5–7 min. –
kartojimas; 15 min. – naujos temos pristatymas; 15
min. – pratybos; 5 min. – aptarimas

METODAI IR STRATEGIJOS

UÞDUOTYS IR VEIKLA

Diskusija, paskaita, pratybos, individualus ir grupinis
darbas, atvejo analizë
PRIEMONËS

Kompiuterinë techninë ir programinë áranga,
skaitmeninë kamera, raðtvedybos pavyzdþiai,
popierius, filmuota pokalbio medþiaga, knygos,
iliustracijos
UÞDUOTYS IR VEIKLA

Dalykinis 6 pamokø þaidimas „Mano karjera“.
Kompiuteriu parengti ásidarbinant bûtinus dokumentus;
apklausti tëvus apie jø profesijas, surinkti duomenis
ir juos aptarti. Nufilmuoti vaidybines pokalbio
situacijas ir iðanalizuoti
REZULTATAI

Mokiniai iðmoks parengti ásidarbinant bûtinus
dokumentus; parengs 10–15 patarimø ieðkanèiajam
darbo; sudarys savæs vertinimo anketà
VERTINIMAS

Individualus, grupinis
LAIKAS

6 pamokos

Iðanalizuoti CV pavyzdþius. Sukurti savo CV
METODAI

Kartojimo pokalbis, diskusija, demonstracija,
individualus praktinis darbas
APTARTI TERMINAI, SÀVOKOS

Tabuliacija, dokumentø ðablonai, Europass, CV, gyvenimo apraðymas
INTEGRAVIMAS Á MOKOMÀJÁ DALYKÀ, PROGRAMAS

Informaciniø technologijø pamoka „Teksto tvarkymas naudojant tabuliacijà“
PAPILDOMOS TEMOS

Lietuviðkosios ir angliðkosios raðtvedybos skirtumai
rengiant oficialius raðtus, gyvenimo apraðymà, praðymà priimti á darbà ar motyvaciná laiðkà
PRIEMONËS

Raðtvedybos abëcëlë (http://www.cvmarket.lt/
career.php; http://europass.lt/turek_cv), iliustracijos,
kompiuterinë teksto tvarkymo aplinka Ms Word
DARBAS SU SPECIALIØJØ POREIKIØ VAIKAIS

Pagal ið anksto iðspausdintà Europass ðablonà parengti
savo gyvenimo apraðymà (mokiniui, kuris dël
sveikatos bûklës negali dirbti kompiuteriu)
NAMØ DARBAI

Apklausti ðeimos narius, ar moka raðyti gyvenimo
apraðymà. Parengti savo ðeimos nariø gyvenimo
apraðymus, atsiþvelgiant á jø pritaikymà
REZULTATAS

Mokiniai gebës parengti savo gyvenimo apraðymà
ir konsultuoti kitus
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Kam reikalingas CV?
Norëdami gauti trokðtamà darbà, turime mokëti tinkamai save pristatyti galimam
darbdaviui. Vienas daþniausiø bûdø tai padaryti – gyvenimo apraðymas, arba CV (lot. curriculum
vitae – gyvenimo istorija). Ávairiose ðalyse taikomi skirtingi CV reikalavimai bei stiliai.
CV – tai bûdas „pasiûlyti“ save darbdaviui. Radæ jus sudominusá skelbimà laikraðtyje
arba tiesiog teiraudamiesi firmoje, ar nëra laisvø darbo vietø, siunèiate savo gyvenimo apraðymà.
Jûsø tikslas – pateikti save kaip ádomø, patrauklø ir kompanijai reikalingà þmogø ir sulaukti
kvietimo á pokalbá su darbdaviu. Todël Jûsø CV turi bûti pats geriausias, koks tik ámanoma.
Darbdaviui potencialiø darbuotojø CV yra geras bûdas atskirti pelus nuo grûdø.
Darbdaviai gauna ðimtus CV, ir pirmiausia yra atmetami tie ið jø, kuriø autoriai netinka tam
tikromis ypatybëmis (pavyzdþiui, amþiumi, darbo patirtimi arba kvalifikacija), bei netvarkingi
arba netinkamai suraðyti gyvenimo apraðymai. Taigi neturintys reikiamos informacijos, prastai
parengti CV keliauja á ðiukðliø dëþæ. Tolesnis etapas – kas nors ið aukðtesnio rango darbuotojø
perþiûri (o gal net perskaito) likusius CV ir nusprendþia, kà verta kviesti á pokalbá su darbdaviu.
DALYKINIS þAIDIMAS
Pasiûloma uþduotis: ávertinti jau paraðytus CV pagal jø raðymo taisykles, nurodytas 1 priede.
Vertinimo kriterijai:
· pateikimo bûdas (popierius, teksto iðdëstymas ir ðriftas);
· pateiktos informacijos svarba ir tikslingumas;
· estetinis vaizdas.
Grupëje aptariami nagrinëti CV, iðsakomos pastabos, ávertinama.
PAMOKOS PLANAS
Pamokos tema: CV teksto rengimas naudojant tabuliacijà (Ms Word aplinka)
Pamokos tikslas ir uþdaviniai
· supaþindinti su tabuliacijos naudojimo galimybëmis;
· iðmokyti parengti CV ir kitus dokumentus pagal teksto raðymo taisykles.
Mokinys turi:
· þinoti pagrindinius tabuliacijos þenklus;
· gebëti sudaryti dokumentà naudojant tabuliacijà;
· þinoti CV raðymo reikalavimus;
· mokëti sudaryti savo CV.
Mokymosi metodai:
Kartojimo pokalbis, demonstracinës medþiagos pristatymas; savarankiðkas darbas.
Pamokos eiga
Eil.
nr.

1

2

Mokomoji
veikla
Pamokos
pristatymas

Mokytojos veikla

Mokinių veikla

Laikas

Trumpai pasako, kas bus
daroma pamokoje

Klausosi

3 min.

Praeitos temos
(„Prašymo
rašymas“)
kartojimas
Tikslas:
įtvirtinti žinias
ir pasirengti
naujai temai

Pateikia klausimą: kaip Ms
Word aplinkoje surašyti
prašymą?
Patikrina sukurtus prašymus,
konsultuoja.
Pakartoja, kokie yra
pagrindiniai prašymo rašymo
reikalavimai

Atsakinėja iš vietos,
naudojasi užrašais.
Kompiuterio ekrane
parodo savo sukurtus
įsidarbinant reikalingus
dokumentus

5–7
min.

Pastabos

Metodas: kartojimo
pokalbis, demonstracija
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Eil.
nr.

13

Mokomoji
veikla
Pamokos
Naujos
temos
tikslų
skelbimas ir
dėstymas

Mokytojos veikla

Mokinių veikla

Laikas

Pastabos

Trumpai
pasako, kas buspačios
Naudoja demonstracinę
parengtą programą, pristato
pagrindinę medžiagą.
Nurodo pravarčius interneto
adresus, pavyzdžiui,
http://www.cvmarket.lt/career.
php

Klausosi
Klausosi, konspektuoja,
mato ekrane
pavyzdžius.
Užduoda klausimus

315min.
min.

Demonstracinės
priemonės: ekranas,
daugialypės terpės
projektorius, metodinė
priemonė – pateiktis
„Tabuliacijos“

Darbas su skirtingų
gebėjimų mokiniais:
1) silpniau
besimokantiesiems – iš
anksto parengti šablonai;
2) stipresniesiems –
papildomos užduotys:
sudaryti kelis gyvenimo
aprašymus, atsižvelgiant į
dokumento paskirtį.
Surasti internete, kur
galima dėti savo CV
ieškant darbo

4

Naujos temos
įtvirtinimas,
įgūdžių
formavimas

Nurodo užduotį: parengti savo
CV, reikalingą pateikti
darbdaviui.
Konsultuoja individualiai

Pagal pateiktus
pavyzdžius sudaro
dokumentą. Dirbdami
pateikia klausimų
mokytojai,
konsultuojasi su
draugais

15–20
min.

5

Mokinių darbų
aptarimas.
Pamokos
apibendrinimas

Atsako į klausimus ir
išvardija, ką išmoko
pamokoje

5 min.

6

Namų darbų
skyrimas

Peržiūri mokinių darbus,
paskatina. Viską atlikusius
įvertina.
Apibendrinant pateikia
klausimus:
Kas yra tabuliacija?
Kokiems dokumentams kurti ji
naudojama?
Ką bendro turi tabuliacija ir
lentelių sudarymas Ms Word
aplinkoje?
Kaip taisyklingai sudaryti CV?
Išnagrinėja kelis iš anksto
parengtus pavyzdžius.
Klausia, kas buvo sunkiausia
pamokoje
Skiria užduotį supažindinti
šeimos narius su CV rašymo
taisyklėmis ir sudaryti savo
šeimos narių CV, atsižvelgiant
į pageidaujamas pareigas

Užsirašo sąsiuviniuose
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1 priedas
CV RAÐYMO TAISYKLËS
Pagalvokite, ar jûsø ágûdþiai, iðsilavinimas bei patirtis atitinka norimo darbo specifikà. Jeigu
darbo pasiûlyme nëra pakankamai informacijos, pasistenkite daugiau suþinoti apie ðio darbo
ypatumus.
· Siekite padaryti áspûdá.
· Raðykite pirmu asmeniu.
· Nepamirðkite, kad darbdaviai ne itin mëgsta skaityti daugybæ vienodai paraðytø
gyvenimo apraðymø. Todël pasistenkite ne nukopijuoti standartinæ formà, o paraðyti savo
„asmeniná“, kiek besiskiriantá nuo áprasto, gyvenimo apraðymà.
· CV turi bûti spausdintas, tekstas turi bûti tvarkingai ir aiðkiai iðdëstytas. Nenaudokite
daug skirtingø ðriftø tipø bei dydþiø.
· Bûtinai gerai patikrinkite, ar nëra raðybos ir gramatikos klaidø.
· Bûkite dëmesingi smulkmenoms! Venkite þargono bei graþbyliavimo.
· Paraðæ pirmà CV variantà, duokite já perskaityti kam nors kitam ir papraðykite patarimo,
kaip já patobulinti. Tai, kà paraðëte, gali atrodyti paprasta ir akivaizdu jums, taèiau ne darbdaviui.
Taigi skaitykite savo CV vël ið naujo, trumpinkite ir tobulinkite.
· Savo CV galite pradëti tam tikru „asmeniniu pareiðkimu“, t. y. dviem trimis sakiniais,
kuriais galite nusakyti savo gebëjimus, savybes, viltis bei planus. Tai turëtø paskatinti darbdavá
perskaityti tolesnæ CV dalá.
· Prie CV galite pridëti ir savo nuotraukà (nuskenuotà arba priklijuotà), taèiau ji turi bûti
kokybiðka ir pavykusi.
· Jûsø CV stilius gali skirtis, atsiþvelgiant á pageidaujamo darbo tipà. Paprastai kompanija
tikisi formalaus, balto popieriaus lape spausdinto CV. Taèiau jei ieðkote televizijos prodiuserio,
dizainerio ar panaðaus pobûdþio darbo, jûsø CV gali bûti ne toks formalus, galite panaudoti
spalvotà popieriø, neáprastà dizainà ir pan.
· Pernelyg neiðsiplëskite – jûsø CV daugiausiai gali uþimti du A4 formato puslapius.
Puslapiø apaèioje nurodykite numerius – ði smulkmena daro gerà áspûdá.
· Venkite nepaaiðkintø „laiko spragø“ darbo ar lavinimosi istorijoje – jeigu dël kelioniø
ar kitø prieþasèiø turëjote ilgalaikes atostogas, paminëkite tai.

IV dalis. AUKÐTESNIØJØ KLASIØ MOKINIØ UGDYMO PROGRAMA (9–12 klasës) 129

2 priedas
KOKIUS DUOMENIS SURAÐYTI CV
(Mokinio sudaryta atmintinë)
Asmeniniai duomenys
Vardas, namø adresas (jei mokotës – ir mokymosi ástaigos adresas), telefono numeris, elektroninio
paðto adresas, gimimo data. Jei turite neblogà asmeniná tinklalapá – nurodykite ir jo adresà.
Iðsilavinimas
Iðvardinkite mokymosi ástaigas, kuriose studijavote, pradedant nuo pirmøjø. Galite net nurodyti,
kokius dalykus studijavote, taip pat paminëti savo projektus, tezes bei mokslinius darbus.
Darbo patirtis
Pradëkite nuo paèios ankstyviausios patirties. Nurodykite savo darbo vietà, pareigas, tai, kà jûs
ið tiesø darëte tame darbe bei ko pasiekëte.
Interesai
Darbdavá labiausiai domins jûsø pomëgiai, kurie susijæ su vadovavimu, atsakomybe arba
komandine veikla.
Ágûdþiai
Èia reikëtø paminëti tokius dalykus kaip uþsienio kalbø mokëjimas, darbo kompiuteriu patirtis,
vairavimo teisiø turëjimas ir pan.
Rekomendacijos
Paprastai reikia dviejø þmoniø rekomendacijø – pavyzdþiui, jei esate studentas, viena
rekomendacija turëtø bûti ið mokymosi ástaigos, kita – ið vienos buvusiø darbovieèiø. Jei
ámanoma, nurodykite tø þmoniø telefono numerius.
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3 priedas
CV TIPAI
CV gali bûti keliø tipø. Trys daþniausi yra ðie:
Chronologinis CV
Tokio tipo CV paremtas laiko principu: pradedate nuo praeities ir keliaujate dabarties link per
mokymosi, lavinimosi ir darbo istorijà. Ðio tipo CV turëtø atskleisti jûsø motyvacijà ir siekius.
Informacija pateikiama pagal pagrindines antraðtes: iðsilavinimas, darbo patirtis ir pan.
Gebëjimø CV
Jame pabrëþiami su norimu darbu susijæ asmens gebëjimai. Informacija turi bûti sugrupuota
pagal sritis ir gebëjimus, susijusius su atskirais darbo periodais ir atitinkanèius norimo darbo
specifikà.
Tikslinis CV
Ðis CV orientuotas á konkreèià darbo vietà. Jo tikslas – átikinti skaitytojà, kad besikreipiantis
dël darbo asmuo gali já gerai atlikti. Jis raðomas tada, kai þmogus labai gerai numano, kokie
to darbo reikalavimai. Jis iðvardina atitinkamus savo laimëjimus, pateikia aiðkiø árodymø,
suraðo darbo ir mokymosi istorijà. Raðydami toká CV parodote, kad gerai þinote norimo darbo
specifikà – taèiau, deja, toks CV taip pat gali parodyti, kad jûs ðiam darbui visiðkai netinkate.

à
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4 priedas
Gyvenimo apraðymas

Èia bus
nuotrauka

„þmogus turi iðmokti bûti pavaldus sau paèiam ir
paklusnus savo paties sprendimams“
Ciceronas
Gimimo data
Vardas, pavardë
Gyvenamoji vieta
Telefono numeris
Ðeiminë padëtis

1987 m. lapkrièio 17 d.
Andrius Dmuchovskis
Sukilëliø g. 102-41, Kaunas
72 47 86
Nevedæs

Iðsilavinimas ir kvalifikacija
Mokausi Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje, Kauno technologijos universiteto Jaunøjø kompiuterininkø mokykloje, Kauno dailës
mokykloje
Veiklos rûðis: tinklalapiø kûrimas, programavimas, kompiuteriø tinklø prieþiûra, administravimas
Pareigos

Darbø vykdytojas

Atsakomybë

Darbø vykdymas

Darbo patirtis
„Mad cows“ dizaino studija
(www.madcows.com.), „Wow“ dizaino, tinklalapiø programavimo studija (www.wow.lt).
Kita informacija
Gerai moku anglø ir vokieèiø kalbas. Mano
pomëgiai – futbolas, skaitymas. Turiu patirties ir kompiuterinës grafikos srityje, esu sukûræs
daugiau kaip 40 tinklalapiø, prisidëjau prie 30 puslapiø kûrimo (dizainas, programavimas),
esu keliø dizaino turnyrø èempionas.
Rekomendacijos
Ponas K. Jonaitis, prezidentas,
Uþdaroji akcinë bendrovë LKR,
Germanø g. 117, LT-2060 Vilnius
Ponas L. Þemaitis, direktorius,
Vilniaus vadybos kolegija,
Jonalaukio g. 47, LT-2050 Vilnius
Ponas R. Bukðnaitis, direktorius,
Kauno technologijos universitetas,
Studentø g. 40, Kaunas
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5 priedas
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6 priedas

adresas

darbovietës

Sudarë A. Bejeris,
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, 3 kl., 2004 m.
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7 priedas
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PAGRINDINIØ
SÀVOKØ
ÞODYNËLIS
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Aktyvi darbo paieðka – konkreèios asmens pastangos
rasti darbà.

Biudþetas – pajamos ir iðlaidos idëjoms, programoms,
veiksmams ágyvendinti.

Aktyvusis mokymas(is) – mokymas(is) domintis, tiriant,
stengiantis atrasti.

Bloomo taksonomija – J. Bloomo pasiûlyta schema
kognityviajai hierarchijai nustatyti. Ji apima þiniø,
suvokimo, analizës, sintezës, taikymo ir vertinimo
lygmenis.

Aktyvusis teksto þymëjimas – procesas, kurio metu
skaitant tekstà þinoma, nauja, ádomi, nesuprantama ir kt. informacija þymima tam tikrais sutartiniais þenklais. Tai skatina atidþiai skaityti tekstà.
Aktualus – kalbamuoju momentu svarbus, reikðmingas, opus klausimas ar dalykas.
Analizës klausimai – klausimai, skatinantys mokinius
nagrinëti, tirti atskiras temos dalis, apgalvotai jungti
jas á visumà.
„Aplankas“ – alternatyvus mokinio vertinimo bûdas,
kai pagal tam tikrus kriterijus atrinkti tarpiniai mokymosi rezultatai visus mokslo metus kaupiami mokymosi aplanke siekiant ávertinti, kaip bëgant laikui kito mokinio þinios ir ágûdþiai. Ðiuo bûdu mokiniai gali patys kontroliuoti, apmàstyti ir tobulinti
savo mokymàsi.
Apmàstymas – treèiasis kritinio màstymo ugdymo
schemos etapas, kurio metu mokiniai apþvelgia visas suvoktas idëjas ir iðnagrinëtà medþiagà, atpasakoja tai savais þodþiais, apmàsto, kelia klausimus, ginèijasi ir pleèia savo suvokimà.
„Apskritasis stalas“ – mokymosi bendradarbiaujant
strategija, kai dirbant grupëse nustatyta kryptimi
siunèiamas popieriaus lapas ir pieðtukas, kad kiekviena grupë ar jos narys iðreikðtø ávairias idëjas ir
poþiûrius lapo virðuje uþraðyta tema.
Asmeninë atsakomybë – vidinë savo veiksmø kontrolë.
Atleidimas ið darbo – darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva.
Atlyginimas – atlikto darbo apmokëjimas.
Atvirasis klausimas – klausimas, skatinantis þmones
kalbëti. Paprastai jis prasideda klausiamaisiais þodeliais „kas“, „kaip“, „kodël“. Tai klausimas, á kurá
negalima atsakyti tik „taip“ arba „ne“. Jis þadina
mokiniø vaizduotæ ir apmàstymus.
Aukðtesniojo lygmens klausimai – klausimai, á kuriuos
atsakant reikia màstyti ir vertinti.
Aukðtesniojo lygmens màstymas – màstymas, apimantis analizæ, lyginimà, interpretavimà, taikymà, problemø sprendimà ir vertinimà.
„Autoriaus këdë“ – vieta, skirta autoriniams mokiniø
darbams pristatyti visai klasei.
Bedarbis – norintis dirbti ir ieðkantis darbo darbingo
amþiaus asmuo.
Bendradarbiavimas – informacijos perdavimas.
Besimokanèioji bendruomenë – nuoseklus mokiniø ir
mokytojø bendradarbiavimas, jungtinës pastangos
siekiant bendrø tikslø ir vertybiø.
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Comenius – europinës Socrates programos dalis. Jos
tikslas – mokyklinio ugdymo kokybë ir europietiðkø aspektø stiprinimas skatinant tarptautiná mokyklø bendradarbiavimà ir pedagogø profesiná tobulinimà.
Darbas – fiziniø ir protiniø þmogaus gebëjimø naudojimas ekonominëms gërybëms gaminti; visuomenei naudinga þmoniø veikla, kurios metu jie santykiauja tarpusavyje gamindami ekonomines ir kultûrines vertybes. Tai pirmoji ir svarbiausia þmogaus
egzistavimo ir tobulëjimo sàlyga.
Darbdavys – asmuo ar ámonë, kuri samdo darbo jëgà
kaip iðteklius prekëms gaminti ar paslaugoms teikti.
Darbingas amþius – þmogaus gyvenimo laikotarpis,
kurio metu jo pragyvenimo ðaltinis turëtø bûti darbo pajamos. Daugumoje Vakarø Europos ðaliø tai
amþiaus tarpsnis nuo 16 iki 65 metø. Jis gali bûti
vienodas moterims ir vyrams.
Darbo birþa – ástaiga tarpininkë tarp darbdaviø ir ieðkanèiø darbo asmenø. Padeda ásidarbinti. Darbo birþa tiria darbo jëgos pasiûlà ir paklausà, tvarko bedarbiø apskaità, moka bedarbio paðalpà, teikia informacijà apie paklausias profesijas, teikia profesinio orientavimo paslaugas jaunimui.
Darbo ástatymai – ástatymai, reguliuojantys darbdaviø ir darbuotojø tarpusavio santykius, nustatantys
jø teises ir pareigas, darbo ginèø sprendimo bûdus.
Darbo jëga – fiziniai ir protiniai þmoniø gebëjimai,
kuriuos galima panaudoti ekonominëje ir kitoje visuomeniðkai naudingoje veikloje.
Darbo paieðka – asmens pastangos susirasti darbà, ásidarbinti.
Darbo rinka – darbo jëgos pardavimo ir pirkimo ekonominiø santykiø sistema, kurioje formuojasi darbo pasiûla, paklausa ir kaina (darbo uþmokestis).
Darbo sutartis – juridinë darbuotojo ásidarbinimo forma, reguliuojama specialaus ástatymo.
Darbo vieta – technologinë ir organizacinë funkcija,
kuriai atlikti reikia tam tikros profesijos, specialybës, kvalifikacijos darbuotojo ir atitinkamø darbo
priemoniø.
Darbuotojas – viena ið darbo sutarties ðaliø, kuri kitai
ðaliai, t. y. darbdaviui, ásipareigoja uþ tam tikrà
atlyginimà dirbti tam tikros profesijos, specialybës,
kvalifikacijos darbà arba eiti atitinkamas pareigas.

Debatai – komandinës rungtynës atstovaujant savo poþiûriams pagal tam tikras aiðkiai apibrëþtas taisykles.

riusá tam tikromis aplinkybëmis, perkëlus á panaðià
situacijà.

Diskriminacija – nederamas elgesys su þmogumi dël
jo amþiaus, ásitikinimø, tautybës, fiziniø trûkumø,
lyties, rasës ir pan.

Ásidarbinimas – darbo sutarties sudarymas tarp darbdavio ir darbuotojo.

Diskusija – vieðas klausimo ar problemos aptarimas,
svarstymas þmoniø grupëje.
„Diskusijos iðklotinë“ – mokymosi bendradarbiaujant
strategija. Diskusija organizuojama klausimø, á kuriuos atsakoma „taip“ arba „ne“, pagrindu.
Elgesys – þmogaus sàveika su aplinka.
Etatas – normatyvinio dokumento nustatytas pareiginis vienetas.
„Galerija“ – klasës ar mokyklos vieta, kur eksponuojami mokiniø darbai sudarant galimybæ visiems su
jais susipaþinti, juos lyginti, vertinti, komentuoti.
Gebëjimai – individualios asmenybës savybës, kurios
lemia sëkmæ ágyjant tam tikrø mokëjimø, þiniø ir
ágûdþiø.
Grupë – þmoniø bendrija, kurios narius sieja bendras
poþymis (veikla, tarpusavio santykiai, interesai, priklausymas tai paèiai organizacijai).
Grupës konfliktas – grupës bendros veiklos prieðtaravimø atspindys. Grupës prieðtaravimai ir jø pobûdis priklauso nuo sutelktumo lygio. Kuo labiau grupë susitelkusi, tuo maþiau tikimybës, kad individø
interesai sukels vidinius grupës konfliktus.
Grupinis darbas – organizuota mokiniø veikla atliekant mokytojo skirtas uþduotis ir siekiant ne tik mokymosi, bet ir bendradarbiavimo tikslø.
Grupinis metodas – metodas diskusijoms suþadinti,
dalytis idëjomis ir bendradarbiauti grupelëse.
Ieðkantis darbo asmuo – asmuo, kuris neturi darbo ir
nori ásidarbinti arba turi darbà, bet nori keisti darbovietæ.
Ágûdis – kartojimu ágytas gebëjimas tinkamai atlikti
tam tikrus veiksmus ir darbus.
Integruota programa – keleto mokomøjø dalykø jungtis per bendras temas ir problemas.
Interesai – domëjimasis kuo nors, noras tai paþinti,
suteikiantis veiklos tikslams kryptá.
Interpretacijos klausimai – klausimai, skatinantys ieðkoti ir atrasti idëjø, faktø ir vertybiø ryðius.
Interviu – klausinëjimo metodas, kai mokiniai vienas
kitam arba aplinkiniams uþduoda klausimus ir
uþraðo atsakymus.
Intuicija – nuojauta, ásitikinimas, kurio negalima visiðkai pagrásti. Kyla nesàmoningà poþiûrá, susida-

Ásivertinimas ir apmàstymas – procesas, kurio metu
asmuo, remdamasis tam tikrais kriterijais, apþvelgia ir ávertina atliktus savo darbus. Apmàstant pasitelkiamos þinios ir duomenys apie darbø ir mokymosi pranaðumus ir trûkumus, laimëjimus.
Iðankstinë nuostata – daþniausiai nepalanki nuomonë apie asmená ar grupæ, susiklosèiusi neávertinus
visø aplinkybiø.
Ávairiakultûris ðvietimas – ðvietimo politika ir praktika, pripaþástanti ir toleruojanti lyèiø, tautø, socialiniø sluoksniø, amþiaus ir neágaliø þmoniø panaðumus ir skirtumus.
„Kampai“ – mokymosi bendradarbiaujant metodas,
kuriuo siekiama sukelti debatus ir, pasitelkus grupinæ veiklà, suformuluoti argumentus. Taikomas aiðkinantis diskusinius klausimus.
Karjera – sëkminga pasirinktos srities veikla ir teigiamas jos vertinimas tiek asmeniniu, tiek visuomeniniu poþiûriu.
Karjerizmas – savanaudiðkø tikslø skatinamas pasisekimo tarnybinëje, mokslinëje ir kt. veikloje vaikymasis nepaisant visuomenës interesø.
Klausimynas – problemai nagrinëti ar situacijai tirti
skirtø klausimø visuma. Juo surinkta informacija surûðiuojama, apdorojama ir susumuojama.
Komanda – veiksmingai dirbanti grupë, kurios kiekvieno nario dalyvavimas norint pasiekti tikslà yra
bûtinas.
Kompozicijos metodas – mokymosi bendradarbiaujant
metodas, kai mokiniai, susibûræ á ekspertø grupeles, drauge tiria problemas ar temas, o paskui gráþta á pirmines grupes pasidalyti savo tyrimø rezultatais. Metodas ágalina per sàlygiðkai trumpà laikà
iðnagrinëti didesnës apimties, sudëtingesnæ informacijà, skatina mokinius atidþiai ir atsakingai analizuoti medþiagà ir mokytis jà suprantamai perteikti
kitiems.
Komunikacija – dalijimasis informacija, pavyzdþiui,
mintimis ar jausmais.
Konfidencialumas – paslapties ar kito neskelbtino dalyko iðlaikymas.
Konfliktas – dviejø ar daugiau asmenø nesutarimas.
Konflikto sprendimas – bûdø patenkinti konfliktuojanèiø ðaliø interesus ieðkojimo procesas.
Konfliktø valdymas – gebëjimas veiksmingai spræsti
konfliktus.
Konstruktyvizmas – mokymosi teorija, teigianti, kad prasmë kuriama veikiant, atrandant ir interpretuojant.
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Kriterijai – matas arba visuma nusistatytø taisykliø,
kuriomis remiantis vertinami mokiniø darbai, planuojama klasës ar grupiø veikla.
Kritinis màstymas – individualus, savarankiðkas màstymo procesas, kai pradinë informacija yra tik atspirtis tolesnëms idëjoms plëtoti ir paþinti. Klausimø këlimas ir argumentuotø atsakymø ieðkojimas.
Ágûdis, bûtinas demokratinës visuomenës atstovams
kaip pilietinës visuomenës sàlyga.
„Kubas“ – mokymosi metodas, kuriuo siekiama visapusiðkai iðtirti temà ar objektà, keliant ávairaus lygmens su tema susijusius klausimus.
Lyderystë – individo ar grupës elgsena, padedanti
vadovaujamiesiems aktyviai siekti uþsibrëþtø tikslø.
„Minèiø lietus“ – laisvas minèiø kûrimas bet kokia
tema, visas idëjas priimant be iðankstinës nuostatos.
Minipamoka – trumpa veikla pamokos metu, kuria
siekiama konkreèiø tikslø, pavyzdþiui, ugdyti tam
tikrus ágûdþius arba nuodugniau panagrinëti tam
tikrus temos aspektus. Trunka ne ilgiau kaip 10–15
min.
Mokykla – valstybës pripaþinta institucija, uþsiimanti mokiniø ugdymu.
Mokymasis bendradarbiaujant – mokymosi strategija, skatinanti mokinius aktyviai spræsti problemas,
savarankiðkai siekti mokymosi tikslø dirbant drauge maþesnëmis ar didesnëmis grupëmis.
Mokymo ir mokymosi schema – mokymo(si) forma,
metodø ir strategijø rinkinys, tinkamas pamokos pradþiai, viduriui ir pabaigai.
Nedarbas – darbo jëgos, kaip gamybos veiksnio, neuþimtumas. Socialinis reiðkinys, bûdingas rinkos ekonomikos ðalims, kai dalis ðalies gyventojø, galinèiø
ir norinèiø dirbti samdos pagrindais, neturi darbo.
Neformalusis ugdymas – á formaløjá ugdymà neáeinanti sistemiðka, organizuota ugdymo veikla teikiant ðvietimo paslaugas ávairaus amþiaus visuomenës grupëms.
Neverbalinë komunikacija – dalijimasis informacija
pasitelkiant kûno judesius ir kitas neþodines bendravimo priemones.
Organizacija – þmoniø kolektyvas, susidaræs ar sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui atlikti.
Pagrindinis iðsilavinimas – prieðmokyklinis, pradinis
ir þemesnysis vidurinis iðsilavinimas, teikiantis pa-

grindines þinias ir gyvenimui bûtinus ágûdþius. Ávairiø ðaliø ðvietimo sistemos pagrindiná iðsilavinimà
apibrëþia nevienodai, jis apima skirtingus amþiaus
tarpsnius.
Pamokos tikslas – konkretus siektinas, paprastai pastebimas ir pamatuojamas pamokos rezultatas.
Paðaukimas – asmenybës veiklos potencialiø motyvaciniø ypatybiø visuma, lemianti darbinio gyvenimo kokybæ ir prasmæ. Turëtø bûti lemiamas veiksnys renkantis profesijà.
Penkiaeilis – nerimuotas penkiø eiluèiø eilëraðtis –
temos apmàstymas ir apibendrinimas.
Personalas – ástaigos, ámonës, organizacijos darbuotojai, nariai.
Pradinë mokykla – mokiniø nuo 5–7 iki 11–14 metø
(trukmë priklauso nuo konkreèios ðalies ðvietimo
sistemos) ugdymas. Kai kur pradinis ugdymas apima 8 klases, kurios skirstomos á þemesniàsias ir
aukðtesniàsias.
Prasmës suvokimas – antrasis kritinio màstymo ugdymo schemos etapas, kurio metu mokiniai tiria, studijuoja, paþásta naujà medþiagà ir suvokia prasmæ.
Prevencija – uþbëgimas uþ akiø tam tikram ávykiui.
Prioritetas – kieno nors pirmenybë kitø atþvilgiu.
Prisistatymas – E. Goffmano sukurtas terminas, apibûdinantis þmogaus pastangas kurti teigiamà savo
ávaizdá, kuo geriau save parodyti.
Profesija – atitinkamomis þiniomis, mokëjimais, gebëjimais ir ágûdþiais pagrásta þmoniø veikla, teikianti jiems prielaidas materialiai apsirûpinti ir aktyviai ásitraukti á visuomenës gyvenimo struktûras.
Profesijø registras – profesijø sàraðas, rodyklë, apskaitos dokumentas, turintis teisinæ galià.
Profesinis rengimas – organizuotas mokymas siekiant
suteikti mokiniams tam tikrø profesijai reikiamø þiniø ir ágûdþiø, kad jie galëtø sëkmingai dirbti.
Profesinis tinkamumas – asmens tinkamumas profesijai.
Raðymo procesas – procesas, apimantis raðymà nuo pradinës kûrinio idëjos, minties iki vieðo paskelbimo.
Raðtingumas – gebëjimas naudotis ávairia informacija, reikalinga atliekant uþduotis ir veiksmus darbe,
namuose ar bendruomenëje.
Savanoris – asmuo, savo laikà ir pastangas skiriantis
padëti kitiems ir nesitikintis uþ tai atlygio.
Savæs vertinimas – nusiteikimas savo paties atþvilgiu.
Savigarba – asmens poþiûris á save: kuo teigiamesnis
poþiûris, tuo didesnë savigarba.
Savivaizdis – þmogaus nuostata savo paties atþvilgiu.
Savivoka – jausmø, ásitikinimø, þiniø apie save visuma.
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Sintezës klausimai – klausimai, skatinantys jungti turimas idëjas ir þinias á savitas, originalias formas.
Socrates – Europos ðvietimo programa, kurios tikslas –
visais lygmenimis stiprinti europietiðkus ðvietimo aspektus, gerinti Europos kalbø mokëjimà, skatinti bendradarbiavimà ir ðvietimo mobilumà, ðvietimo naujoves ir lygias visø ðvietimo sektoriø galimybes.
Specialybë – tam tikra mokslo þiniø ir praktiniø ágûdþiø visuma. Jà ágyja þmogus, kuris, turëdamas tam
tikrà profesijà, rengiasi dirbti konkretø darbà, t. y.
ágyja reikiamà kvalifikacijà. Pavyzdþiui, statybininko profesija apima mûrininko, daþytojo ir kitas
specialybes.
Specialiøjø poreikiø vaikø ugdymas – vaikø, kurie
skiriasi ið kitø savo psichine, fizine, intelektine,
socialine ar emocine raida, ugdymas.
Sprendimø priëmimas – pasirinkimo, nusprendimo procesas.
Stebësena – nuolatinis proceso ar veiklos stebëjimas
ir vertinimas siekiant kuo geresniø rezultatø.
Stereotipas – supaprastinta nuomonë, manymas, kad
visiems tam tikros grupës nariams bûdingos tos paèios ypatybës, kad jie visi vienodi.
Stresas – þmogaus bûsena, kylanti veikiant ekstremaliems veiksniams.

„Tinklo nërimas“ – strategija, ágalinanti plaèiau iðskleisti temà, nustatyti tarpusavio ryðius. Padeda
struktûruoti màstymà nustatant loginius, semantinius ryðius.
Tolerancija – gebëjimas nenuvertinant ir nesumenkinant suprasti kitø þmoniø skirtybes.
Uþdarieji klausimai – klausimai, stabdantys ir ribojantys pokalbá. Daþniausiai á juos galima atsakyti
vienu þodþiu („taip“ arba „ne“).
Veikla – prigimtinë þmogaus funkcija, uþtikrinanti fizinæ ir socialinæ jo bûtá. Gali bûti kuriamoji ir griaunamoji, teisëta ir neteisëta.
Venno diagrama – schema ið dviejø ar daugiau susikertanèiø apskritimø. Naudojama idëjoms palyginti,
ieðkant kontrasto ar bendrø sàlyèio taðkø.
Vertybë – tai, kas, þmogaus manymu, jo gyvenime
svarbiausia.
Vertinamieji klausimai – klausimai, skatinantys mokinius reikðti nuomones ir vertinimus, susijusius su
dëstomu dalyku ar tema.
Vertinimas – mokymosi proceso laimëjimø nustatymas.

Suvokimas – neþinomo siejimas su þinomu, supratimas.

Vidinis konfliktas – beveik vienodai stipriø, bet prieðingø asmens motyvø, poreikiø, interesø ir pan. susidûrimas.

Ðvietimas – tarpusavyje susijusiø þiniø, poþiûriø, vertybiø ir ágûdþiø perteikimo procesas, veikiamas visuomeninës patirties, palaikomas nuosekliø ir planingø pastangø.

Vidurinis iðsilavinimas – formaliojo ugdymo pakopa,
apimanti pagrindiná ir aukðtesnájá viduriná iðsilavinimà. Yra ávairiø tipø viduriniø mokyklø. Atsiþvelgiant á ðvietimo sistemà, jos gali bûti vadinamos
aukðtesniosiomis mokyklomis, licëjais, gimnazijomis, koledþais ir t. t.

Taikymo klausimai – klausimai, skatinantys mokinius
spræsti problemas ar kurti idëjas naujoms situacijoms.
Tarpasmeninis konfliktas – þmoniø, kurie siekia skirtingø tikslø, laikosi skirtingø poþiûriø á vertybes ir
normas bei mëgina tai realizuoti tarpusavio santykiuose, susidûrimas.
Tarpgrupinis konfliktas – socialiniø grupiø, kurios siekia skirtingø tikslø ir praktiniais veiksmais viena
kitai trukdo, susidûrimas.
Tendencija – kokio nors proceso kryptis; paþiûrø,
veiksmø kryptingumas.
Tikrieji interesai – tai, ko þmogus ið tiesø trokðta konfliktinëje situacijoje.

Visà gyvenimà trunkantis mokymasis – turimø þiniø,
ágûdþiø tobulinimas, akiraèio ir patirties plëtra ávairiose þmogaus gyvenimo aplinkose (mokykloje, kolegijoje, universitete, bendruomenës centre, darbo
vietoje ir t. t.).
Þadinimas – pirmasis kritinio màstymo ugdymo
schemos etapas, kurio metu mokiniai skatinami atkurti turëtas þinias, sudominami nauja tema, padedama iðsikelti mokymosi tikslus.
Þemesniojo lygmens mokymasis – mokymasis ásimenant arba vadovaujantis nurodymais.
Þinau–noriu suþinoti–iðmokau, þNI – metodas, padedantis mokiniams iðsiaiðkinti, kà þino ið tam tikros
temos, kà dar norëtø suþinoti ir kà iðmoko arba suþinojo po tam tikros veiklos.

141

KRITINIO MÀSTYMO UGDYMAS SËKMINGAI ATEITIES KARJERAI
Integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai
2006-11-05. Tiraþas 3000 egz.
Iðleido Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ðvietimo aprûpinimo centras, Geleþinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius
Spausdino AB „Auðra”, Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas

142

