
  

1 
 

Etika. Metodinė medžiaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITINIO MĄSTYMO UGDYMO METODAI TAIKANT SKAITMENINĘ 

PRIEMONĘ „DORINIS UGDYMAS“ 11−12 (III−IV GIMNAZIJOS) KLASĖSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Vilija Zeliankienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



  

2 
 

Turinys 

 
1. SĄVOKŲ ĮSISĄMONINIMAS ..............................................................................  3 

1.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai.....................  3 

1.2. Pasiekimų vertinimo lygiai............................................................................... 13 

 

2. PALYGINIMAS IR SUGRETINIMAS .................................................................... 14  

2.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai ....................... 14 

2.2. Pasiekimų vertinimo lygiai...................................................................................... 31 

 

3. SKAITYMAS IEŠKANT PRASMĖS ...................................................................... 32 

3.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai ....................... 32 

3.2. Pasiekimų vertinimo lygiai....................................................................................... 45 

 

4. PROBLEMŲ SPRENDIMAS IR MĮSLĖS .................................................................. 47 

      4.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai ....................... 47 

      4.2. Pasiekimų vertinimo lygiai ...................................................................................... 62 

 

5. ABIPUSIS MOKYMASIS IR DIALOGAS.................................................................. 63 

      5.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai ....................... 63 

      5.2. Pasiekimų vertinimo lygiai ..................................................................................... 84 

 

6. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS ........................................................................................ 85 

6.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai ...................... 85 

6.2. Pasiekimų vertinimo lygiai ..................................................................................... 97 

 

7. SOKRATO SEMINARAS IR DISKUSIJA ............................................................... 98 

7.1. Užduočių pavyzdžiai: mokymosi uždaviniai, metodiniai patarimai ...................... 98 

7.2. Pasiekimų vertinimo lygiai ................................................................................... 104 

 

 

 

 

 



  

3 
 

1. Sąvokų įsisąmoninimas 
 

1.1. Užduočių pavyzdžiai 
 

Dorybės sąvokos apibrėžtis. Tai sąvokų mokymosi metodas, pagrįstas tinkamų ir netinkamų 

poelgių pavyzdžių analize, susijusia su konkrečia profesine veikla. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos teisingo ir neteisingo elgesio bruožus profesinėje 

veikloje, apibendrins, kas yra moralinė dorybė. 

 

Metodiniai patarimai. Pirmiausia parašykite sąvoką moralinis gėris ir paklauskite mokinių, 

ką jie apie tai mano: Kokias žinote dorybes? Ką reiškia būdvardžiai „geras“ ir „teisingas“, kai 

turimas omenyje žmogus? Kokie poelgiai lemia tam tikrų profesijų darbuotojų – mokytojų, 

gydytojų, teisininkų, sportininkų ir kt. – prestižą? Tada paprašykite parašyti penkias mėgstamiausias 

profesijas lentelės vidurinėje skiltyje, o kairėje ir dešinėje pateikti tinkamo ir netinkamo elgesio 

pavyzdžių. Paklauskite mokinių, kas sieja poelgius, prie kurių parašyta „teisingi", ir kuo jie skiriasi 

nuo poelgių, prie kurių parašyta „neteisingi“. Tegul mokiniai apibendrina ir parašo moralinės 

dorybės apibrėžtį. Pasiūlykite visai klasei aptarti, kokie profesinės veiklos tikslai ir koks moralinio 

gyvenimo aukščiausias tikslas. 
 
Sokratas sakė, kad medžiai negali jo nieko išmokyti, užtat jį pamoko žmonės mieste. Pateik teisingo 

elgesio (moralinės dorybės) ir neteisingo (nedoro) elgesio pavyzdžių remdamasis tinkamo / netinkamo 
darbo atlikimo analogijomis. Apibendrink teisingo (gero) elgesio bruožus, būdingus konkrečių profesijų 
žmonėms, ir paaiškink, kodėl dora (arete), anot Sokrato, yra svarbiausias tikslas.  
 

Teisingi poelgiai Profesijų analogijos 
(įrašyk penkias pasirinktas specialybes) 

Neteisingi poelgiai 

   

 

 
 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Dorybė – tai geras ir teisingas elgesys, kurio bendri bruožai yra...  
 
 
Išvada. Pasak Sokrato, moralinis gėris − dorybė – yra visų svarbiausias tikslas, nes...  

 

 

 
 

    Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/2/102.html 

 

http://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/2/102.html
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Sąžinės sąvokos apibrėžtis. Tai veiksmingas būdas, skirtas mokytis tyrinėti ir taikyti etikos 

sąvokas, pagrįstas kruopščia tipiškų ir netipiškų – tinkamo elgesio („už“) ir netinkamo elgesio 

(„prieš“) – sąvokų pavyzdžių analize. 

 

Mokymosi uždavinys. Išanalizuosiu kitų mokinių ir pateiksiu savo nuomonę apie 

sąžiningumo ir nesąžiningumo (korupcijos) pavyzdžius bendruomenėje, suformuluosiu apibendrintą 

šių sąvokų apibrėžtį. 
 

Metodiniai patarimai. Paskatinkite mokinius įsivaizduoti, kad jie atlieka mokykloje tyrimą 

ar kuria laidą „Mokyklos sąžinės balsas“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 5−10 klasių mokinių požiūrį, 

koks elgesys laikomas sąžiningu ir koks nesąžiningu ar susijusiu su korupcija. Paaiškinkite, kad 

norint mąstyti etiškai neužtenka išmokti etinės sąvokos pavadinimą (pvz., sąžiningumas), reikia 

susipažinti su etiško elgesio svarbiausiais požymiais ir sugebėti atskirti tinkamus pavyzdžius nuo 

netinkamų. Suskirstykite mokinius į nedideles grupes ir paprašykite išanalizuoti pateiktus 

pavyzdžius. Tegul jie pritaiko naujas žinias: apklausia ir sužino pasirinktos klasės jaunesnių 

mokinių (5–10) nuomonę, ar poelgius priskirti prie teigiamų, ar prie neigiamų pavyzdžių. Tada 

atsakymai suskaičiuojami ir suskirstomi į du sąrašus. Aptariama, kas sieja pavyzdžius, prie kurių 

parašyta „už“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, prie kurių parašyta „prieš“. Tegul mokiniai 

apibendrina požymius ir parašo etinės sąvokos pavadinimą bei apibrėžtį. Pasiūlykite apsvarstyti visą 

tiriamojo mokymosi procesą ir padiskutuoti, ko mokiniai išmoko atlikdami šią užduotį. 
 
Gyvenime nutinka visko: kuriuos pavyzdžius galima laikyti tinkamo elgesio („už“), o kurie 

netinkamo elgesio („prieš“) atvejais? Sugrupuok juos lentelėje ir parašyk svarbiausią etinę sąvoką, 
susijusią su tokiais tinkamais ar netinkamais poelgiais. Suformuluok jos apibrėžtį – esminių moralinių 
ypatybių paaiškinimą.  

 

 Paimti iš kaimynės saldainių kaip padėką už pagalbą.  

 Neimti svetimų daiktų, nors niekas nemato. 

 Būti ne godžiam, bet taupiam (pvz., nekaulyti iš tėvų santaupų). 

 Atnešti dovanų mokytojui, kad trimestre išvestų dešimtuką.  

 Mokėti po dešimt litų už konsultaciją mokykloje ar kontrolinio darbo perrašymą. 

 Nenusirašinėti nuo kitų per kontrolinį darbą. 

 Nešti saldainių klasės auklėtojui, kad pateisintų praleistas pamokas. 

 Siekti gero išsilavinimo ir garbingo profesionalo vardo. 

 Duoti kyšį kolegijoje, kad egzaminas būtų išlaikytas. 

 Pasveikinti mokytojus kokios nors šventės proga ir atnešti gėlių.  

 Jeigu būtų galima nusipirkti pažymį, duoti penkiasdešimt litų už dešimtuką. 

 Prisipažinti melavus suaugusiesiems, kurie nuo mažens auklėjo teisingumo dvasia. 

 Nelegaliai praturtėti dirbant valstybės tarnyboje. 

 Greičiau ir patogiau tvarkyti reikalus gydymo įstaigose.  

 Ateiti į darbą laiku ir stengtis gerai atlikti pareigas.  

 Sudrausti tuos, kurie ką nors blogai daro (pvz., vagia). 

 Nesusidėti su nelegaliai prekiaujančiais asmenimis. 

 Elgtis maloniai su ligoniais slaugant už pinigus.  

 Mokėti ir gauti atlyginimą vokelyje. 

 Neūkiškai tvarkyti valstybės turtą, jį grobstyti. 

 Slėpti informaciją nuo valstybės pareigūnų (pvz., apie nelegalią prekybą ir korupciją). 

 Naudotis tarnybiniu automobiliu ir pavaldiniu vairuotoju siekiant asmeninės naudos. 

 Papirkinėti rinkėjų balsus rinkimuose. 

 Skleisti klaidingą informaciją apie kitus asmenis.  
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Pavyzdžiai „už“ Pavyzdžiai „prieš“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kokia etinė sąvoka apibūdina tokį elgesį? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokia sąvoka apibūdina tokį elgesį? 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/isminties-meile/sazine-ir-

dorove/285.html 
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Laisvės ir teisingumo pavyzdžiai. Tai sąvokų nagrinėjimo metodas, pagrįstas logine 

laisvės (nelaisvės) ir teisingumo (neteisingumo) pavyzdžių analize pateikiant apibendrintą 

apibrėžtį. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokiniai, dirbdami poromis, išanalizuos laisvės (nelaisvės) ir 

teisingumo (neteisingumo) pavyzdžius visuomenėje, suformuluos apibendrintą šių sąvokų 

apibrėžtį. 

 

Metodiniai patarimai. Parašykite dvi sąvokas (laisvė ir teisingumas), kurias mokiniai 

turėtų išanalizuoti. Paklauskite: Kas yra laisvė? Kas yra teisingumas? Ką reiškia būdvardžiai 

„laisvas“ ir „teisingas“ kalbant apie žmogų? Kokie poelgiai rodo, kad žmogus yra nelaisvas 

ar neteisingas? Tada paprašykite mokinių parašyti lentelėje laisvės ir teisingumo, nelaisvės ir 

neteisingumo pavyzdžių. Tegul mokiniai poromis aptaria šias logines galimybes: pvz., 

teisingas – laisvas; neteisingas – laisvas; teisingas – nelaisvas; neteisingas – nelaisvas 

(žmogus). Paklauskite mokinių, kas sieja poelgius, prie kurių parašyta „laisvė“, ir kuo jie 

skiriasi nuo poelgių, prie kurių parašyta „teisingumas“. Tegul mokiniai apibendrina ir padaro 

išvadą. Pasiūlykite visai klasei aptarti laisvės ir teisingumo apibrėžtis. 

 
Pakomentuok citatą, pateik ją pagrindžiančių arba paneigiančių faktų, pavyzdžių iš gyvenimo:  
 
Ten, kur nėra teisingumo, nėra ir laisvės, o kur nėra laisvės, ten nėra ir teisingumo. (J. G. Zoimė) 
 
Apmąstyk visas logines galimybes, pvz., teisingas – laisvas; neteisingas – laisvas; teisingas – 

nelaisvas; neteisingas – nelaisvas žmogus (taip pat ir visuomenė). 
 

Pavyzdžiai „už“ Citata – hipotezė Pavyzdžiai „prieš“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ten, kur nėra teisingumo, 

nėra ir laisvės... 
 

 

 

 

 

 

 

... kur nėra laisvės, ten 

nėra ir teisingumo. 
 

Išvada. Laisvė ir teisingumas susiję / iš dalies susiję / nesusiję, nes... 

 

 

 

 

 

 
Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/267/mes-

bendraujame/sokrato-dialogas-ir-teismas/15.html 
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 „Superherojai“. Taikydami šį tyrimo metodą mokiniai analizuoja tipiškus ir netipiškus 

herojų pavyzdžius, šiuolaikines medijas, iškelia hipotezę apie superherojus ir raštu 

argumentuoja, kaip ir kodėl gali būti populiarūs tam tikri vyrų ar moterų vaidmenys ir 

charakterio bruožai. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos teigiamus (populiarius) ir neigiamus 

(nepopuliarius) populiarių veikėjų elgesio pavyzdžius, sudarys svarbių bruožų, apibūdinančių 

gerą charakterį, ir jo ugdymo veiksnių sąrašą. 

 

Metodiniai patarimai. Parašykite lentoje sąvoką superherojus ar superherojė. Mokiniai 

sąvoką turėtų išanalizuoti. Paskatinkite juos prisiminti populiariojo vaizduojamojo meno 

pavyzdžių: tai gali būti gerai žinomas muzikinis vaizdo klipas, reklama, animacinis filmas, 

detektyvinis filmas ir pan. Aptarkite su mokiniais šiandienius jaunimo herojus ir vyro bei 

moters vaidmens transformaciją vaizduojamajame mene. Paklauskite mokinių, kas sieja 

įvairius veikėjus, vadinamus „superherojais“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, kuriuos 

galėtume laikyti „nepopuliariais“. Tegul mokiniai sudaro superherojams būdingų charakterio 

ypatybių sąrašą. Pasiūlykite visai klasei aptarti populiarius ir nepopuliarius  pavyzdžius. Tada 

mokiniai iškelia savo hipotezę ir raštu argumentuoja nuomonę, kaip ir kodėl gali būti 

populiarūs tam tikri vyrų ar moterų įvaizdžiai ir charakterio bruožai. 

 

Prisimink per televiziją, kine matytus arba knygose aprašytus superherojus. Ką šie 

neįprastomis savybėmis apdovanoti veikėjai paprastai veikia, kokių turi ypatingų galių, 

jausmų ir charakterio savybių? Tada apsvarstyk teiginį: „Gyvenime ieškome idealo, kuris 

primena šių dienų superherojus.“  

 

  Parašyk trumpą rašinėlį ir pagrįsk, ar sutinki su pateiktu teiginiu, ar ne. Pateik pavyzdį, koks 

/ kokia superherojus (-ė) dabar populiarus (-i) ir kokie charakterio bruožai reiškiasi jo(s) poelgiais ir 

sprendimais, apie kurių moralinę vertę gal net nesusimąstome. 

„Mano nuomonė apie superheroję (-ų)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/307/isminties-

meile/charakterio-ugdymas-pagal-a-sprindziuna/469.html 

 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/307/isminties-meile/charakterio-ugdymas-pagal-a-sprindziuna/469.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/307/isminties-meile/charakterio-ugdymas-pagal-a-sprindziuna/469.html
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Tautinių savybių apibūdinimas. Tai asmeninio pobūdžio vertinimo metodas, kurį taikydami 

mokiniai pagal savus kriterijus ir vertybių supratimą apibūdina tautinius bruožus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys apibūdins stereotipinius bruožus, tinkamus kai kurių 

tautybių žmonėms, ir paaiškins, kas yra stereotipai, veikiantys mūsų mąstymą. 

 

Metodiniai patarimai. Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos pritaikyti žinias, įgytas 

nagrinėjant mokymosi objektą „Kultūriniai etiketo savitumai“: „Ką turime galvoje, kai sakome: šios 

tautybės žmonės ypatingi? Kas daro įtaką tautinių savybių stereotipams formuotis?“ Diskusiją 

susiekite su užduoties tikslu – palyginti, kokiais bruožais apibūdiname save ir kitų tautų žmones, 

kaip mus mato kiti. Paprašykite, kad mokiniai sutelktų dėmesį į 5–8 svarbius požymius – 

išskirtinius tautinių savybių stereotipų bruožus –  ir surašytų juos lentelėje. Mokiniai poromis ar 

grupėmis apsvarsto ne tik analizuojamas tautines savybes, bet ir veiksnius, dėl kurių stereotipai 

patenka į tarpkultūrinio bendravimo kontekstą (pavyzdžiui, argumentus „už“ ir „prieš“ kiekvieną 

tautinį stereotipą). 

 

Kas yra tautiniai stereotipai? Sugalvok ir pateik pavyzdžių. Išnagrinėk savybes ir išrink 

aštuonias, tinkamas šių tautybių žmonėms: lietuviams, lenkams, rusams, britams, 

prancūzams, japonams... Sudaryk tautinių bruožų lentelę.  

      

Pagalvok, kokiais bruožais apibūdina save lietuviai, lenkai, rusai. Kokiais bruožais juos 

apibūdina kitų tautų žmonės (pvz., lietuvius anglai, rusai ir pan.). Jei nesi tikra(s), gali rašyti „Nesu 

tikra(s)“. 
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Lietuviai Rusai Lenkai Anglai Prancūzai Japonai 

 

1. 

 

      

 

2. 

 

      

 

3. 

 

      

 

4. 

 

      

 

5. 

 

      

 

6. 

 

      

 

7. 

 

      

 

8. 

 

      

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/280/etiketas-ir-

kultura/kulturiniai-etiketo-savitumai/255.html 
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Dalykinio stiliaus patarimai. Jie padeda išanalizuoti dalykinio aprangos etiketo sąvoką. 

Pateikdami tinkamų ir netinkamų europiečių vyrų ir moterų klasikinio stiliaus dalykinės aprangos 

pavyzdžių mokiniai savais žodžiais paaiškina svarbias gerų manierų ir stiliaus ypatybes darbe, 

padaro išvadas, kaip suprato aprangos etiketo paskirtį. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos klasikinius (tipinius) ir kasdienius (netipinius) 

aprangos etiketo pavyzdžius, sudarys svarbių bruožų, apibūdinančių aprangos etiketo sąvoką, 

sąrašą. 

 

Metodiniai patarimai. Parašykite aiškią sąvoką (pavyzdžiui, dalykinė apranga, dalykinis 

stilius, aprangos etiketas), kurią mokiniai turėtų išmokti. Pateikite tinkamų sąvoką iliustruojančių 

pavyzdžių, apimančių visas europiečių vyrų ir moterų klasikinio stiliaus aprangos ypatybes, taip pat 

netinkamo etiketo pavyzdžių. 

Paklauskite mokinių, kas sieja pavyzdžius, prie kurių parašyta „tinkami", ir kuo jie skiriasi 

nuo pavyzdžių, prie kurių parašyta „netinkami“. Tegul mokiniai parašo daugiau tinkamų ir 

netinkamų pavyzdžių ir sudaro patarimų bendraamžiams – rekomenduojamų dalykinės aprangos 

ypatybių – sąrašą. Pasiūlykite visai klasei aptarti tinkamus ir netinkamus pavyzdžius ir sudaryti 

bendrą dalykinės aprangos rekomendacijų sąrašą. Tegul mokiniai apibendrina ir padaro išvadą. 

 
Ką patartum bendraamžiui, kuris nieko nežino apie aprangos etiketą ir rengiasi eiti į pokalbį dėl 

darbo? Pateik tinkamų ir netinkamų vyrams bei moterims europiečių klasikinio stiliaus dalykinės 
aprangos pavyzdžių. 

 

Tinkami pavyzdžiai („už“) Dalykinė apranga, svarbios detalės Netinkami pavyzdžiai („prieš“) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Išvada. Geros manieros ir stilius dalykinėje aplinkoje – tai...  

 

 

Aprangos etiketas padeda...  

 

 

 

 
Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/390/etiketas-ir-

kultura/aprangos-etiketas/296.html 
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Patarimai bendraujant viešai. Tai paprastas bendravimo etiketo suvokimo metodas, 

pagrįstas tinkamų ir netinkamų elgesio pavyzdžių analize.  

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos tinkamus ir netinkamus bendravimo pavyzdžius, 

apibendrins, kam reikalingi etiketo patarimai. 

 

Metodiniai patarimai. Parašykite aiškią sąvoką (bendravimo etiketas), kurią mokiniai jau 

suvokia. Pateikite tinkamų situacijų pavyzdžių, paremtų bendravimo etiketo taisyklėmis, taip pat 

netinkamų situacijų pavyzdžių (sveikinantis, susitikus vyresnį žmogų ir pan.). Paklauskite, kas sieja 

situacijų pavyzdžius, prie kurių parašyta „tinkami", ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, prie kurių 

parašyta „netinkami“. Tegul mokiniai pasako daugiau tinkamų ir netinkamų bendravimo situacijų 

pavyzdžių ir parašo patarimų bendraamžiams. Pasiūlykite visai klasei išnagrinėti tinkamus ir 

netinkamus pavyzdžius ir sudaryti patarimų sąrašą Bendravimo etiketas mokykloje. Tegul mokiniai 

apibendrina, kas yra geras tonas, ir parašo išvadą. 

 
Ką patartum bendraamžiui, kuris nieko nežino apie bendravimo etiketą ir pakviestas į oficialų 

renginį? Pateik keletą tinkamų ir netinkamų pavyzdžių, kaip sveikintis viešoje, oficialioje aplinkoje ir kas 
tai turėtų daryti pirmas.  

 

Tinkami pavyzdžiai („už“) Bendravimo situacijos 
(nuotraukos pakeistos skaitmeninėje 

mokymosi priemonėje) 

Netinkami pavyzdžiai 
(„prieš“) 

  a) Susitinka pažįstami žmonės – vienas 
iš jų jaunesnis, kitas vyresnis:  

 

 
 

 b) Priėjęs prie pastato durų vaikinas 
sutinka pažįstamą merginą:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Sveikinamasi su aukštesnio rango 
žmogumi: 
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d) Suskamba mobilusis telefonas, kai 
vyksta dalykinis susitikimas: 

 

 

 e) Scenoje prisistatoma žiūrovams 
arba sveikinamasi su grupe: 

 

 

Išvada. Geras tonas – tai...  
 
 
 
 
Bendravimo etiketo paskirtis:  
 
 
 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/388/etiketas-ir-

kultura/bendravimo-etiketas/288.html 
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1.2. Pasiekimų vertinimo lygiai  

 

Etinių sąvokų ir elgesio supratimas 

 

 

Aukštesnysis 

 

Kritiškai aptaria sąvokas, kurių etinius ir neetinius aspektus sunku atskirti arba 

kurios atrodo dviprasmiškos. Paaiškina bendrą teiginį – naujos sąvokos apibrėžtį 

ir pagrindžia, kodėl jo supratimas apie konkrečią moralinę sąvoką ar elgesio 

principą yra tikras. 

Pagrindinis 

 

Suformuluoja platesnę etinę sąvoką ar principą, pateikia tam tikro elgesio 

pavyzdžių ir paaiškina, kodėl jie priskiriami tai kategorijai. Apibendrina, koks 

elgesys tinkamas ar netinkamas pagal etinius įsitikinimus bei įpročius veikti 

nustatytu būdu. 

Patenkinamas 

 

Įvardija vieną ar daugiau (jei yra) siauresnių kategorijų, priskiriamų etikos 

dalykui (pvz., etiketo), pateikia būdingų pavyzdžių ir paaiškina, kaip tie 

pavyzdžiai susiję etiniu elgesiu. 

Nepatenkinamas 

 
Mokinys nepasiekė aukščiau aprašytų gebėjimų lygio. 
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2. Palyginimas ir sugretinimas 
 

2.1. Užduočių pavyzdžiai 
 

Apibūdinimas ir lyginimas: kokia laisvės rūšis būdinga žmogui ir kokia kitiems gyvūnams? 

Tai metodas, pagrįstas natūraliu gebėjimu gretinti tai, kas iš tikrųjų nepanašu, t. y. apibūdinti 

žmonių kiekvienos laisvės rūšį ir kitų gyvūnų elgesio pavyzdžius, nustatyti skirtumus. 
 

Mokymosi uždavinys. Mokinys apibūdins laisvės rūšis ir paaiškins, kuo skiriasi žmogaus 

elgesys nuo griežtai apibrėžtos kitų gyvūnų egzistencijos. 
 

Metodiniai patarimai. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas apibūdinti ir lyginti 

yra vienas pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl filosofai, mokslininkai dažnai lygina kelis dalykus 

ar būtybes. Parašykite dvi sąvokas (pavyzdžiui, žmogus ir gyvūnas), kurias mokiniai turėtų 

apibūdinti. Paklauskite, su kokia laisvės rūšimi jiems asocijuojasi kiekviena sąvoka, ir surašykite 

elgesio savybes dviem stulpeliais lentoje. Paklauskite mokinių, kas būdinga „žmogaus“ veiksmams 

mąstant apie kiekvieną laisvės rūšį ir kuo jie skiriasi nuo poelgių, būdingų kitiems „gyvūnams“. 

Pasiūlykite mokiniams aptarti užduotį poromis, tada parašyti apibūdinimus ir įvardyti bent tris 

esminius skirtumus: Ką suvokia žmogus ir ką kiti gyvūnai, kaip elgiasi? 
 

Apibūdink, kokia laisvės rūšis būdinga žmogui ir kokia kitiems gyvūnams (arba visai nebūdinga), ir 
parašyk prie tinkamos iliustracijos. Sugretink, kuo skiriasi žmogaus elgesys nuo griežtai apibrėžtos kitų 
gyvūnų egzistencijos. 
 

  

Laisvės rūšis:  

 

 
 

Laisvės rūšis: 

 

  

Laisvės rūšis: 

 

  

Laisvės rūšis: 

 

Skirtumai. Ką suvokia žmogus ir ką kiti gyvūnai, kaip elgiasi? Kodėl? 

 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/287/isminties-meile/laisves-

rusys/266.html 

http://www.shutterstock.com/pic-119109475/stock-photo-jumping-skier.html?src=Liq4PrHT8_tVCafuRc_T6Q-1-0
http://www.shutterstock.com/pic-108352808/stock-photo-recovering-freedom-a-man-breaking-a-chain-digital-illustration.html?src=JuU42WG0w5DbEG2Wvy6eXw-1-98
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Išvados apie žmogaus laisvę. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai pagal klausimus 

apibendrina perskaitytus tekstus ir lygina juos pagal kriterijus, kad padarytų išvadas ir nustatytų 

esminius požymius, kuo žmogus išsiskiria iš kitų gyvų pasaulio būtybių. 

 

Mokymosi uždavinys. Išnagrinėjęs dviejų filosofų tekstus, mokinys apibendrins, kuo žmogus 

yra ypatingas tarp kitų pasaulio būtybių ir pateiks logiškas išvadas. 

 

Metodiniai patarimai. Pasiūlykite mokiniams atlikti šią trijų etapų užduotį. Pirma, 

pasirinkite kelis papildomus tekstus tema Žmogus ir gyvūnas, kuriuos mokiniai galėtų nagrinėti ir 

lyginti (pavyzdžiui, vadovėlio T. Sodeika, J. Baranova. Filosofija (Žmogus) XI–XII 

klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2002, 1.4 skyrius). Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: 

„Kodėl turėtume lyginti žmones ir kitus gyvūnus skirtingų mąstytojų požiūriais?“ Antra, 

supažindinkite mokinius su tekstų analizės kriterijais (pavyzdžiui, 1. gamtos tvarka ar kultūra, 

technika; 2. impulsai, kūno pojūčiai, jausmai; 3. vaizduotė, vaizdiniai; 4. protas, savęs ir aplinkos 

suvokimas; 5. valia, nuostatos, dvasia). Tegul mokiniai savarankiškai skaito ir analizuoja du tekstus 

taikydami šiuos kriterijus, apmąsto panašumus ir skirtumus. Trečia, paskatinkite juos apibendrinti 

skirdami apie 25 minutes laiko atsakymams į užduoties klausimus. Įvertinkite mokinių teksto 

suvokimo gebėjimus, pavyzdžiui, už kiekvieną atsakymą skirdami nuo 1 iki 4 balų, ir susumuokite 

rezultatus. 

 
 
Pateik argumentuotus atsakymus į klausimus. 
 
Daugelis filosofų teigia, kad žmogus negali savęs tapatinti su biologine būtimi. Nors ir turi kūną, 

žmogus pats nėra kūnas. Jei tebūtų kūnas, būtų gyvulys. Gyvulys yra paprastai tai, kas jis faktiškai yra. O 
žmogus netampa gyvuliu nė tada, kai tam tikrose situacijose elgiasi panašiai kaip gyvulys paneigdamas 
savo žmogiškąją vertę. Kas gyvuliams tėra paprastas faktas, žmogui yra galimybė, už kurią jis atsakingas: 
Nėra beribės laisvės, bet yra tik tam tikra galimybių visuma. (Naglis Kardelis) 
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1. Ar galima žmogaus egzistenciją lyginti su kitų gyvūnų būtimi? Kokia kūno reikšmė: kad žmogus 
gebėtų išgyventi gamtos pasaulyje ir konkuruoti su kitais gyvais padarais? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. Kas žmogų labiausiai verčia priešintis „gyvūniškumui“? Pakomentuok M. Šėlerio žodžius: Žmogus 
yra tas, kuris geba sakyti „ne“, jis – „gyvenimo asketas“. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. Kaip suderinti laisvę ir bendruomeninį gyvenimą – ar žmogus gali gyventi priklausomas nuo kitų 
žmonių?                                                                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.  Ar žmogus liktų žmogus, jei kaip kiti gyvūnai darytų tik tai, ką gamta „užprogramavo“? Kas būtų, jei 
visi žmonės elgtųsi taip, kaip nori „pagal instinktus“?                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Kuri laisvės rūšis tau atrodo svarbiausia? Kaip galima žmogaus ir gamtos, sielos ir kūno, individo ir 
bendruomenės harmonija?                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/287/isminties-meile/laisves-

rusys/266.html 
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Literatūrinė lyginamoji interpretacija. Atsakomybė kaip buvimas drauge − paneigti ar 

prisiimti? Ši užduotis skatina interpretuoti du garsius, bet prieštaringus F. Dostojevskio teiginius 

apie atsakomybę, gretinti priešingus veikėjų paveikslus ir apgalvotai paaiškinti Biblijos žodžius: 

Argi aš esu savo brolio sargas? 
 

Mokymosi uždavinys. Mokinys apmąstys du priešingus teiginius apie atsakomybę prieš 

skaitant skaitinius, ieškos argumentų skaitymo metu, o perskaitęs du tekstus aptars su bendraklasiu 

ir parašys apibendrintą interpretaciją pagal duotus kriterijus. 
 

Metodiniai patarimai. Trumpai pristatykite mokiniams įžymų rusų rašytoją, filosofinių 

romanų autorių F. Dostojevskį. Pateikite jiems du priešingus teiginius, atspindinčius F. 

Dostojevskio požiūrį į atsakomybę ir kaltę, išsakytą romano „Broliai Karamazovai“ veikėjų lūpomis 

(papildomi šios temos skaitiniai). Tegul mokiniai nusprendžia, ar jie sutinka su kiekvienu požiūriu, 

o gal nesutinka ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite perskaityti du papildomus skaitinius (žr. 3 

užduoties nuorodas), ieškoti šiuose tekstuose įrodymų „už“ ar „prieš“, patvirtinančių ar 

paneigiančių pateiktus garsius F. Dostojevskio teiginius, pasirinkti veikėją, kurio mintys sudomino. 

Baigę skaityti, mokiniai susiskirsto poromis, aptaria veikėjų Raskolnikovo ir Zosimos išsakytus 

argumentus ir bando prieiti bendrą nuomonę, ar tekstai patvirtina teiginį „Visi esame kalti dėl visko, 

už visus ir visiems, ir aš daugiau negu kiti“, ar paneigia atsakomybę kaip buvimą drauge: „Nežinau! 

Argi aš esu savo brolio sargas?“ (citata iš Biblijos Pr 4, 9). Padiskutuokite. Išklausykite mokinių 

nuomonę apie kiekvieną teiginį ir paklauskite, kaip iš teksto išrinkti veikėjų argumentai jiems 

padėjo apginti savo požiūrį apie atsakomybę už kitą žmogų ir visą žmoniją. Kad mokiniai įtvirtintų 

žinias, pasiūlykite parašyti interpretaciją remiantis perskaitytais skaitiniais, stengtis paaiškinti teksto 

teiginius ir pagrįsti savo išvadas. Pateikite vertinimo kriterijus. 
 

Fiodoras Dostojevskis romane Broliai Karamazovai interpretuoja Biblijos pasakojimą apie tai, kas 
kadaise įvyko ties rojaus vartais, tai yra Kaino ir Abelio istoriją. Kai Kainas užmušė savo brolį Abelį, 
pasirodė Dievas ir paklausė žudiką: „Kur Abelis, tavo brolis?“ Tada Kainas atsakė: „Nežinau! Argi aš esu 
savo brolio sargas?“ (Pr 4, 9). Tokią nuostatą, būdingą nuodėmingam žmogui, įkūnija F. Dostojevskio 
romano veikėjas Raskolnikovas. Tačiau kita F. Dostojevskio frazė – „Visi esame kalti dėl visko, už visus ir 
visiems, ir aš daugiau negu kiti“ – atsispindi vienuolio Zosimos paveiksle ir žodžiuose. Šią metafizinės 
kaltės ir atsakomybės sampratą plėtoja filosofai: K. Jaspertas, E. Levinas ir kiti.  

Perskaityk du papildomų skaitinių tekstus ir pasirink vieną iš šių F. Dostojevskio veikėjų, kurio 
mintys tave sudomins:  

 šventąjį vienuolį Zosimą, kuris kviečia atgailauti ir atleisti visiems, net ir didžiausiems piktadariams, 
prisiimti žmonių kaltes ir pačiam kentėti; (Filosofinės etikos chrestomatija XI – XII klasei. Sudarė 
Jūratė Baranova. V.: Alma littera, 1999, p. 178-179) 

 vienišą nusidėjėlį Raskolnikovą, kuris suplanavo ir užmušė senę, atsiribojo nuo visų, net ir motinos, 
jausdamasis „lyg kitame pasaulyje“, nors padėjo vienai nugirdytai mergaitei apsiginti nuo ją lydinčio 
donžuano, bet staiga nusprendė nesikišti ne į savo reikalą. (A. Maceina. Nusidėjėlio tragika. 
Paneigimas buvimo drauge. Raštai T IX. V.: Margi raštai, 2004, p. 381−387). 

 

Interpretacija. Atsakomybė kaip buvimas drauge − paneigti ar prisiimti: Argi aš esu 

savo brolio sargas? Pagal F. Dostojevskio veikėjo _____________________ paveikslą. 
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Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/284/isminties-

meile/atsakomybe/261.html 
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Kilnaus žmogaus savybės pagal Rytų ir Vakarų išminčius. Taikydami šį mokymosi 

metodą mokiniai apibūdina Konfucijaus ir Senekos išskirtus kilnaus žmogaus bruožus, lygina juos 

pagal kriterijus ir nustato panašumus – tobulintinas savybes, vertas pagarbos abiejose kultūrose. 
 

 Mokymosi uždavinys. Mokinys apibūdins Konfucijaus ir Senekos išskirtus kilnaus žmogaus 

bruožus, palygins, kokios yra bendros tobulintinos savybės, vertos pagarbos abiejose kultūrose. 
 

 Metodiniai patarimai. Parašykite lentoje dvi sąvokas (pavyzdžiui, kilnus žmogus ir prastas 

žmogus), kurias mokiniai turėtų apibūdinti. Paklauskite, su kokiomis konkrečiomis savybėmis jiems 

asocijuojasi kiekviena sąvoka: su charakterio bruožais, jausmais, veiksmais, požiūriu į materialinius 

ir dvasinius dalykus, santykiais su kitais. Parašykite mokinių išvardytas savybes dviem stulpeliais 

lentoje. Tada pasiūlykite paskaityti papildomą skaitinį ir palyginti, ką apie kilnų žmogų mano Rytų ir 

Vakarų išminčiai. Paaiškinkite užduoties tikslą: kodėl verta skaityti Konfucijų ir Seneką ir iš jų 

mokytis? Priminkite, kad žmogaus gebėjimas apibūdinti ir lyginti yra vienas pagrindinių mąstymo 

gebėjimų, todėl verta ieškoti panašių, universalių kilnaus, išmintingo žmogaus bruožų. Pasiūlykite 

mokiniams aptarti atliktą užduotį poromis, mažomis grupėmis arba visai klasei drauge. 
 

 Palygink kinų mąstytojo Konfucijaus ir Romos stoiko Senekos apibūdinimus, kokios savybės vertos 
pagarbos ir būdingos kilniam žmogui.  Išnagrinėk mokymosi objektą Žmogus – projektas ir papildomą 
skaitinį: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/399/isminties-meile/zmogus-projektas/1253.html   
           Užpildyk lentelę pagal kriterijus. 
 

 

 
Konfucijus 

 
Seneka 

 
 
 
 
 

Abu Rytų ir Vakarų 
išminčiai 

Žmogaus prigimties būsena (ką 
reikia tobulinti) 
 
 

   

Filosofinio mąstymo vaidmuo 
(kas padeda tobulėti) 
 
 

   

Santykiai su kitais žmonėmis 
(draugystė)  
 
 

   

Knygos, išminčių žodžiai, 
žinios 
 
 

   

Turtas ar skurdas 
 
 
 

   

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/342/isminties-meile/zmogus-

projektas/1101.html 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/399/isminties-meile/zmogus-projektas/1253.html
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Dviejų charakterio pavyzdžių lyginimas. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai atlieka 

lyginamąją analizę, remiasi moralinio žinojimo, moralinio jausmo ir moralinio veiksmo kriterijais 

darydami išvadas ir nustatydami galimas charakterio formavimosi priežastis bei svarbiausius jo 

bruožus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys palygins pagal kriterijus dviejų žmonių žinias, jausmus ir 

veiksmus, išsiaiškins, kas lemia žmonių charakterio ypatumus. 

 

Metodiniai patarimai. Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume 

lyginti vieno ir kito žmogaus charakterio savybes?“ Priminkite mokiniams, kad mokslininkai dažnai 

lygina kelis susijusius dalykus, todėl verta pristatyti Europos visuomenės gyvenimo ir vertybių 

tyrimą, kurį mokiniai vėliau galės palyginti su savo šalies visuomenės vertybėmis 

(http://www.europeanvaluesstudy.eu/). Supažindinkite mokinius su T. Likono pateiktais gero 

charakterio kriterijais, pagal kuriuos galima vertinti žmonių charakterį: moralinis žinojimas, 

moralinis jausmas, moralinis veiksmas. Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, 

kasdienius vyrų ar moterų bruožus. Tada pasiūlykite mokiniams atlikti užduotį pagal nurodytus 

kriterijus, užpildyti lyginamąją lentelę, parašyti svarbiausius charakterio ugdymo veiksnius ir 

padaryti išvadas. Pritaikyti žinias paskatins klausimas, kaip mokiniai pasielgtų būdami Endžio 

(muzikanto) arba vadovo (vargonų derintojo) vietoje. 

 

Panagrinėk gero charakterio kiekvieną sritį ir palygink Endžio ir jo vadovo elgesio pavyzdžius šiais 
trimis aspektais (žr. mokymosi objekto 4_2 pokadrį).  
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Endis – muzikantas Charakterio sritys Vadovas – vargonų derintojas 

 Moralinis žinojimas 

 

 

 

 

 Moralinis jausmas 

 

 

 

 

 

 Moralinis veiksmas 

 

 

 

 

 

Išvados 

1. Ar šie du vyrai turi daugiau panašumų ar skirtumų? Savo atsakymą pagrįsk. 

 

2. Kaip manai, kas lėmė šių žmonių charakterio formavimąsi ir skirtingą elgesį? 

 

3. Remdamasis šiais pavyzdžiais įvertink, kokie, tavo manymu, yra gero charakterio bruožai? 

 

 

Tavo mintys apie charakterio ugdymą... 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/307/isminties-meile/charakterio-

ugdymas-pagal-a-sprindziuna/469.html 
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Du filosofai – Aristotelis ir F. Nyčė. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai atlieka 

lyginamąją filosofinių tekstų analizę, remdamiesi kriterijais apibūdina kiekvieną požiūrį, nustato jų 

panašumus ir skirtumus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos eudemonistinę Aristotelio ir savikūros F. Nyčės 

gero gyvenimo sampratas pagal laimės kriterijus, apibendrins, kiek jos panašios ar skirtingos. 

 

Metodiniai patarimai. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas 

pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl filosofai dažnai lygina kelis susijusius dalykus ar sąvokas, bet 

gali juos interpretuoti skirtingai. Pasiūlykite išnagrinėti tekstus, kaip F. Nyčė ir Aristotelis iš pradžių 

lygina paprastus, kasdienius gyvūnų gyvenimo pavyzdžius. Pristatykite dviejų filosofų požiūrių 

lyginamąją užduotį ir įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti?“ 

Pasiūlykite mokiniams apibūdinti eudemonistinį ir savikūros požiūrį į žmogaus gyvenimą pagal 

laimės kriterijus; lyginamosios lentelės apačioje parašyti svarbiausius laimės sampratos panašumus 

ir skirtumus. 

 

   Ar tik žmogus žino, kas yra laimė? 
    
         Perskaityk tekstus ir remdamasis abiem filosofais pabandyk apibūdinti, kuo žmogaus laimė susijusi 
su protinga prigimtimi, ar gyvuliai taip pat gali būti laimingi. 
    
  Filosofas Frydrichas Nyčė veikale „Anapus gėrio ir 
blogio“ rašė, kad laimingas žmogaus gyvenimas yra ne 
gyvenimo tikslas, o „galas“.  
  Pažvelk į bandą, kuri ganosi šalia: ji nežino, ką reiškia 
„vakar“, ji strikinėja, žiaumoja žolę, ilsisi, virškina 
maistą, vėl strikinėja, ir taip nuo ryto iki nakties, diena 
po dienos. Jos džiaugsmas ir jos kančia tvirtai ją pririša 
prie akimirkos kuolo, todėl ji nepažįsta nei 
melancholijos, nei nuobodulio. Šis reginys žmogų 
nepaprastai slegia − mat jis didžiuojasi prieš gyvulį 
tuo, kad jis žmogus, ir sykiu pavydžiai žvelgia į gyvulio 
laimę, nes žmogus, kaip ir gyvulys, nori tik vieno: 
gyventi be nuobodulio ir skausmo, bet norai jo 
bergždi, nes nori jis to ne taip, kaip gyvulys. Žinoma, 
žmogus kartais klausia gyvulį: kodėl tu man nieko 
nesakai apie laimę ir tik žiūri į mane? Gyvulys galėtų 
atsakyti: taip yra todėl, kad aš tuoj užmirštu tai, ką 
norėjau pasakyti, − bet pamiršta šį atsakymą (...)    
  Tačiau žmogus stebisi pats savimi − tuo, kad jis 
neįstengia išmokti pamiršti ir kad jis visuomet 
prikaustytas prie praeities... Tada žmogus sako: aš 
prisimenu, − ir pavydi gyvuliui, kuris tuoj pat pamiršta 
ir kuriam kiekviena akimirka tikrai miršta... Ir 

  Aristotelis laimę teigė „esant galutinį tikslą ir 
visais atžvilgiais perdėm tobulą“.   
  Kaip olimpiadose ne tie apvainikuojami, kurie yra 
gražiausi ir stipriausi, o tie, kurie dalyvauja 
varžybose – iš jų kai kurie tampa nugalėtojais, − 
taip ir gyvenime tik tie gauna pergalės vainiką, 
kurie teisingai veikia. Jų gyvenimas jau pats 
savaime malonus. (...) 
  Mūsų laimės apibrėžimas šiek tiek paaiškina ir 
klausimą, ar laimė yra atsitiktinumas. Mes sakėme, 
kad laimė yra tam tikra sielos veikla jai būdingos 
dorybės prasme. Iš kitų gėrybių vienos yra laimei 
būtinos, o kitos savo esme yra jai tik pagalbinės 
priemonės ir naudingi įrankiai. (...) Iš pradžių buvo 
pasakyta, kad... valstybės valdymo menas yra 
aukščiausias tikslas. Jis labiausiai rūpinasi auklėti 
piliečius, kad jie būtų geri ir sugebėtų kilniai elgtis. 
   Suprantama, kad nei jaučio, nei arklio, nei kito 
kurio gyvulio mes nepavadintume laimingu, nes nė 
vienas iš jų negali dalyvauti tokioje veikloje, kurią 
mes aprašėme. Dėl tos priežasties ir vaikas nėra 
laimingas, nes dėl jauno amžiaus jis dar negali 
užsiimti tokia veikla, o jeigu vaikai būna vadinami 
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mažiausiai, ir didžiausiai laimei galioja tik viena 
sąlyga, daranti laimę laime: sugebėjimas pamiršti 
arba, kalbant moksliškai, sugebėjimas tuo metu, kai ši 
laimė trunka, jausti neistoriškai. Kas negali sustingti 
ant akimirkos slenksčio, pamiršęs viską, kas buvo... tas 
niekados nesužinos, kas yra laimė. 

laimingais, tai tik turint viltį, kad jie tokie bus. Mat, 
kaip sakėme, laimei reikia ir tobulos dorybės, ir 
ištiso gyvenimo. Juk gyvenime įvyksta visokių 
pasikeitimų ir visko atsitinka: net laimingiausią 
žmogų senatvėje gali ištikti baisios nelaimės. 

 

Filosofinės etikos chrestomatija. XI–XII kl. / sudarytoja J. Baranova. V.: Alma littera, 1998, p. 208−209; 226−227. 
 

Frydrichas Nyčė Laimės kriterijai Aristotelis Skirtumai 

 

 

 

Socialinė veikla  

Kas vaikui trukdo 
išgyventi laimę? Kaip tai 

susiję su žmogaus 
prigimtimi? 

 

 Įvardyk bent du 
aspektus, kuo skiriasi 
antikos eudemonisto ir 
vokiečių gyvenimo 
filosofo laimės samprata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto vaidmuo 

Ar laimė žmogui − 
svarbiausias gyvenimo 

tikslas? 
 

 

 

 

 

Požiūris į praeitį ir ateitį  

Laimė – trumpa 
akimirka ar visas 

gyvenimas? 

 

 

 

 

 

Kasdienė patirtis 

Kodėl žmogus pavydi 
gyvuliui, iš kur kyla šis 

pavydo jausmas? 

 

 

Panašumai 
Laimės tema yra svarbi etikos istorijoje, kurios reikšmę žmogaus savikūrai ir 
dorovinei veiklai galima apibūdinti kaip... 

 

 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/143/isminties-meile/laime-pagal-

j-baranova-rubaviciene/397.html 
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Du žemynai, dvi tolerancijos tradicijos. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai atlieka 

lyginamąją amerikiečių ir europiečių visuomenės kultūros analizę, remdamiesi kriterijais apibūdina 

kiekvieną iš jų ir nustato panašumus bei skirtumus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos amerikiečių ir europiečių tolerancijos pavyzdžius 

pagal pateiktus kriterijus, apibendrins jų panašumus ir skirtumus. 

 

Metodiniai patarimai. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas 

pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl filosofai, mokslininkai dažnai lygina kelis susijusius dalykus 

ar kultūras. Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius europiečių ir amerikiečių 

gyvenimo pavyzdžius. Pristatykite L. Donskio dviejų kultūrų lyginamąjį straipsnį Tolerancija – tai 

kasdieniai išmėginimai. Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume 

lyginti?“ Pasiūlykite mokiniams atlikti kelių etapų užduotį: apibūdinti kiekvieno žemyno 

visuomenės tradicijas pagal tolerancijos formavimosi sritis; lyginamosios lentelės apačioje parašyti 

svarbiausius tolerancijos sampratos panašumus ir skirtumus. 
 

 
 

Perskaityk Leonido Donskio straipsnio Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai ištrauką ir atkreipk 
dėmesį į šiuos aspektus:  

 amerikiečių aplinka ir europiečių aplinka; 

 filosofijos vaidmuo ir religijos reikšmė; 

 anksčiau ir dabar; 

 politinis žodynas ir kasdienė patirtis. 
 

Amerikiečiai tam tikroje terpėje yra tolerantiški todėl, kad yra gimę kaip daugiatautė politinė bendrija 
ir neturi savo – svetimo priešpriešos, kurią turi europiečiai. Amerikiečiai gali tave kviestis į namus jau antrąjį 
pažinties vakarą – jie tiesiog nesupranta, ką reiškia svetimas. Jei moki angliškai, gyveni šalia ir esi geras 
žmogus, nėra jokios problemos. Šia prasme jie tolerantiški, bet nesu tikras, ar tolerantiškesni už europiečius 
kitose srityse, pavyzdžiui, susidūrę su daugiakalbyste – amerikiečius trikdo kalbėjimas ne anglų kalba, o 
europiečių – ne. Viskas priklauso nuo tolerancijos aspekto. Tolerancijos ištakos yra ir filosofinės (Sokrato 
etinis intelektualizmas), ir religinės: krikščionybės vaidmuo ir įtaka tolerancijos formavimuisi nekelia jokių 
abejonių. Moderniaisiais amžiais tai buvo veikiau aristokratų pozicija, neretai filosofų, pabrėžianti gebėjimą 
sugyventi ir sutarti su tais, kurie kitaip jaučia ir mąsto. Bet vėliau to savo aristokratizmo ir religinės auros 
tolerancija pradėjo netekti – ji buvo rutinizuota.  

Gerai, jei daugiau žmonių supranta, kad tolerancija, jeigu ji ne karikatūrinė ir nepainiojama su 
abejingumu (kurį Vytautas Kavolis laikė socialine patologija), reiškia, jog negalima žeminti kito žmogaus. 
Tada jie gina svetimą orumą, suprasdami, kad tiktai su oriu žmogumi galima kurti laisvą santykį 
visuomenėje, nes juk draugai, mylimieji – tai laisvų žmonių sąjunga. Blogai yra tai, kad šią sąvoką politiniai 
technokratai ar biurokratai suniekina, iškraipo, instrumentalizuoja ir paverčia tokiu nieko nereiškiančiu 
blizgučiu, kurį naudoja, kaip nori. Taip ir matau anekdotišką situaciją, kai koks nors aukštas pareigas 
einantis Briuselio biurokratas kalba apie privalomą toleranciją, bet pats apsistato tik savo rato ir kultūros 
žmonėmis, kad būtų paprasčiau. Ką reiškia tolerancija? Tai kasdieniai, labai nelengvi, žmogiški išmėginimai. 
Tolerancijai reikia žmones ruošti lygiai taip pat kaip santuokiniam gyvenimui, kad jie suprastų, kas yra 
atsakomybė kitam žmogui. Tolerancijos reikia mokyti – atsakingai ir nebanaliai.  

Plačiau: http://smp2014do.ugdome.lt/uploads/1047.pdf 
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Amerikiečių tolerancija Kriterijai Europiečių tolerancija Skirtumai 

 
 
 

Socialinė aplinka  
 

Kaip istoriškai keitėsi 
požiūris, pvz., į skirtingų 

rasių žmonių orumą? 
 

 Įvardyk bent du 
aspektus, kuo skiriasi 
europiečių ir amerikiečių 
tolerancijos samprata. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Filosofijos vaidmuo 
 
Kokios buvo filosofinės 
tolerancijos ištakos? 

 

 

 

 

 

Religijos reikšmė 
 

Kiek svarbi religinė 
tolerancija anksčiau ir 

dabar? 
 

 

 

 

 

Politinis žodynas  
 

Tolerancija 
propaguojama ar 

sukarikatūrinama? 
 

 

 

 

 

Kasdienė žmonių patirtis 
 

Kaip pasireiškia lyčių 
tolerancija šeimoje? 

 

 

Panašumai 
Vakarų šalyse gyvuoja tolerancijos tradicija, kurią galima apibūdinti kaip... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/141/isminties-meile/tolerancija-

pagal-l-donski/401.html 
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Palyginimas „Tradicinė ir moderni šeima“. Remdamiesi temos „Meilė ir šeima“ mokymosi 

objekto medžiaga ir nurodytais kriterijais mokiniai parašys esminius tradicinės ir modernios šeimos 

požymius, padarys išvadas, kaip pasikeitė šeimos santykiai. 
 

Mokymosi uždavinys. Mokinys apibūdins tradicinės ir modernios šeimos ypatumus pagal 

pateiktus kriterijus, padarys išvadas, kokios šeimos vertybės buvo panašios ir kuo skiriasi anksčiau 

ir dabar. 
 

Metodiniai patarimai. Ši užduotis gali praversti rengiant integruotą etikos ir istorijos, 

pilietinio ugdymo ar tikybos pamoką. Nurodykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl 

turėtume lyginti tradicinės ir modernios šeimos vertybes?“ Priminkite mokiniams, kad mokslininkai 

dažnai lygina kelis susijusius dalykus. Todėl verta pristatyti Europos šeimos vertybių tyrimą, kurį 

mokiniai galės palyginti su savo šalies situacija (http://www.europeanvaluesstudy.eu/). 

 Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius šeimų gyvenimo epizodus. Tada 

pasiūlykite mokiniams atlikti užduotį pagal nurodytus kriterijus, užpildyti lyginamąją lentelę, 

parašyti svarbiausius pokyčius ir padaryti išvadas. Taikyti įgytas žinias skatins klausimas: „Kaip 

įsivaizduojate savo būsimą šeimą?“ 
 

Didėjantis individo laisvių ir teisių supratimas keičia požiūrį į šeimą, vaikus ir su šeima susijusį 
elgesį. Tradicinį šeimos modelį palaipsniui keičia modernusis. Perėjimas prie modernios šeimos prasidėjo: 
Vakarų šalyse – apie 1965 m., Lietuvoje – nuo 1990 m.  
      Tradicinėje šeimoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vaikų gerovės kūrimui, o modernioje 
(šiuolaikinėje) svarbiausia tampa asmeninė laisvė, saviraiška ir partnerių tarpusavio santykių kokybė.  

 

Pavyzdys. Tačiau neskubėkime kritikuoti: tikrai vesti ar ištekėti (pabrėžiame – tikrai, ne tik „ant 
popieriaus“) nėra taip lengva. Ypač mūsų laikais, kai per vestuves niekas nebeverkia. O bent kiek pažįstantys 
anų „gerųjų“ laikų papročius tai gerai žino: tada Ona, prieš ištekėdama už Petro, tikrai verkdavo.<...> Pagal 
senas kaimo bendruomenės pajautas vedybos buvo atsisveikinimas ne tik su namais ir mylimais artimaisiais, 
bet ir su šviesia jaunų dienų linksmybe. (G. Vaitoška. Lengvas gyvenimas. Vilnius, 2007). 
    
 Užpildyk palyginimo lentelę ir parašyk savo išvadas dėl tradicinės ir modernios santuokos 
sudarymo pagrindų ir šeimos santykių vertybių. 

 

Kriterijai Tradicinė šeima Moderni šeima 
 

Santuoka „iš meilės“ 
 

  

 

Santuoka „iš išskaičiavimo“ 
 

  

 

Neregistruotos santuokos 
 

  

 

Vaikų gimstamumas 
 

  

 

Ištikimybė arba skyrybos 
 

  

 

IŠVADOS 
 

  

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/274/seima/meile-ir-seima/107.html 
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Kultūrinių etiketo ypatumų lyginimas. Tai mokymosi metodas, kurį taikydami mokiniai 

atlieka dviejų kultūrų žmonių etiketo lyginamąją analizę, remdamiesi kriterijais nustato panašumus 

ir skirtumus, padaro išvadas. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys palygins dvi aukštos etiketo kultūros šalis pagal kriterijus, 

suformuluos nuomonę, išsiaiškins, kas lėmė jų panašumus ir skirtumus bei pagal apibendrintą 

informaciją padarys išvadas. 

 

Metodiniai patarimai. Pasirūpinkite, kad kiekvienas mokinys turėtų mokymosi objektą 

„Kultūriniai etiketo savitumai“ ir tautinių savybių apibūdinimo lentelę. Paprašykite pasirinkti dvi 

šalis ir iš eilės surašyti visus kultūrinius etiketo panašumus ir skirtumus. Skatinkite mokinius 

dėmesį sutelkti į svarbius dalykus pagal lentelės vidurinėje grafoje nurodytus kriterijus, o ne į 

smulkmenas. Atliekant užduotį labai svarbu tikslumas. Padėkite mokiniams apibendrinti ir plėsti 

mąstymą organizuodami diskusiją, užduodami klausimų, pvz.: Ar šios dvi kultūros turi daugiau 

panašumų, ar skirtumų? Kuris abiejų šalių kultūrinis etiketo skirtumas svarbiausias? Kodėl? 

Kokias galėtumėte padaryti išvadas ir kokias etiketo žinias pritaikyti sau? 

 
Palygink dviejų kultūrų žmonių (pvz., anglų ir prancūzų; anglų ir japonų; prancūzų ir japonų) 

nurodytus etiketo aspektus. Parašyk panašumus ir skirtumus, kuriuos svarbu žinoti, kaip šių tautybių 
žmonės elgiasi bendraudami, sutikdami svečius, keliaudami.  
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.......................... tauta 
........................ žemynas 

Etiketo kultūriniai 
savitumai 

 
...................... tauta 
.................... žemynas 

Skirtumai 

 
 
 
 
 
 

Požiūris į žmogaus 
individualumą (moters 
vaidmenį, vyresnius 
asmenis) 
 

 Nurodyk bent du 
aspektus, kuo skiriasi 
europiečių (britų, 
prancūzų) ar japonų 
pasaulėžiūra ir 
mandagus elgesys. Kaip 
manai, kas lėmė šių 
tautų etiketo skirtumus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėmesys šeimai ar 
išoriniam pasauliui 
(darbui) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Požiūris į kolektyvą, 
organizacijos hierarchiją 

ir taisykles 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Požiūris į laiko planavimą 
ir ritualus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikrovės suvokimas: 
požiūris į praeitį, 
dabartį ir ateitį  

 
 
 

 

Panašumai 
Vakarų Europos ir Azijos šalyse puoselėjama aukštos kultūros etiketo tradicija, 
kurią galima apibūdinti kaip... 
 
 
 
 
Remiantis šalių palyginimu galima daryti išvadą, kad gerai išauklėto žmogaus 
bruožai – tai... 
 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/280/etiketas-ir-kultura/kulturiniai-

etiketo-savitumai/255.html 
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Aprangos kodų lyginimas. Lyginimas padeda geriau suprasti aprangos etiketo reikalavimus 

ir nesuklysti susidūrus su gausiomis, painiomis ar nereikšmingomis detalėmis. Lygindami dviejų 

kultūrų aprangos kodų pagrindines ypatybes mokiniai randa sąsajų ir idėjų, kaip rengtis oficialiomis 

iškilmingomis progomis.  

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys apibūdins anglų, prancūzų ar japonų vyrų ir moterų 

dalykinę, oficialią proginę aprangą, palygins pagal kriterijus, padarys panašumų ir skirtumų išvadas, 

pritaikys žinias tam tikrai progai. 

 

Metodiniai patarimai. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas 

pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl dažnai lyginame kelis susijusius dalykus. Pateikite pavyzdį, iš 

pradžių lygindami paprastus, kasdienius vyrų ir moterų aprangos pavyzdžius. Pristatykite dviejų 

kultūrų aprangos kodus, tautinius kostiumus, kuriuos mokiniai turės palyginti. Įvardykite lyginimo 

tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti?“ Pasiūlykite mokiniams atlikti kelių etapų 

užduotį: apibūdinti kiekvienos tautos vyrų ir moterų aprangą pagal nustatytus kriterijus; 

lyginamosios lentelės apačioje parašyti svarbiausius panašumus; įvertinti ir padaryti išvadas dėl 

tautinio kostiumo; apibendrinti žinias ir pateikti aprangos rekomendacijų mokyklos išleistuvių 

vakaro dalyviams. 

 

 Parašyk dviejose skrybėlės pavidalo lyginamosiose lentelėse anglų ir prancūzų vyrų bei moterų 
aprangos kodų iškilmingoms progoms pagrindinius bruožus. Nurodyk bent dvi abiem kultūroms 
būdingas gero stiliaus ypatybes, kurios būtų svarbiausios rengiantis oficialiam mokyklos 
išleistuvių vakarui. 

 Parašyk trečioje skrybėlės pavidalo lyginamojoje lentelėje japonų ir lietuvių tautinių kostiumų 
skiriamuosius bruožus. Nurodyk bent dvi abiem kultūroms būdingas priežastis, kodėl tautinis 
kostiumas yra vertinamas, atitinka griežtus protokolo reikalavimus, taikomus visoms, net 
pačioms iškilmingiausioms, progoms. 
 

                                                 Vyrų apranga 
 

Anglai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prancūzai 

Panašumai 
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                         Moterų apranga 
 

Anglės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prancūzės 

Panašumai 
 

 

 

 

 
 

                                            Tautinis kostiumas 
 

Japonai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuviai 
 

Vertė abiejose kultūrose 

 

 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/390/etiketas-ir-kultura/aprangos-

etiketas/296.html 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

2.2. Pasiekimų vertinimo lygiai 

 

Elgesio požymių analizavimas, lyginimas, panašumų ir skirtumų nustatymas  

 
 

Aukštesnysis 

 

Savarankiškai pasitelkia lyginamąjį mąstymą, kad aiškiai išnagrinėtų fenomenus, 

sąvokas, tekstus ir patirtį. Tiksliai išskiria svarbius požymius ir klasifikuoja 

gretindamas požymių grupes pagal pateiktus kriterijus, pasako išskirtinius 

analizuojamų objektų bruožus ir tai lemiančius veiksnius. Kuo tiksliau 

suformuluoja svarbiausius panašumus ir skirtumus, daro išvadas, pagrįstas 

detalėmis ir įrodymais. Apmąsto, kas sekėsi gerai, o kas – sunkiai (pvz., 

apibūdinti, taikyti kriterijus, palyginti, padaryti išvadas).  

Pagrindinis 

 

Įžvelgia ir detaliai aprašo požymius ar savybes, pagal kuriuos bus analizuojama. 

Nustato lygiagrečius elgesio požymius ar asmens savybes, jų panašumus ir 

skirtumus. Apibendrina ir paaiškina, kaip svarbu, norint suprasti žmonių 

gyvenimo įvykius, nagrinėti skirtingų visuomenių, epochų ir kultūrų bruožus. 

Patenkinamas 

 

Remdamasis pažįstamu kontekstu apibūdina kiekvieną objektą atskirai. 

Rinkdamas informaciją taiko kriterijus, tačiau nepakankamai išsamiai detalizuoja 

tai, kas analizuojama. Lygina atskirus žinių fragmentus, bet stokojama į visumą 

susietų žinių. Įvardija dalyką apibrėžiančius požymius, kuo panašūs ir kuo skiriasi 

konkretūs poelgiai, savybės. 
 

Nepatenkinamas 

 
Mokinys nepasiekė aukščiau aprašytų gebėjimų lygio. 
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3. Skaitymas ieškant prasmės 

 
3.1. Užduočių pavyzdžiai 

 

Skaitymas ieškant prasmės: I. Kantas. Dorovės metafizikos pagrindai. Tai teksto 

suvokimo metodas, kurį taikant vartojami paprasti teiginiai, padedantys rasti ir įvertinti įrodymus ir 

suformuluoti apgalvotą dorovės sąvokos paaiškinimą. 
 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės filosofo I. Kanto teksto ištrauką Dorovės 

metafizikos pagrindai ir remdamasis susijusiais teiginiais parašys argumentuotą paaiškinimą, kas 

yra dorovė ir pareiga.  
 

Metodiniai patarimai. Paaiškinkite mokiniams, kurį I. Kanto tekstą (papildomą skaitinį) 

vertėtų paanalizuoti išsamiau. Prieš pradedant skaityti tekstą pateikite mokiniams aštuonis teiginius, 

susijusius su I. Kanto skaitinio Dorovės metafizikos pagrindai mintimis. Perskaitykite teiginius 

garsiai, o mokiniai tegul paspėlioja, koks filosofo I. Kanto požiūris. Paklauskite mokinių, kuriam 

teiginiui jie pritaria, iš dalies pritaria ar nepritaria. Tada paprašykite jų individualiai perskaityti šį 

tekstą, ieškoti jame įrodymų, patvirtinančių pateiktus teiginius, ir užpildyti tinkamą lentelės 

skiltį  (Įrodymai „už“ / Įrodymai „prieš“). Baigę skaityti mokiniai gali pasiskirstyti poromis, aptarti 

surinktus įrodymus ir bandyti prieiti bendrą nuomonę, kaip I. Kanto argumentai jiems padėjo ar 

nepadėjo pagrįsti savo požiūrį. Pradėkite diskusiją: išklausykite mokinių nuomonę apie kiekvieną 

teiginį ir paklauskite, kaip tekste rasti įrodymai jiems gali padėti apginti požiūrį, susijusį su 

dorovine pareiga. Kad mokiniai įtvirtintų žinias, pasiūlykite jiems parengti devintos (pirmos 

gimnazijos) klasės mokiniams suprantamą santrauką, straipsnį arba viešąją kalbą apie dorovę. 

Skatinkite savarankiško skaitymo gebėjimus: rekomenduokite, kokius filosofinės etikos tekstus 

vertėtų rinktis, mokykite skaitomą tekstą skirstyti į svarbias dalis, formuluoti teiginius ir jais remtis 

skaitant ir stengiantis suprasti tekstą. 
 

Prisimink, ką žinai apie Imanuelį Kantą, dorovės dėsnį ir autonominę sąžinę. 

 Perskaityk lentelėje pateiktus teiginius ir paspėliok, apie ką šis Kanto tekstas galėtų būti. 

 Nuspręsk, ar su teiginiais sutinki, iš dalies sutinki, ar visiškai nesutinki.  

 Tada atidžiai perskaityk papildomą skaitinį – I. Kanto veikalo Dorovės metafizikos pagrindai 
ištrauką (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/400/isminties-meile/sazine-ir-
dorove/1255.html). Ieškok jame citatų − argumentų, patvirtinančių pateiktus teiginius, ir surašyk 
šiuos argumentus lentelėje (skiltyje Įrodymai „už“ arba Įrodymai „prieš“). 

 Baigę skaityti pasiskirstykite poromis, aptarkite surinktus įrodymus ir bandykite prieiti bendrą 
nuomonę, ar tekstas pagrindžia teiginius, ar juos paneigia. 

 Parašyk santrauką apie dorovės sampratą taip, kad ją suprastų devintos (pirmos gimnazijos) 
klasės mokinys. 

 

Įrodymai „už“ Teiginys Įrodymai „prieš“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Daugelis žymių filosofų, kaip ir I. 
Kantas, svarbiausiu etikos tikslu ir 
aukščiausiuoju gėriu laikė laimę.  
 

Sutinku    Iš dalies sutinku     Nesutinku 
         □                   □                    □ 

 

2. Žmogaus poelgiai ne visada 
atitinka pareigą. 

Sutinku     Iš dalies sutinku    Nesutinku 
         □                  □                     □ 

 



  

33 
 

 
 
 
 

3. Geras savaime yra toks poelgis, 
kuris neprieštarauja pareigai. 

 

Sutinku    Iš dalies sutinku    Nesutinku 
         □               □                   □ 

 

4. Kartais net ir gailestingi žmonės 
tampa abejingi svetimam vargui. 
 
Sutinku    Iš dalies sutinku    Nesutinku 
         □               □                   □ 
 

5. Poelgio moralinę vertę sudaro ne 
rezultatas (pvz., maloni būsena ar kito 
žmogaus laimė), o to poelgio principas 
(motyvas).   
 

Sutinku    Iš dalies sutinku     Nesutinku 
         □               □                   □ 
    
6. Kai žmogus duoda pažadą 
neketindamas jo tesėti, jis yra tariamai 
gudrus, bet ne protingas. 
 

Sutinku    Iš dalies sutinku     Nesutinku 
         □                    □                   □ 
     
7. Joks žmogus nėra pajėgus visą 
gyvenimą vadovautis dorovės dėsniu, 
todėl pareiga iš viso yra tik iliuzija ir 
išgalvota sąvoka. 
 

Sutinku    Iš dalies sutinku   Nesutinku 
         □                  □                   □ 
      
8. Tačiau pareigos ir dorovės dėsnio 
supratimas veikia žmogaus širdį daug 
stipriau negu visos kitos paskatos.  
 

Sutinku    Iš dalies sutinku    Nesutinku                         
      □                   □                         □    

Dorovės samprata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/isminties-meile/sazine-ir-

dorove/285.html 
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Skaitymas ieškant prasmės: Džovanis Piko dela Mirandola Kalba apie žmogaus orumą. 

Tai mokymosi metodas, kurį taikant vartojami filosofiniai teiginiai, padedantys surasti ir įvertinti 

argumentus, suformuluoti apgalvotą paaiškinimą, kas yra žmogus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės italų filosofo Džovanio Piko dela Mirandola tekstą 

Kalba apie žmogaus orumą ir pagrįs savo nuomonę, su kuriais teiginiais sutinka arba nesutinka. 

 

Metodiniai patarimai. Sudominkite mokinius pateikdami iš eilės keturis teiginius, 

atspindinčius žmogaus dvilypę, prieštaringą prigimtį ir padėtį gamtoje. Parodykite vaizdingų, 

skatinančių mąstyti iliustracijų (iš skaitmeninio mokymosi objekto ar interneto). 

Paklauskite, kuriam teiginiui mokiniai pritaria, nepritaria ar pritaria iš dalies. Rekomenduojama iš 

anksto atspausdinti dalijamąją medžiagą – Džovanio Piko dela Mirandolo tekstą Kalba apie 

žmogaus orumą (iš knygos Filosofijos istorijos chrestomatija. Renesansas). Tada 

paprašykite mokinių individualiai perskaityti šį tekstą, ieškoti jame argumentų, patvirtinančių 

teiginius, ir užpildyti tinkamą skiltį (Argumentai „už“ / Argumentai „prieš“). Baigę skaityti 

pradėkite diskusiją: išklausykite mokinių nuomonę apie kiekvieną teiginį ir paklauskite, kaip tekste 

rasti argumentai jiems padėjo apginti savo požiūrį. Kad pritaikytų žinias, pasiūlykite mokiniams 

parengti santrauką, straipsnį, esė arba viešąją kalbą apie žmogaus egzistenciją šiuolaikiniame 

technikos amžiuje. 

 
Perskaityk pateiktus lentelėje teiginius ir pasvarstyk, ką italų filosofas Džovanis Piko dela Mirandola 

norėjo mums pasakyti Kalba apie žmogaus orumą. Nuspręsk, ar su teiginiais sutinki, o gal iš dalies sutinki 
arba visiškai nesutinki. Tada perskaityk filosofo tekstą, ieškok jame argumentų, patvirtinančių pateiktus 
teiginius, ir surašyk juos lentelėje (skiltyje Argumentai „už“ arba Argumentai „prieš“). 
 

Argumentai „už“ Teiginys Argumentai „prieš“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. Kas esu: žmogaus samprata 
priklauso nuo to, ar jis save laiko 
Dievo kūriniu, atspindinčiu savo 
Kūrėją, ar aklos gamtinės evoliucijos 
atsitiktiniu rezultatu. 

2.  
         Sutinku                Nesutinku 
                 □                        □ 
 
2. Esu gamtoje ir turiu kūną, bet 
negaliu savęs tapatinti su kitomis 
gyvomis būtybėmis – žmogus turi 
dvasinį pradą. 
 
         Sutinku                Nesutinku 
               □                        □ 

 
3. Mokslas ir technika leido mums 
tapti tarsi gamtos viešpačiais ir 
savininkais – žmogus yra pasaulio 
kūrėjas ir centras. 
 
      Sutinku                Nesutinku 
             □                        □ 
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4. Būdamas laisvas galiu daryti, ką 
noriu: kaip laisvai būtybei viskas 
patikėta žmogaus valiai, tačiau 
mūsų protą nušviečia vertybių 
moralinė sąmonė. 
 
     Sutinku                Nesutinku 
             □                        □ 

 

 
Pagaliau aukščiausiasis Kūrėjas nusprendė, kad tas, kuriam jis negali duoti nieko savita, turėtų bendra 

su kitais visa tai, kas buvo būdinga atskiriems kūriniams. Taigi Jis sutiko, kad žmogus – neaiškios išvaizdos 
būtybė, įkurdino jį pasaulio centre ir taip jam tarė: „Neduodame tau, o Adomai, nei nustatytos vietos, nei 
būdingos išvaizdos, nei kokių nors ypatingų pareigų, kad vietą, išvaizdą ir pareigas turėtum pagal savo norą, 
savo valia ir savo sprendimu. Visų kitų būtybių prigimtis yra apibrėžta ir apribota pagal mūsų nurodytus 
dėsnius. Tau nėra jokių apribojimų: atiduodu tave į savo paties rankas, kad pasirinktum savo prigimtį pagal 
savo valią. Įkurdinau tave pasaulio centre, kad iš čia galėtum patogiau stebėti visa, kas dedasi pasaulyje. 
Nepadariau tavęs nei dangiško, nei žemiško, nei mirtingo, nei nemirtingo, kad, būdamas laisvės ir pagarbos 
vertas kūrėjas, pats sau suteiktum tokią formą, kokios nori. Galėsi nusileisti iki žemiausių, neprotingų 
būtybių ir savo dvasios galia galėsi pakilti iki aukščiausių dieviškų būtybių. 
 
           Džovanis Piko dela Mirandola. Kalba apie žmogaus orumą // Filosofijos istorijos chrestomatija. 
Renesansas. Išvertė Eugenija Ulčinaitė. Vilnius: Mintis, 1984.  

  

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/342/isminties-meile/zmogus-

projektas/1101.html 
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„Ką reiškia siekti išminties ir būti filosofu Lietuvoje XXI amžiuje“.  Tai metodas, 

padedantis suprasti gana sudėtingą turinį, pagrįstas mokinių skaitymo, rašymo, klausymosi ir 

kalbėjimo gebėjimais. Mokiniai atsakys į orientacinius klausimus apie L. Donskio straipsnį 

„Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos“. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys atpasakos svarbią informaciją iš girdėto skaitinio ir atsakys į 

pamąstyti skatinančius klausimus, pagrįs savo atsakymus straipsnyje išdėstytomis mintimis. 

 

Metodiniai patarimai. Pasirinkite teksto ištrauką iš papildomų skaitinių apie A. Šliogerio 

filosofiją (pvz., L. Donskis „Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos“). Teksto ištraukos 

skaitymas turi trukti ne ilgiau kaip 10 minučių (vieno ar pusantro puslapio). Pasiūlykite mokiniams 

atlikti šią taikant metodą „Ar girdi tai, ką girdžiu aš?“ Garsiai perskaitykite pasirinktą teksto 

ištrauką du kartus. Pirmąjį kartą mokiniai tegu tik klausosi ir stengiasi suprasti esmę, o 

klausydamiesi antrąjį kartą konspektuoja svarbiausias mintis. Mokiniai susiskirsto poromis ir 

peržvelgia užrašus. Iš pradžių vienas porininkas atpasakoja tekstą, o kitas padeda jam tai padaryti, 

paskui pasikeičia vaidmenimis. 

Užduokite keturis orientacinius klausimus, susijusius su sąvokomis, citatų reikšme, autoriaus 

motyvais ir išminties (filosofijos ir kalbos) tema (žr. užduotį). Dabar mokiniai tegu patys perskaito 

visą L. Donskio straipsnį ir parašo atsakymus. Pasiūlykite jiems susiburti į grupes po dvi poras. 

Šiose grupėse mokiniai aptaria savo atsakymus ir stengiasi prieiti prie bendros nuomonės. Stebėkite 

grupių darbą, konsultuokite. Pagal perskaitytą tekstą galite skirti trečiąją (namų ar kontrolinę) 

užduotį parašyti trumpą (vieno ar pusantro puslapio) rašinį: Ką reiškia siekti išminties ir būti 

filosofu Lietuvoje XXI-jame amžiuje. Kad nauda būtų kuo didesnė, taikykite šį metodą „Ar girdi tai, 

ką girdžiu aš“ reguliariai, pvz., kartą per dvi savaites. 

 

 

 Garsiai perskaityk arba išklausyk mokytojo skaitomą Leonido Donskio 
straipsnį „Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos“ (žr. papildomą 
skaitinį:http://smp2014do.ugdome.lt/Products/371/isminties-
meile/ismintis-pagal-a-sliogeri/1049.html). Perskaityk arba išklausyk jį du 
kartus. Pirmą kartą tik pasistenk suprasti esmę, o antrą kartą 
konspektuok svarbiausias mintis. 

 Peržvelk užrašus ir pabandyk atpasakoti straipsnį suolo draugui, o paskui 
pasikeiskite vaidmenimis. Įsivaizduok, kad abu ruošiatės pristatyti 
įžymųjį lietuvių filosofą A. Šliogerį užsienio mokyklos mokiniams (kaip L. 
Donskis pristatė jį amerikiečių filosofui R. Ginsbergui, o šis įvertino A. 
Šliogerį kaip „aukščiausio lygio mąstytoją“). Padėkite vienas kitam 
papasakoti apie A. Šliogerį remdamiesi šiuo straipsniu.  

 Individualiai atsakyk į klausimus apie „filosofiją kaip melancholiškos 
išminties siekį“. 

 Susiburkite į grupes po dvi poras. Aptarkite savo atsakymus ir stenkitės 
prieiti prie bendros nuomonės, nepasiduoti kraštutinumams (apie 
kuriuos rašo L. Donskis): „Ką reiškia siekti išminties ir būti filosofu 
Lietuvoje XXI amžiuje.“ 
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Klausimai Tavo atsakymai 

1. Ką reiškia savita išminties 
paieška kaip filotopija ir fotosofija? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Kaip interpretuotum A. Šliogerio 
mintį: Filosofija, kaip 
melancholiškos „išminties“ siekis, 
visada gyvena pakeliui – pakeliui į 
Niekį ir pakeliui į Esmą?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Kodėl, anot L. Donskio, filosofo 
kelias driekiasi nuo garsios viešos 
provokacijos iki tylos? Kaip medijos 
siekia įrodyti, kad sukarikatūrinti ir 
anekdoto objektu ar veikėju galima 
paversti bet ką – iš filosofo tikimasi 
„informacinio triuko“? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kas, sprendžiant iš šio straipsnio, 
bendra tarp filosofijos ir kalbos, kuri 
„nesitenkina pačia savimi“: kaip 
filosofija gyvena balansuodama ties 
kalbos ir bekalbiškumo riba? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/295/isminties-meile/ismintis-

pagal-a-sliogeri/394.html 
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Išvadų darymas: laimės sampratos dvilypumas, jos prasmė ir grėsmė. Tai prasmingo 

skaitymo metodas, kurį taikydami mokiniai remiasi filosofo F. Nyčės (arba Aristotelio, I. Kanto) 

teiginiais, padedančiais rasti tinkamą citatą, įvertinti argumentus, padaryti apgalvotas išvadas. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės laimės sampratą istoriniu požiūriu, padarys išvadas 

apie praeities ar dabarties laiko suvokimo svarbą ir nurodys ribas (pavyzdžiui, kada laimė tampa 

banali, o kada nereikėtų gyventi prisiminimais). 

 

Metodiniai patarimai. Iškelkite problemą: kaip laimė susijusi su praeities, dabarties ir 

ateities suvokimu – istorine sąmone? Ar ji yra ilgalaikė būsena, ar trumpalaikis išgyvenimas? 

Pateikite mokiniams tris teiginius, atspindinčius F. Nyčės teksto mintis. Tegul jie perskaito teiginius 

ir padiskutuoja. Paklauskite, ar mokiniai sutinka su teiginiais, o gal nesutinka ar sutinka iš dalies. 

Tada paprašykite jų perskaityti papildomą skaitinį (J. Baranovos tekstą Laimė ir prasmė: 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/218/isminties-meile/laime-pagal-j-baranova-

rubaviciene/1046.html), ieškoti jame įrodymų, patvirtinančių teiginius apie laimę kaip neistorinę 

būseną arba užsimiršimo grėsmę. Prieš atliekant šią užduotį galima dar kartą peržiūrėti mokymosi 

objektą apie laimę ir pasirinkti kurio nors etikos mąstytojo – Aristotelio, F. Nyčės, I. Kanto, Dž. 

Milio ar kt. – laimės sąvokos apibrėžtį – tinkamą citatą. Tada paprašykite mokinių parašyti išvadas, 

jas pagrįsti surinktais argumentais ir pasakyti savo nuomonę, ar teiginiai apie laimę, kaip neistorinę 

būseną, yra pagrįsti, o gal juos galima paneigti. Paskatinkite diskusiją apie tai, ar laimė yra „būvis, 

paverčiantis žmogų juokinga ir paniekos verta būtybe“. Ką reiškia būti žmogumi kaip tiltu tarp 

gyvulio ir antžmogio? Įvertinkite mokinių darbus pagal loginio samprotavimo, argumentavimo, 

apibendrinimo kriterijus. Pasiūlykite geriausiai atlikusiems užduotį mokiniams parengti straipsnį 

arba viešąją kalbą apie tai, ką jie mano apie šiuolaikinio jaunimo laimingą gyvenimą. 

 
Pagalvok, kodėl F. Nyčė teigia, kad laimė yra „būvis, paverčiantis žmogų juokinga ir paniekos verta 

būtybe“. Tačiau ar įmanoma gyventi visiškai atsiribojus nuo tikslo būti laimingam? Koks galėtų būti kitas 
žmogaus gyvenimo tikslas ir aukščiausias gėris? 

Perskaityk F. Nyčės teksto ištrauką, apmąstyk, kokią grėsmę jis įžvelgia (Filosofinės etikos 
chrestomatija XI-XII klasei. Sud. J. Baranova. Vilnius, 1999, p. 226−228). 

Tada perskaityk papildomą skaitinį, peržiūrėk mokymosi objektą Laimė ir išsirink iš teksto 
svarbiausią mintį – citatą (žr. http://smp2014do.ugdome.lt/Products/218/isminties-meile/laime-pagal-j-
baranova-rubaviciene/1046.html). 

Parašyk ir pagrįsk savo išvadas, ar sutinki su Nyčės arba su Aristotelio, o galbūt kito filosofo, pvz., 
Kanto požiūriu (350–450 žodžių).  
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Tavo citata Išvados ir pagrindimas 

Žmogus, kuris norėtų viską 
išgyventi tik istoriškai, būtų panašus 
į tą, kuris priverstas nemiegoti, arba 
į gyvulį, pasmerktą gyventi tik 
atrajojant ir atrajojant. Tad, kaip 
rodo gyvulio pavyzdys, gyventi be 
prisiminimų, ir net laimingai gyventi, 
yra visiškai įmanoma, bet visiškai 
neįmanoma gyventi be sugebėjimo 
pamiršti. Arba, dar paprasčiau 
sakant: esama tokio nemigos 
laipsnio, tokio nuolatinio atrajojimo, 
tokio išvystyto istoriškumo 
pajautimo, kuris nepaprastai kenkia 
viskam, kas gyva, ir galiausiai 
pražudo gyvybę, nesvarbu, ar tai bus 
pavienio žmogaus, ar tautos, ar 
kultūros gyvybė. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/143/isminties-meile/laime-pagal-

j-baranova-rubaviciene/397.html 
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Išvadų darymas: tolerancijos sampratos dvilypumas, jos vertė ir grėsmė. Tai prasmingo 

skaitymo metodas, kurį taikydami mokiniai remiasi Leonido Donskio straipsnio Tolerancija – tai 

kasdieniai išmėginimai teiginiais, padedančiais rasti ir įvertinti įrodymus, apgalvotai paaiškinti 

tolerancijos vertę ir grėsmę. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės tolerancijos sampratą, pagrįs jos svarbą ir nurodys 

ribas (pavyzdžiui, kada ji tampa banalia karikatūra, o kada negalima toleruoti žmogaus teisių 

pažeidimų ir kitų nusikaltimų žmonijai). 

 

Metodiniai patarimai. Pateikite mokiniams prieštaringų teiginių, atspindinčių L. Donskio 

straipsnio Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai mintis. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir 

padiskutuoja. Paklauskite, ar jie sutinka su teiginiais, o gal nesutinka, ar sutinka iš dalies. Tada 

paprašykite jų perskaityti du papildomus skaitinius: L. Donskio tekstą 

(http://smp2014do.ugdome.lt/Products/370/isminties-meile/tolerancija-pagal-l-donski/10472.html) 

ir R. Plečkaičio tekstą (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/217/isminties-meile/tolerancija-pagal-

l-donski/861.html), ieškoti juose įrodymų, patvirtinančių teiginius apie tolerancijos vertę arba jos 

nuvertėjimo grėsmę. Tegul mokiniai pateikia surinktus argumentus ir išreiškia savo nuomonę apie 

tai, ar tekstas pagrindžia teiginius apie tolerancijos vertę, ar paneigia. Paskatinkite diskutuoti apie 

tai, ką šiandien galima vadinti tolerancijos karikatūra. Kad mokiniai susietų teorines žinias su 

gyvenimo kasdienybe, pateikite (ne)tolerancijos tyrimo klausimų: išvardykite tam tikras 

visuomenės grupes, su kurių atstovais daugelis mokinių galbūt nenorėtų gyventi kaimynystėje arba 

sėdėti viename suole. Įvertinkite mokinių darbus, kaip filosofų tekstuose rasti argumentai padėjo 

jiems apginti tolerancijos nuostatą. Pasiūlykite geriausiai atlikusiems užduotį mokiniams parengti 

straipsnį arba viešąją kalbą apie tai, ką jie mano apie šiuolaikinio jaunimo toleranciją. 

 
Leonidas Donskis straipsnyje Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai kalba apie tolerancijos 

sampratos dvilypumą, iš kurio kyla ir tolerancijos nuvertėjimo grėsmė. Perskaityk tekstą ir parašyk savo 
išvadas bei mintis apie toleranciją. 

 
Vieni mano, kad Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir žmogaus teisių principai yra būtent tai, kas yra 

arčiausiai praktinės tolerancijos, bet yra ir tokių, kurie kritikuoja tą pačią deklaraciją, manydami, jog ji yra 
atgyvenusi ir neaprėpia naujų įtampų bei konfliktų. Į jų klausimą neįmanoma atsakyti techniškai, sausai – tai 
labai gyvas žmonių pasirinkimas, priklausantis ir nuo švietimo, ir nuo mokyklos darbo, kartais net nuo 
santykio su tikėjimu, bendruomene, tėvais, nuo to, ar tolerancija žmogui yra viso labo dalykas, kurį reikia 
išmokti kaip „nekalbėk, ko nereikia“, ar šis tas daugiau. 
      Man pačiam tokie dalykai atrodo kaip tolerancijos karikatūra. Priešingai, kartais aš verčiau pasirenku 
kalbėti apie nepatogius dalykus, kurie parodo mano pagarbą kitokiam žmogui. Manau, pavojingiausi yra 
vakuumas ir tyla, nes tyla – neapykantos pribuvėja. Kai žmonės nėra abejingi vieni kitiems, jie kalba, o tai jau 
gerai. Tačiau nestinga ir lazdos perlenkimų – pavyzdžiui, yra manoma, jog pasaulietiškas, agnostiškas 
žmogus visą laiką teisus ir jeigu tiktai nustumsi į šoną visus religinius ginčus ir kalbėsi tik apie labai žemiškus 
dalykus, automatiškai būsi tolerantiškas. Anaiptol. Aplinkui man tenka matyti žmonių, kurie formaliai savo 
pažiūromis turėtų būti panašūs į mane (kad ir tarp liberalų), tačiau jie yra netolerantiški, tarkim, 
krikščionybei, net mėgina prievartauti tikrovę, norėdami, kad katalikų kunigai mąstytų kaip sekuliaristai, o tai 
yra nonsensas – jie neturi taip mąstyti ir nemąstys. 
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Kaip susijusios Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir praktinė tolerancija? 

 

 

 

 

Kaip manai, kas daugiausia lemia autentiškos, vidinės tolerancijos ugdymąsi? 
 
 
 
 
 
 
 

Kritiškai įvertink autoriaus mintis nuvertėjusią toleranciją kaip karikatūrą ir jos grėsmę. 
 
 
 
 
 
 
 

Tavo mintys... Kiek tau svarbi tolerancija? 
 
 
 
 
 
 
 

Ko galima pasimokyti iš filosofo L. Donskio minčių? 
 
 
 
 
 
 

Kiek jūsų klasė tolerantiška: koks jūsų požiūris į tikybos pamokas lankančius bendraklasius? Su kuo(ne) 
norėtum sėdėti viename suole ar (ne)gyventi kaimynystėje? Kodėl? 
 
 
 
 
 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/141/isminties-meile/tolerancija-

pagal-l-donski/401.html 
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„Sokrato apologija“: Meleto egzaminas. Tai skaitymo ieškant prasmės metodas, kurį 

taikant pateikiama svarstytinų teiginių, padedančių mokiniams rasti ir apsvarstyti įrodymus, 

suformuluoti apgalvotas išvadas. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės tekstą apie Meleto tris kaltinimus Sokratui ir pagrįs 

savo nuomonę, vertindamas jų teisingumą. 

 

Metodiniai patarimai. Pateikite mokiniams tris prieštaringus teiginius, atspindinčius Meleto 

kaltinimus Sokratui dialoge Sokrato apologija. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir nusprendžia, ar 

jie sutinka su kiekvienu iš jų, o gal nesutinka ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite perskaityti teksto 

ištrauką, ieškoti jame įrodymų „už“ ar „prieš“, patvirtinančių ar paneigiančių tris garsius Meleto 

teiginius (Sokrato apologijos 12, 13 ir 14–15 skyrių ištraukos). Mokiniai susiskirsto poromis, 

aptaria loginius įrodymus ir bando pristatyti bendrą nuomonę, ar tekstas patvirtina, kad Sokratas iš 

tiesų buvo kaltas, ar kaltinimus paneigia. Perskaitykite mokinių išvadas ir įvertinkite, kaip jos 

pagrįstos teksto argumentais. Kad mokiniai išplėstų savo žinias, pasiūlykite jiems perskaityti visą 

papildomą skaitinį – Platono dialogą „Sokrato apologija“ – ir paskatinkite pasirengti bendrai 

diskusijai „Sokrato seminare“. 

 
Perskaityk teiginius ir nuspręsk, ar sutinki su Meleto kaltinimais Sokratui. Ar Sokratas iš tiesų buvo 

kaltas? Tada perskaityk filosofinio dialogo tekstą, ieškok jame argumentų, patvirtinančių Meleto teiginius 
arba atmetančių melagingus įsitikinimus negatyviosios elenktikos būdu, ir surašyk juos lentelėje. Parašyk 
savo nuomonę ir išvadas prie kiekvieno teiginio.  
 

 
         

Meleto teiginiai Sokrato argumentai  Tavo nuomonė ir išvados 

1. Visi žmonės [atėniečiai]  
tobulina jaunuomenę, išskyrus 
Sokratą; tik jis vienas ją 
tvirkina. Visi žmonės arklius 
pataiso, tiktai vienas kuris nors 
iš jų gadina. 
 

     
 

Sutinku, kad ... 
 
 
Nesutinku, kad ... 
 
 
Pirma išvada: 

 
 
 

2. Blogi žmones daro bloga  
savo artimiesiems, o geri gera. 
Tvirkinti ką nors reiškia daryti 
bloga. Sokratas tokią didelę 
blogybę daro jaunuoliams 

 Sutinku, kad ... 
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noromis. 
 

Nesutinku, kad ... 
 
 
Antra išvada: 

 
 

3. Sokratas moko, kad dievų  
nėra, kuriuos garbina šalis, o 
tiki kitus – demonus. 

 Sutinku, kad ... 
 
 
 
Nesutinku, kad ... 
 
 
 
Trečia išvada: 
 
 

 
 
Platono dialogo „Sokrato apologija“ ištrauka (plačiau žr. papildomą skaitinį: 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/408/mes-bendraujame/sokrato-dialogas-ir-teismas/1279.html) 
 

12. ...Tad pasakyk, drauguži, kas juos [jaunuolius] daro geresnius? 
− Įstatymai. 
− Aš gi ne to klausiu, gerbiamasai: kas tas žmogus; juk jis visų pirma ir juos žino, tuos įstatymus? 
− Štai šitie teisėjai, Sokratai. 
− Ką sakai, Meletai? Šitie teisėjai moka auklėti jaunuolius ir padaro juos geresnius? 
− Žinoma. 
− Visi, ar tik kai kurie iš jų, o kiti ne? 
− Visi. 
− Gerai kalbi, prisiekiu Hera; ir daug gi tų naudingų padėjėjų! Na, o šitie štai klausytojai, jie daro 

geresnius ar ne? 
− Šitie irgi. 
− O tarybos nariai? 
− Ir tarybos nariai. 
− O ką, Meletai, ar tik netvirkina jaunuolių Visuotinio tautos susirinkimo nariai? Ar ir jie taiso, visi kaip 

vienas? 
− Jie taip pat. 
− Na, tai jau visi, rodos, atėniečiai tobulina jaunuomenę, išskyrus mane; tik aš vienas ją tvirkinu. Tu tai 

nori pasakyti? 
− Kaip tik tai. 
− Iš tiesų aš didelis niekšas tavo akyse. Bet atsakyk man: ar tu manai, kad ir su arkliais taip būna? Visi 

žmonės arklius pataiso, tiktai vienas kuris nors iš jų gadina? Arba visai priešingai: juos padaryti geresnius 
sugeba kuris nors vienas ar tik nedaugelis − arklių augintojai, o visi kiti, kai tik ima naudotis arkliais, gadina 
juos? Ar ne taip yra, Meletai, ne tik su arkliais, bet ir su visais kitais gyvuliais? Iš tikrųjų, kad taip, vis viena, 
ar judu su Anitu sutiksite, ar ne. Juk tai būtų tikrai didelė laimė jaunuoliams, jei kas nors vienas juos gadintų, 
o visi kiti skatintų į gera. Bet tu, Meletai, jau pakankamai parodei, kad tau niekuomet nerūpėjo jaunimas, ir 
aiškiai matyti tavo apsileidimas; visai tau nerūpi tie dalykai, dėl kurių trauki mane teisman. 

13. Ir dar, Meletai, pasakyk mums, vardan Dzeuso, štai ką: ar geriau gyventi su dorais piliečiais, ar 
nedorais? Atsakyk, drauguži! Juk mano klausimas visai nesunkus. Ar ne tiesa, kad blogi žmonės daro ką nors 
bloga savo artimiesiems, o geri − ką nors gera? 

− Žinoma. 
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− O ar yra toks žmogus, kuris sutiktų patirti iš savo artimųjų verčiau ką nors bloga, negu gera? 
Atsakyk, brangusai! Juk ir įstatymas liepia atsakyti. Ar yra toks žmogus, kuris nori patirti bloga? 

− Aišku, kad ne. 
− Na, o tu mane čia atvedei, kad tvirkinu jaunuolius ir padarau juos blogesnius noromis ar nenoromis? 
− Žinoma, noromis. 
− Kaipgi, Meletai? Tiek esi išmintingesnis už mane, senį, tu, toks jaunas, kad supratai, jog blogi 

žmones daro bloga savo artimiesiems, o geri − gera. Aš jau tiek sukvailėjau, jog ir to nesuprantu, kad jei kurį 
nors iš savo artimųjų padarysiu blogą, paskui pats ką nors bloga galiu iš jo patirti, − ir tokią didelę blogybę 
darau, kaip tu sakai, noromis? Ne, Meletai, čia aš tau netikiu ir manau, kad nė kas kitas nepatikės. Todėl 
arba netvirkinu, arba tvirkinu nenoromis, vadinasi, abiem atvejais tu meluoji. O jei gadinu nenoromis, tai už 
tokius neapgalvotus nusižengimus įstatymas neleidžia traukti žmogaus atsakomybėn, bet pačiam 
pasišaukus pabarti ar pamokyti. Juk aišku, kad supratęs nebedarysiu to, ką darau nesąmoningai. Tu gi 
manęs vengdavai ir nenorėjai pamokyti, tik atvedei čia, kur, žiūrint įstatymo, dera vesti tuos, ką reikia 
bausti, o ne mokyti. 

14–15. Pakaks, atėniečiai, juk jau visai paaiškėjo tai, ką neseniai sakiau, − kad šitie dalykai niekuomet 
nerūpėjo Meletui. Vis dėlto pasakyk mums, Meletai, kaip, tavo supratimu, aš tvirkinu jaunuolius? 

− Matyti − taip išeitų iš tavo skundo, − aš mokau netikėti tuos dievus, kuriuos garbina šalis, o tikėti 
kitus, naujus? Ar ne toks, tu norėtum pasakyti, mano mokslas, kuriuo tvirkinu jaunuomenę? 

− Toks, tvirtinu tai visu griežtumu. 
− Tad dėl šitų pačių dievų, Meletai, apie kuriuos dabar kalbame, pasakyk dar aiškiau ir man, ir šitiems 

štai piliečiams. Aš negaliu suprasti, ar, tavo žodžiais, mokau tikėti, kad yra kažin kokie dievai, ir pats irgi tikiu 
dievus, – o nesu visiškas bedievis, ir ne toks mano nusikaltimas, − nors ne tuos, kuriuos gerbia šalis, bet 
kitus, ir todėl mane skundi, kad tikiu kitus; arba, tavo supratimu, aš visai netikiu dievus ir kitus mokau 
netikėti? 

− Tvirtinu, kad tu visiškai netiki dievus. <...> 
− Meletai, ar yra toks žmogus, kuris tikėtų žmonių darbų buvimu, o žmonių buvimu − ne? 
Tegu jis atsakinėja, atėniečiai, ir nesišiaušia kiekviena proga! Ar yra kas, kuris netikėtų arklių buvimu, 

o tikėtų vien jojimu? Arba netikėtų, kad yra muzikantai, o tikėtų, kad yra tik jų grojimas? Nėra tokio 
žmogaus, mielasai. Jei tu nenori atsakyti, aš pats tai sakau tau ir visiems čia esantiems. 

Bet atsakyk man bent į tokį klausimą: ar yra toks žmogus, kuris tiki demonų darbus, o pačių demonų 
netiki? 

− Tokio nėra. 
− Kaip man malonu, kad galų gale, teisėjų verčiamas, prabilai! Tad tu teigi, kad aš tikiu demonus ir 

mokau apie juos, senovinius ar naujus − nesvarbu. Šiaip ar taip, aš, tavo nuomone, demonų galią pripažįstu: 
tu net raštu priesaiką davei savo skunde. O jei tikiu demonų darbus, savaime aišku, turiu tikėti, kad yra ir 
demonai. Ar ne taip? Žinoma, taip. Man tenka manyti, kad sutinki, nes neatsakai. O demonų ar nelaikome 
dievais arba bent dievų vaikais? Taip ar ne? 

− Aišku, kad taip. 
− Tad jei aš pripažįstu demonus, − tu su tuo sutikai, − o demonai − tai kažkokie dievai, išeina taip, kaip 

aš sakiau: tu meni mįsles ir kreti juokus, pirmiau sakydamas, kad netikiu dievus, o paskui − kad tikiu, nes 
tikiu demonus. Antra  
vertus, jei demonai yra tarsi dievų pavainikiai, gimę ar iš nimfų, ar iš ko kito, kaip sako padavimai, tai kas gi, 
pagaliau, galėtų tikėti, kad yra dievų vaikai, o pačių dievų nėra? Juk tai būtų tokia pati nesąmonė, kaip kad 
pripažinti esant mulus, arklių ir asilų vaikus, o pačių arklių ir asilų buvimą neigti. Ne, Meletai, šitą skundą 
parašei arba norėdamas mus išbandyti, arba nežinojai, už kokį nusikaltimą mane skųsti. Bet kad tau pavyktų 
ką įtikinti, turintį bent kiek proto, kad tas pats žmogus pripažįsta dievų ir demonų darbus ir tuo pat metu 
nepripažįsta nei demonų, nei dievų, nei herojų, − tai visai negalimas daiktas. 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/267/mes-bendraujame/sokrato-

dialogas-ir-teismas/15.html 
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3.2. Pasiekimų vertinimo lygiai 
 

Skaitymas, teksto suvokimas ir interpretavimas 
 

Aukštesnysis 

 

6 Mokiniai, gebantys atlikti šeštojo lygmens užduotis, paprastai įvardina keletą 

detalių ir daro tikslias išvadas, moka sugretinti ir palyginti. Jie geba pademonstruoti 

visišką ir detalų vieno ar kelių tekstų supratimą, integruoti kelių tekstų informaciją. 

Mokiniai gali susidurti su nepažįstamomis situacijomis ir sugeneruoti abstrakčias 

kategorijas interpretuodami. Apmąstydami ir įvertindami jie kelia hipotezes ar kritiškai 

įvertina sudėtingą tekstą ar nepažįstamą temą, turi omenyje keletą kriterijų ar 

perspektyvų bei taiko žinias, įgytas už teksto ribų. Šį lygmenį pasiekę mokiniai, 

atlikdami informacijos radimo užduotis, geba tiksliai analizuoti ir pastebėti niekuo 

neišsiskiriančias detales. 

5 Šį lygmenį pasiekę mokiniai gali rasti ir suvokti informaciją, kuri tekste yra 

susijusi, ir moka atrasti ir bei susisteminti keletą giliai paslėptos (neakivaizdžios) 

informacijos fragmentų. Apmąstydami jie geba kritiškai įvertinti tekstą ar kelti 

hipotezes remdamiesi specifinėmis žiniomis. Tiek interpretuodami, tiek apmąstydami 

demonstruoja išsamų ir detalų nepažįstamos formos ar turinio teksto suvokimą. 

Nesvarbu, su kokiu mąstymo procesu  susijusi užduotis – šį lygmenį pasiekę mokiniai 

geba atlikti užduotis, kuriose susiduriama su nežinomomis sąvokomis (sampratomis). 

Pagrindinis 

 

4 Šį lygmenį pasiekę mokiniai gali atrasti ir susisteminti keletą įterptos 

informacijos fragmentų. Kai kuriais atvejais jie interpretuoja atskiros teksto dalies 

kalbinių niuansų prasmę turėdami omenyje visą tekstą. Atlikdami kitas interpretavimo 

užduotis jie geba suprasti ir taikyti kategorijas (klasifikuoti) nepažįstamame kontekste. 

Ketvirtąjį lygmenį pasiekę mokiniai mąsto naudodamiesi formaliomis ar bendro 

pobūdžio žiniomis kurdami hipotezes ar kritiškai vertindami tekstą. Mokiniai 

demonstruoja tikslų ilgų ar sudėtingų tekstų, kurių turinys ar forma gali būti 

nepažįstami, supratimą. 

3 Šį lygmenį pasiekę mokiniai gali atrasti kelis tam tikras sąlygas atitinkančius 

informacijos fragmentus ir, kartais, įvardyti ryšį tarp jų. Jie geba interpretuoti 

integruodami kelias teksto dalis siekdami įvardinti pagrindinę mintį, suprasti ryšius ar 

paaiškinti žodžio ar frazės prasmę. Lygindami, gretindami ar skirstydamas į kategorijas 

mokiniai geba atsižvelgti į daug atskirų teksto charakteristikų. Jie dažnai pastebi 

reikiamą informaciją, kuri būna pateikta netiesiogiai ar drauge su ja yra pateikta daug 

konkuruojančios informacijos. Be to, įveikia tekstą, kuriame gali būti kliūčių, pvz., 

lūkesčiams priešingų idėjų (išankstinių nuostatų) ar neigiamų formuluočių. Trečiojo 

lygmens mokiniai mąstydami geba paaiškinti, susieti atskiras teksto dalis ar jas 

palyginti, be to, įvertinti tam tikrą teksto charakteristiką. Kai kuriais atvejais 

mąstydami mokiniai demonstruoja puikų teksto sąsajos su bendro pobūdžio žiniomis 

suvokimą. Kitais atvejais, jei užduotys neprašo detaliai suprasti teksto, jie geba remtis 

nekasdienėmis žiniomis.   

Patenkinamas 

 

2 Šį gebėjimų lygmenį pasiekę mokiniai randa pakankamai (vieną ar daugiau 

informacijos) dalių, kurios gali būti numanomos ar atitikti keletą sąlygų. Jie geba 

įvardyti pagrindinę mintį, suvokti ryšius ar sukonstruoti ribotos teksto dalies (t.y., 

neišsamios informacijos) prasmę – šiuo atveju mokiniai turi padaryti žemesniojo lygio 

išvadas. Atlikdami šio lygio užduotis jie geba palyginti ar sugretinti dalykus remiantis 

vieninteliu tekste randamu bruožu. Tipiškai mąstydami mokiniai gali palyginti ar 

apjungti tekstą su žiniomis už teksto ribų pateikdami savo nuomonę ar asmeninės 

patirties pavyzdžių.   

Nepatenkinamas 

 

1a Šį lygmenį pasiekę mokiniai gali rasti vieną ar daugiau nepriklausomos 

tiesiogiai pateiktos informacijos dalių, įvardyti pagrindinę mintį ar autoriaus tikslą 

skaitydami tekstą pažįstama tema. Be to, šie mokiniai gali apibūdinti paprastą tekste 

esančios informacijos sąsają su bendro pobūdžio kasdienėmis žiniomis. Reikiamą 

informaciją dažniausiai aiškiai pastebi tekste, kuriame yra nedaug, o kartais ir visai 

nėra jokios konkuruojančios informacijos. Mokiniai yra tiesiogiai nukreipiami 
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apsvarstyti su tekstu ar užduotimi susijusius veiksnius.  

1b Šio lygio mokinių gebėjimai yra tokie riboti, kad jie gali rasti vos vieną aiškiai 

nurodytos matomoje vietoje esančios informacijos dalį trumpame, sintaksiškai 

paprastame pažįstamo konteksto ir formos (pasakojimo ar paprasto sąrašo) tekste. 

Paprastai tokie mokiniai skaito tekstus, kuriuose gausu mokiniui padedančių 

informacijos pasikartojimų, paveikslėlių ar pažįstamų simbolių. Jie beveik nepastebi 

konkuruojančios informacijos. Klausimuose, reikalaujančiuose interpretacijos, 

mokiniai gali nurodyti paprastas sąsajas tarp gretimų informacijos dalių.  

 

Pagal OECD PISA 2012  
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4. Problemų sprendimas  

 
4.1. Užduočių pavyzdžiai 

 

Ekologinės etikos klausimų kėlimas. Atidžiai stebėdamas nuotrauką mokinys suformuluoja 

5−10 ekologinės etikos probleminių klausimų.  

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys iškels keletą svarbių ekologinės etikos klausimų, susijusių su 

moraline gėrio samprata ir konkrečia ekologine problema. 

 

Metodiniai patarimai. Paaiškinkite mokiniams, kad mąstymas prasideda nuo klausimo. Kuo 

įžvalgesni, sudėtingesni mokinių klausimai, tuo brandesnis jų etinis ir kritinis mąstymas. 

Nurodykite kriterijus, kuriais remdamiesi mokiniai gali įvertinti sugalvotus klausimus, ir pateikite 

pavyzdžių: 

0 balų – nelogiškas klausimas, nesuprantama, ko klausiama, ką norima sužinoti, klausimas 

neturi nieko bendra su etika; 

1 – logiškas klausimas, susijęs su nuotraukoje vaizduojama aplinka, tačiau neiškelta 

jokia etinė problema; 

2 – iškelta etinė problema, tačiau klausimas uždaras, mintis neišplėtota; 

3 – iškelta etinė ir ekologinė problema, numatomos elgesio alternatyvos, klausimas įdomus, 

įžvalgus. 
 
Atidžiai stebėdamas nuotrauką suformuluok 5−10 ekologinės etikos probleminių klausimų. 

 Etinių klausimų gali kilti dėl asmeninio intereso ir žmogaus vertybių sankirtos. Moralinė 
problema kyla, kai siekiama pateisinti elgesį, kuris atrodo naudingas, bet nėra teisingas.  

 Etinių klausimų priežastis gali būti tam tikras emocinis žmogaus patyrimas, t. y. gėdos ar kaltės 
jausmas. Moraliniai jausmai yra simpatija, užuojauta, gailestis. Žmonėms būdingas nevienodas 
moralinis jautrumas; tai daugiausia priklauso nuo to, kaip žmogus buvo auklėjamas. 

 Etiniai klausimai yra susiję su asmens veiksmais, kurie gali padėti arba pakenkti kitiems ar sau. 

 Ekologiniai klausimai yra susiję su konkrečia situacija, t. y. veiksmais, kurie turi įtakos gamtai ir 
žmonėms. 
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(Ar įmanoma.., iš tiesų egzistuoja.., teisinga..?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Jeigu.., tai..?) 
 
 
 
 
 

(Koks tai reiškinys...? Ką tai 
reiškia..?) 
 

 
 
 
 
 

 

(Kaip tai susiję..? ) 
 
 
 
 

(Kas įrodo..?) 
 
 
 
 

(Koks yra..? Kokių minčių kelia..?) 
 
 
 
 
 
 
 

(Kodėl..?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kodėl tai aktualu..?)  
 
 
 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/140/isminties-

meile/ekologine-etika-pagal-c-kalenda/633.html 
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Neigiamo atvejo analizė. Atvejis iliustruoja, tačiau ar ką nors įrodo? Taikydami šį tyrimo 

metodą mokiniai analizuoja su profesine veikla susijusio nesąžiningo elgesio atvejį, nagrinėja 

duomenis, etikos principus, iškelia pirminę hipotezę apie priežastis ir pasekmes, raštu 

argumentuoja, kaip ir kodėl pavieniai neigiami atvejai padaro daugiau žalos nei gausūs teigiami 

pavyzdžiai, kurie gerina žmonių įvaizdį ir profesijos prestižą. 

 

Mokymosi uždavinys. Bendradarbiaudami mokiniai ištirs nesąžiningo elgesio atvejį 

profesinėje veikloje, kritiškai įvertins veiklos motyvų ir rezultato ryšius pagal etikos principus. 

 

Metodiniai patarimai. Nesąžiningos veiklos atvejų analizei rekomenduojama taikyti segtuvo 

arba aplanko metodą. Tai gali būti grupinis arba individualus projektas. 

Pirmas etapas. Vieną ar keletą savaičių mokinių grupė renka medžiagą apie nesąžiningus 

atvejus, susijusius su profesine veikla: verslu, politika, mokslu, švietimu, sveikatos apsauga, 

žiniasklaida ar viešuoju administravimu, ir sukuria elektroninį dokumentų aplanką. 

Antras etapas. Mokiniai turi apsvarstyti surinktus pavyzdžius ir laikydamiesi atvejų atrankos 

kriterijų išrinkti tinkamiausią analizuoti atvejį: 

Kiek šis pavyzdys tinkamas aptariant sąžiningumo etikos teorinius aspektus (žr. gaires)? Ar 

atrinktas pavyzdys leis apsvarstyti filosofinius teisingumo, autonomiškumo, pareigos, sąžinės prieš 

ir po veiksmo motyvus? 

Kiek tipiškas yra atrinktas pavyzdys? Jei tai neigiamas atvejis (neatsakingi verslo, politiniai, 

vykdomosios valdžios sprendimai): kiek dažni panašūs atvejai? 

Kiek atrinktas pavyzdys leidžia analizuoti atskiro žmogaus – (ne)garbingo profesionalo – 

įtaką verslo organizacijoms ir valstybės įstaigoms priimant ir įgyvendinant socialiai atsakingus 

sprendimus? 

Trečias etapas. Mokiniai aprašo ir ruošiasi pristatyti neigiamo atvejo analizę. Kadangi atvejo 

analizė dar vadinama interpretaciniu tyrimu, mokinių dėmesį svarbu kreipti į analizuojamos 

situacijos ir profesionalų elgesio motyvacijos sąryšį, lemiantį analizuojamo atvejo patirties 

vertinimą. 

Paaiškinkite mokiniams, kad vertinant atliktą užduotį bus taikomi šie kriterijai: probleminio 

atvejo pasirinkimas (atskleidžia profesinės etikos problemas); kontekstualumas (kiek dažni, tipiški 

panašūs atvejai); vertybių ir faktų atskleidimas („yra“ / „(ne)turi būti“); filosofinės etikos žinių 

taikymas; argumentacija (pagrįstumas, kritiškumas, nuoseklumas). 

 
Pagalvok, su kokiu blogiu – nesąžiningu elgesiu – tau teko susidurti ir kaip baigėsi susidūrimas. Ar 

tavo elgesys, susidūrus su nesąžiningumo atveju, atitiko teisingumo, naudos ar pareigos etikos 
reikalavimus? 
 

 

      Moralinis veidas žmogaus, kuriam atsiskleidžia gyvenimo 
horizontai, priklauso nuo to, kaip baigėsi jo susidūrimas su 
blogiu, − teigia V. Suchomlinskis. Kai susiduriame su neetiška 
verslo, mokslo, švietimo ar sveikatos apsaugos sistemų, 
žiniasklaidos, politikos ar viešojo administravimo veikla, dažnai 
girdime, kad tai – tik pavieniai atvejai, kuriems nesudėtinga 
rasti atsvarą – teigiamų pavyzdžių.  
      Taikomoji etika – mokslas. Moksliniai pavyzdžiai (atvejai) 
gali paskatinti mokslinius tyrimus, iliustruoti teorines išvadas, 
bet atvejai nieko neįrodo ir teorinių teiginių nepagrindžia.    Apie vidurkį: jei viena koja stojame į 

ugnį, kita – ant ledo, ar tai reiškia, kad 
mums nei šilta, nei šalta? 
               (prof. dr. Laimutė Jakavonytė) 
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Keliais sakiniais pasamprotauk tema: „Nesąžiningos veiklos atvejai versle, politikoje, moksle, 
švietimo, sveikatos apsaugos sistemose, žiniasklaidoje, viešajame administravime gali padaryti 
nepataisomos žalos profesijos prestižui, piliečių pasitikėjimui institucijomis. Pavieniai neigiami atvejai 
padaro daugiau žalos nei gausūs teigiami pavyzdžiai, kurie gerina žmonių įvaizdį ir profesijos prestižą.“  

Pateik neigiamo atvejo pavyzdį ir argumentuok, kodėl tai reikšmingas pavyzdys, kaip 
kompromituojamas profesijos prestižas pasirinktu atveju. Pagrįsk, kodėl taip vertini. 

Pasinaudok pirmoje užduotyje pateiktais poelgių pavyzdžiais ir lentelėje pateiktomis sąžinės atvejų  
analizės gairėmis. 
 

Nauda ir etika: ar pateisinamas žmogaus 
nukrypimas nuo moralinio principo, jei tai atitinka 
jo interesus? Kokia naudos kaina? Ar būna per 
brangi nauda? Kokią naudą velniai gaudo? 

Teisingumas ir racionalumas: ar įmanoma visada elgtis 
sąžiningai ir teisingai? Kodėl privalu vadovautis protu ir 
pareiga, o ne elgtis pagal situaciją? Ar pateisinamos 
profesinės privilegijos modernioje demokratinėje 
visuomenėje? Kodėl su kitu žmogumi reikia elgtis kaip 
su tikslu, o ne priemone? 
 

Įspėjanti sąžinė prieš veiksmą: 
ką daro žmonės gavę įtartiną 
pasiūlymą? Kokie profesinės 
veiklos pasiūlymai turi būti 
vertinami kaip nepriimtini? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teisianti sąžinė po veiksmo: ką daro 
žmonės sužinoję apie netinkamą 
poelgį? Kokios korupcijos pasekmės? 
Kurių profesijų darbuotojų 
nesėkmes labiausiai pastebi 
visuomenė?  

Kompromitavimas:  
Ar visada žiniasklaidos 
priemonės žmonių poelgius, 
įvykius pristato nešališkai ir 
kompetentingai? Kaip gali būti 
kompromituojamas žmogaus 
geras vardas, pasirinktos 
profesijos prestižas?  
 
 
 
 

Emocionalumas:  
Ką jaučia žmogus, pasielgęs 
nesąžiningai?  
Jei žmogų galima įžeisti net to 
nenorint, kurių profesijų atstovai 
privalo būti labai taktiški, 
demonstruoti geras manieras ir 
puikiai išmanyti profesinį etiketą?  

Pažado laikymasis:  
Kokius etinius padarinius 
sukelia pažadų netesėjimas? 
Kodėl reikia laikytis pažado, 
jeigu kiti nesilaiko, meluoja ar 
apgaudinėja?   

Autoriteto ar autonominė sąžinė: 
Ar tikrai kategoriškumas rodo 
nepagarbą aplinkiniams? Galbūt 
autoritetas yra reikalingas, o gal jis 
slegia, didina nepasitikėjimą savo 
sprendimais, skatina agresyvų, 
gynybinį elgesį?  

Savivertė:  
Kokiose situacijose žmogus gali 
patirti pažeminimą? Kaip siūlytum 
drausminti tuos, kurie žemina kitus 
ir elgiasi nesąžiningai? Ar verta 
prisipažinti davus kyšį? 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/isminties-meile/sazine-

ir-dorove/285.html 
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Atsakomybė ir moralinės problemos. Pavyzdžiai – pasekmės. Tai labai asmeninio pobūdžio 

sprendimų priėmimo metodas, kurį taikydami mokiniai aprašo svarbius gyvenimo įvykius, 

susijusius su moralinėmis problemomis, ir įvertina jų pasekmes pagal savo kriterijus ir vertybes. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys paaiškins, kas yra moralinė problema, ir pateiks jos 

sprendimo pavyzdžių, įvertins svarbias gyvenimo įvykių pasekmes. 

 

Metodiniai patarimai. Sudominkite mokinius ir pasiūlykite prisiminti vaikystę, kai visas 

problemas jiems padėjo spręsti suaugusieji. Taip pat reikšmingiausius paauglystės įvykius, kai teko 

kokią nors problemą spręsti patiems. Parašykite lentoje sąvoką moralinė problema ir ją 

paaiškinkite: tai nelygiavertis vertybinis pasirinkimas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. 

Priminkite S. Kierkegoro Arba–Arba sampratą, kuri labai svarbi etiniam žmogaus brendimui. 

Paskatinkite mokinius prisiminti gyvenimo istorijos pavyzdžių: pasižymėti ne tik įvykių faktus, bet 

ir savo jausmus, motyvus, mintis apie pasekmes. Nereikėtų siūlyti visai klasei aptarti asmeninio 

gyvenimo pavyzdžių. Galima apibendrintai aptarti šiandienes jaunimo moralines problemas, 

vaizduojamas kine: tai gali būti gerai žinomas animacinis, nuotykių, romantinis, detektyvinis filmas 

ir pan. 
 

Pabandyk prisiminti svarbius savo gyvenimo įvykius nuo keturiolikos metų iki dabar, kai tau teko 
atsakingai spręsti moralinę problemą. Trumpai aprašyk po vieną įvykį ir nurodyk jo pasekmes (pvz., ar 
įvykis paveikė daugelį žmonių, ar pasekmės buvo teigiamos, ar neigiamos). 
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 Moralinės problemos 

Paklusti, nedaryti 
to, kas draudžiama,  
ar  
nepaklusti 

 

 

 

 

 

Apskųsti, išduoti 
ar  
neišduoti 

 

 

 

Pameluoti, apgauti, 
apsimesti 
ar 
pasakyti tiesą 

 

 

 

 

Laikytis pažado, 
įsipareigojimo 
ar 
netesėti 

 

 

 

 

Prisipažinti, 
atsiprašyti 
ar 
nutylėti, nuslėpti 
kaltę 
 

 

 

 

 

 
Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/284/isminties-

meile/atsakomybe/261.html 
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Atsakomybė ir interesų konfliktas. Kas bus, jei visi taip darys? Tai loginis problemų 

sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai aptaria tikrovišką problemą, apsvarsto, su kokiais 

interesų konfliktais gali susidurti ieškodami jos sprendimo, ir numato laimėjimo–pralaimėjimo 

galimybes, jei tik vienas žmogus ar visa bendruomenė elgiasi atsakingai arba neatsakingai. 

 

Mokymosi uždavinys. Bendraklasiai, dirbdami grupėmis, įvertins vienpusį ir dvipusį 

požiūrius spręsdami interesų konfliktą ir parengs bendrą tinkamiausią, atsakingą problemos 

sprendimo planą. 

 

Metodiniai patarimai. Sužadinkite mokinių susidomėjimą: sugalvokite „kabliuką“ arba 

mąstyti skatinančią užduotį, kurią atliekant reikėtų išanalizuoti interesų konfliktą. Galite pasiūlyti 

dirbti grupėmis ir apsvarstyti pateiktą nemokyklinio pasaulio problemą, ją taikyti šių dienų 

gyvenimui ir parengti šios problemos sprendimo planą. Suskirstykite mokinius į kelias komandas 

(po 10 ar mažiau narių), kad jie atstovautų ūkininkų ar kitai bendrijai (pvz., verslininkų, mokesčių 

mokėtojų, profesinei sąjungai ir pan.), o vienas gintų asmeninį interesą. Tegul mokiniai viską gerai 

aptaria ir skirtingais požiūriais (vienpusiu ir dvipusiu) apsvarsto keturis problemos sprendimo 

variantus. Tada paprašykite parašyti rezultatus lentelėje: 1) veiksmų planus, palaikančius asmeninio 

intereso ar socialinio naudingumo sprendimus, 2) planus, kurie būtų pagrįsti įstatymų teisės 

sprendimais ar bendra etine atsakomybe. Paskatinkite įvertinti argumentus „už“ ir „prieš“, tada 

bandyti įtikinti vienpusio požiūrio atstovus ir susitarti, kuris bendras problemos sprendimo planas 

būtų tinkamiausias (kompromisas ar laimėjimas–laimėjimas) ir geriausiai atitiktų atsakomybės 

sampratą. Tegul grupių nariai pristato savo problemos sprendimo planą ir paaiškina, kaip pavyko 

derėtis ir susitarti. Apibendrinkite diskusiją ir įvertinkite grupių ir kiekvieno mokinio darbo 

rezultatus. 
 

Ši problema buvo paplitusi Anglijoje ir vadinta „liaudies tragedija“. Paanalizuokite, kas ištinka tada, 
kai naudojamasi bendrais ištekliais, o nauda ir atsakomybe dalijamasi nelygiaverčiai. 

 
„Atsakomybė“ reiškia „atsakymą“ – 
artimų, įsipareigojusių vieni kitiems 
žmonių santykį. Laikyti žmogų 
atsakingu už savo poelgius, 
vadinasi, iš jo tikėtis gauti protingą 
atsakymą į klausimą, kodėl jis 
pasielgė taip, o ne kitaip. Žmonių 
poelgiams pritariame tada, kai 
matome, jog juos galime protu 
pateisinti, t. y. kai veikiančio 
asmens motyvas yra protingas ir 
pagrįstas. Į šitą atsakomybės 
aspektą galimi du požiūriai: 

 

 Vienpusis – asmeninis interesas ir naudingumas: atrodo visiškai racionalu ir tiesiog labai įprasta 
asmenims ar grupėms (net ir tautoms) siekti asmeninių interesų. Tačiau kai jie veikia kitų asmenų, grupių ir 
pan. interesus, atsakomybė tampa „sudėtingesnė“ − ją bandoma pagrįsti naudingumu individui ar teisėmis. 
Nesugebėjimas peržengti egocentriško asmeninio intereso gali sukelti konfliktą ir lemti galimą neatsakingą 
elgesį.  

 Dvipusis. Kartais naudingumo požiūriu siekiama, kad kuo daugiau žmonių patirtų kuo daugiau  
gerovės. Taip „naudingumas“ tarsi padidinamas, t. y. atrodo lyg abipusė ir savaime suprantama vertybė. 
Tačiau naudingumo siekimas gali peraugti į tironiją, nebent jį riboja etinė ir įstatymo teisė ir atsakomybė. 

      Jeigu kiekvienas iš dešimties ūkininkų gano po dešimt galvijų 

bendroje žemėje, o žolė auga tokiu pat greičiu, kiek jos suėda 100 

galvijų, tai situacija „atlaikoma“. Bet jeigu vienas ūkininkas į bendrą 

žemę atgina vienuolika galvijų, jam tenka didesnė dalis žolės, taigi jis 

turi daugiau pieno ir mėsos. Tačiau jeigu visi ūkininkai taip daro, 

ganykla nuganoma ir kenčia visi galvijai ir visi ūkininkai. Net tada tas 

ūkininkas, kuris gano vienuolika galvijų, gauna didesnę žolės dalį negu 

tas, kuris turi dešimt. 
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Pagal įstatymą atsakomybė numatoma kaip priemonė kolektyviniam interesui ginti, padedanti 
pašalinti asmeninių interesų ir naudingumo vienpusiškumo trūkumus. Etinė atsakomybės samprata 
pabrėžia tarpasmeninę atsakomybę, pagrįstą asmens orumo verte ir bendromis vertybėmis. 

Parašyk pavyzdžių, kaip elgiamasi esant interesų konfliktui, jei ūkininkai suvokia savo atsakomybę 
vienašališkai. Kokios galimos pasekmės, jei visi elgtųsi neatsakingai, ir kaip pasikeistų situacija, jei bendrą 
tarpusavio atsakomybę suvoktų visi? 
 

Vieno ūkininko atsakomybė Kitų ūkininkų atsakomybė 

Neatsakingas elgesys 
 
 
 
 
 
 
 

Neatsakingas elgesys 

Atsakingas elgesys 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neatsakingas elgesys 

Neatsakingas elgesys 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atsakingas elgesys 

Atsakingas elgesys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atsakingas elgesys 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/284/isminties-

meile/atsakomybe/261.html 
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Moralinės dilemos sprendimas. Tai individualus sprendimų metodas, kurį taikydami 

mokiniai pagal etinius kriterijus ir vertybes įvertina padėtį, alternatyvas, argumentuoja ir priima 

pagrįstą, tinkamiausią arba geriausiai atitinkantį pateiktus kriterijus sprendimą. 

 

Mokymosi uždavinys. Spręsdamas moralinę dilemą, mokinys pritaikys etikos žinias, 

apsvarstys alternatyvas ir pagrįs, kaip pats ar pati pasielgtų tam tikroje situacijoje. 

 

Metodiniai patarimai. Pasakykite mokiniams mokymosi tikslą: laisvoje ir demokratinėje 

visuomenėje svarbu išsiugdyti gebėjimą pačiam mąstyti ir priimti teisingus sprendimus. Parašykite 

lentoje sąvoką moralinė dilema ir ją paaiškinkite: tai lygiavertis vertybinis pasirinkimas 

atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Kad sudomintumėte mokinius, paraginkite prisiminti atvejį, 

kada jiems teko patiems apsispręsti sudėtingoje situacijoje. Pateikite pagrindinę informaciją ir 

išsiaiškinkite dilemos analizavimo ir vertinimo kriterijus: 

tinkami probleminiai klausimai – iki 2 taškų; 

dilemos sprendimo variantai – iki 2 taškų; 

sprendimo variantų argumentacija – iki 4 taškų; 

argumentai, paremti etinėmis teorijomis, autoriais – iki 4 taškų; 

cituojami autoriai – iki 4 taškų; 

padaryta išvada – korektiškas etinis sprendimas – iki 3 taškų; 

rišli kalba, nėra gramatinių klaidų – 1 taškas. 

Tegul mokiniai įvertina dilemą, priima sprendimą ir parašo savo samprotavimus lentelėje. 

Įvertinkite individualiai atliktą užduotį: aukščiausias įvertinimas – 19–20 taškų; 17–18, 15–16, 13–

14, 11–12 ir t. t. – žemesni įvertinimai (pažymiai).       

Skirkite laiko pamąstyti ir pasidalyti mintimis bei nuomonėmis apie moralinę dilemą ir 

apsisprendimo procesą. 

 
Įsivaizduok, kad tau iškilo moralinė dilema. Paanalizuok ją ir parašyk savo samprotavimus, juos 

pagrįsk pagal pateiktus kriterijus. 
 

Moralinė dilema 
 

Esi jauna(s), praktikuojanti(s) ir karjeros siekianti(s) teisininkė (-as). Studijų pradžioje susiradai naujų 
draugų. Vienas iš jų nebuvo labai patikimas ir pavyzdingas, tačiau mėgstamas kitų draugų. Vieną gana vėlų 
vakarą pamatei, kaip šis pažįstamas bėga iš parduotuvės su vogtais daiktais. Jį sučiupo kaip pagrindinį 
įtariamąjį ir iškėlė baudžiamąją bylą. Šioje byloje tu esi paskirta(s) prokurore (-u), o teisėjas – dėstytojas, 
kuris dažnai skaito jums paskaitas ir vertina per egzaminus. Įrodymai akivaizdūs, tačiau niekas iš jūsų 
draugų netiki vagyste. Tavo pareiga įrodyti teisėjui, kad įtariamasis kaltas. Taip pat žinai, kad jei prastai 
pasirodysi, gerų rekomendacijų dirbti teisininke (-u) negausi. Tačiau jei pažįstamas bus nuteistas, būsi 
atstumta(s) draugų. Kaip pasielgsi? 

 

Iškelk probleminių klausimų  
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Kokie dilemos sprendimo 
būdai? 
 
 
 

 

Sprendimo būdų 
argumentai  
 
 
 

 

Etinės teorijos, autoriai 
argumentams paremti  
 
 
 
 

 

Filosofų – autorių citatos 
 
 
 
 

 
 
 
 

Padaryk išvadą – korektišką 
etinį sprendimą  
 
 
 
 
 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/282/isminties-meile/laisve-ir-

demokratija/259.html 
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Situacijos analizė. Remdamiesi paauglio veiksmų seka mokiniai nustatys jų kulminacinius 

taškus ir įvertins pasekmes žvelgdami į problemą pro skirtingus „akinius“. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išmoks vertinti konflikto pasekmes bei emocinius 

išgyvenimus įvairių žmonių požiūriais. 

 

Metodiniai patarimai. Atliekant šią užduotį rekomenduojama remtis mokymosi objekto 

(http://smp2014do.ugdome.lt/Products/98/seima/tevai-ir-vaikai/102.html) ir tinkamų televizijos 

laidų ar periodinės spaudos faktais, ieškoti su emigracija susijusių priežasčių ir pasekmių, skirti šį 

reiškinį lemiančius veiksnius, aiškinti įvykius remiantis ne tik asmeniniu, bet visuomeniniu, 

profesiniu ir globaliu kontekstu, daryti išvadas. 

 
Paauglys blogai elgiasi mokykloje, viešose vietose, visiškai neklauso tėvų. Už blogą elgesį jis 

patenka į socializacijos centrą.  
Sukurk situacijos eigos schemą nurodydamas paauglio elgesio veiksmų seką ir iš to kylančias 

pasekmes. Į veiksmų seką žiūrėk per skirtingus akinius: 

 

bendraamžių                                           tėvų     

  

visuomenės                   paauglio      
 

 

 

 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/98/seima/tevai-ir-vaikai/102.html
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dPb_UsOMoy_qBM&tbnid=7DrExIKUsLMb2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://optika.lt/akiniai&ei=SK_JUb62IMrMtAas-oGQCA&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNEWS4AZ7LM1uXiUt6F2sU_00oYkUA&ust=1372258487291898
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=qWvLRfMNNICkoM&tbnid=mHgWebClc6pMDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.15min.lt/naujiena/eko-zmogus/sveikata/akiniai-moksleiviams-ir-sveikatos-saltinis-ir-stiliaus-israiska-367-164157&ei=Q7DJUdOVKYrctAavgIGYDw&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNFTqXxC-vTM3eVyVXur-fHRmnX24Q&ust=1372258712733368
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=njbLd2Mv-LnP1M&tbnid=FbZOAKYoH6LjPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.julbo.lt/lt/prekes/slidinejimo-akiniai/75-astro&ei=6q7JUZPpH4rDtAbaiYDYCA&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNHWoNJTccqP0RJbLApE6GNui31aMg&ust=1372257800658259
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Kulminacija 

Pasekmės 

Veiksmai 

 

Veiksmai 

Veiksmai 

 

Veiksmai 

 

Kulminacija 

 

Pasekmės 

 

 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dPb_UsOMoy_qBM&tbnid=7DrExIKUsLMb2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foptika.lt%2Fakiniai&ei=SK_JUb62IMrMtAas-oGQCA&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNEWS4AZ7LM1uXiUt6F2sU_00oYkUA&ust=1372258487291898
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dPb_UsOMoy_qBM&tbnid=7DrExIKUsLMb2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foptika.lt%2Fakiniai&ei=SK_JUb62IMrMtAas-oGQCA&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNEWS4AZ7LM1uXiUt6F2sU_00oYkUA&ust=1372258487291898
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Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/157/seima/tevai-ir-

vaikai/103.html 

 

 

 

 

Kulminacija 

 

Pasekmės 

 

Veiksmai 

 

Veiksmai 

 

Veiksmai 

 

Veiksmai 

 

Kulminacija 

 

Pasekmės 

 

 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=qWvLRfMNNICkoM&tbnid=mHgWebClc6pMDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.15min.lt%2Fnaujiena%2Feko-zmogus%2Fsveikata%2Fakiniai-moksleiviams-ir-sveikatos-saltinis-ir-stiliaus-israiska-367-164157&ei=Q7DJUdOVKYrctAavgIGYDw&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNFTqXxC-vTM3eVyVXur-fHRmnX24Q&ust=1372258712733368
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=qWvLRfMNNICkoM&tbnid=mHgWebClc6pMDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.15min.lt%2Fnaujiena%2Feko-zmogus%2Fsveikata%2Fakiniai-moksleiviams-ir-sveikatos-saltinis-ir-stiliaus-israiska-367-164157&ei=Q7DJUdOVKYrctAavgIGYDw&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNFTqXxC-vTM3eVyVXur-fHRmnX24Q&ust=1372258712733368
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=njbLd2Mv-LnP1M&tbnid=FbZOAKYoH6LjPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.julbo.lt%2Flt%2Fprekes%2Fslidinejimo-akiniai%2F75-astro&ei=6q7JUZPpH4rDtAbaiYDYCA&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNHWoNJTccqP0RJbLApE6GNui31aMg&ust=1372257800658259
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=njbLd2Mv-LnP1M&tbnid=FbZOAKYoH6LjPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.julbo.lt%2Flt%2Fprekes%2Fslidinejimo-akiniai%2F75-astro&ei=6q7JUZPpH4rDtAbaiYDYCA&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNHWoNJTccqP0RJbLApE6GNui31aMg&ust=1372257800658259
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Galimi problemų sprendimai šeimoje. Mokiniai atliks vienos iš pateiktų problemų analizę 

pagal šeimos funkcijų schemą. Galimus problemos sprendimo būdus pristatys klasėje. 

  

Mokymosi uždavinys. Mokinys išanalizuos, kokios yra gyvenimo šeimoje pagrindinės 

funkcijos ir galimų problemų sprendimo būdai. 

 

Metodiniai patarimai. Atliekant šią sudėtingą užduotį būtina perskaityti siūlomą papildomą 

literatūrą ir taikyti sprendimų priėmimo bendradarbiaujant metodą (pagal R. F. Silver, R. W. 

Strong, M. J. Perini. Mokytojas strategas. V.: Vilniaus tarptautinė mokykla, 2012, p. 182–184).   

 
Atlik vienos iš šių probleminių situacijų analizę ir užpildyk žemiau pateiktą kritinio mąstymo sche-

mą pagal pagrindines šeimos funkcijas.  
 
1. Transnacionalinė šeima ir emigracija: mokslo ekspertų požiūris.  
Šeimą tiriantys įvairių mokslo šakų (sociologijos, edukologijos, psichologijos, teisės, istorijos, 

demografijos ir kt.) ekspertai pastebi, kad sparčios visuomeninės permainos ir emigracijos procesai lėmė, 
jog susiduriame su nauju šeimos tipu – transnacionaline šeima. Tai šeima, kurios nariai gyvena skirtingose 
valstybėse.  

Statistiniai duomenys rodo, kad per 22 nepriklausomybės metus iš Lietuvos išvyko apie 769 tūkst. 
asmenų, arba apie penktadalis šalies gyventojų (2011 m. surašymo duomenys // Lietuvos statistikos 
departamentas.123.emn.lt/lt/bendros-tendencijos/). Todėl tikslinga paanalizuoti, kaip keičiasi nusistovėjęs 
šeimos gyvenimas emigravus vienam ar keliems šeimos nariams:  

kinta šeimos atliekamos funkcijos;  
vyksta šeimos struktūros pokyčiai;  
perskirstomi socialiniai vaidmenys;  
keičiasi tarpusavio santykiai;  
kinta psichologinis mikroklimatas.  
Kokios emigracijos ilgalaikės pasekmės ne tik šeimos nariams, bet ir visuomenei – asmens 

socializacijai, šeimos instituto stabilumui, gimstamumui, kartų solidarumui ir kt.?  
Kaip vertini transnacionalinę šeimą: kaip normaliai funkcionuojančios šeimos transformaciją ar 

krizę?  
 
2. Prasižengusių mokinių socializacija: visuomenės ir vaiko teisių apsaugos institucijų požiūris.  
Šeima – vaiko socializacijos pagrindas. Vis dėlto tėvams ne visada pasiseka sėkmingai atlikti vaikų 

ugdymo ir socializacijos funkcijas. Daugelio autorių tyrimų rezultatai rodo, kad dažniausiai pasitaiko šie 
nepalankūs asmenybės formavimosi veiksniai:  

nepilna ir nedarni šeima;  
alkoholio ir narkotikų vartojimas;  
nuolatiniai tėvų nesutarimai ir konfliktai;  
emocinių ryšių tarp tėvų ir vaikų nepastovumas, emigracija;  
įvairios auklėjimo klaidos, priežiūros ir kontrolės šeimoje stoka;  
vaiko nesutarimai mokykloje su mokytojais ir bendraamžiais;  
neformalios grupės ir kt.  
Jei paauglys nesimoko, nelanko mokyklos, netinkamai elgiasi viešose vietose ir visiškai neklauso 

tėvų – kas gali padėti jam susivokti ir vėl grįžti prie normalaus gyvenimo ritmo? Ar pačiam 16–18 metų 
mokiniui svarbu suvokti savo teises, ar bendruomenė, pvz., mokyklos taryba, turi teisę šalinti 
prasižengusį mokinį iš mokyklos ir nukreipti jį į socializacijos centrą?  

Kiek mokyklų socialiniai pedagogai, klasių auklėtojai, vaiko teisių apsaugos specialistai, socialiniai 
darbuotojai pajėgūs padėti šeimai išspręsti vaikų socializacijos problemas: individualiai su vaiku 
bendraudami dažniausiai formalioje mokyklos aplinkoje arba dirbdami komandoje? 
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Pasirinktos problemos analizės schemą PRISTATYK klasėje. 
 
 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/157/seima/tevai-ir-

vaikai/103.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės šeimos funkcijos   
Reprodukcinė Ugdomoji Komunikacinė Ūkinė Rekreacinė 

Poreikių tenkinimo Socialinė Emocinė Ekonominė Kultūrinė 

Kritinio mąstymo interaktyvi schema 
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Problemų sprendimas tarpkultūrinėje komandoje. Tai mokymosi bendradarbiaujant 

metodas, kurį taikydami mokiniai pastebi tikrovišką problemą, apsvarsto, su kokiomis kliūtimis gali 

susidurti ieškodami jos sprendimo, ir parengia problemos sprendimo planą. 

 

Mokymosi uždavinys. Bendradarbiaudami kaip partneriai mokiniai suformuluos 

tarpkultūrinę problemą, apsvarstys galimas kliūtis ieškodami jos sprendimo ir pasiūlys šios 

problemos sprendimo planą.  

 

Metodiniai patarimai. Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotį galima suskirstyti į 

šešias dalis: 1) paaiškinti uždavinį (suformuluoti problemą) ir sužadinti parengtį (paskirstyti 

vaidmenis); 2) supažindinti su problemos sprendimo etapais, dialogo metodu ir numatyti veiklos 

trukmę; 3) suskirstyti mokinius poromis; 4) vadovauti ir padėti mokiniams, drauge atliekant užduotį 

kompiuteriu, planšete ar išmaniuoju telefonu; 5) tikrinti problemos sprendimo planą remiantis 

dialogo užrašais; 6) pripažinti mokinių laimėjimus ir įvertinti individualius bei bendrus poros 

rezultatus. 

 

 

      Laisvas asmenų judėjimas – vienas Europos Sąjungos (toliau – 
ES) privalumų, kuriuo pirmiausia naudojasi aktyvus ir mobilus 
visuomenės sluoksnis. Tai ne tik bevizis keliavimas po visas ES 
šalis (tai sėkmingai daroma jau dabar), bet ir teisė legaliai dirbti 
didelėje daugiakultūrėje komandoje.           
      Tačiau dažniausiai tarpkultūrinio bendravimo / 
bendradarbiavimo nesklandumų kyla dėl žinių apie kitą kultūrą 
stokos. Tai sukelia kultūrinį šoką, psichologinių ir / ar fiziologinių 
problemų. Nesklandumų neišvengsime, tačiau sušvelninti 
poveikį įmanoma tinkamai pasirengus, t. y. turint žinių apie šalies 
ir organizacijų kultūrą. Patirti nesusipratimai ir noras sėkmingai 
prisitaikyti naujoje aplinkoje gali  tapti stimulu tobulėti ir ugdytis 
asmenybę, skatinti kūrybingumą, suteikti galimybę perimti 
naujas vertybes, požiūrius ir elgseną. Taigi globalizacijos 
procesai, Lietuvos integracija į ES neišvengiamai skatina 
tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimą.  

 
      Pasiskirstę poromis sukurkite tikrovišką situaciją, kurioje kyla tarpkultūrinių santykių problema. 
Apsvarstykite daugiakultūrės komandos, kurioje nėra žymaus vienos kultūros dominavimo, darbo 
ypatumus, su kokiais sunkumais ji gali susidurti dėl kultūrinių skirtumų arba jos darbo privalumus. 
Parenkite problemos sprendimo planą – veiksmingus siūlymus, kaip gerinti tokios komandos darbą.  

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/280/etiketas-ir-

kultura/kulturiniai-etiketo-savitumai/255.html 
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4.2. Pasiekimų vertinimo lygiai 

 

Samprotavimas apie problemų sprendimus ir veiksmus 
 

Aukštesnysis 

 

Tyrinėja interesų konfliktų priežastis spręsdamas asmenines, socialines ir 

globalinės reikšmės problemas, analizuoja sprendimų objektyvumą ar 

subjektyvumą, kai galimos įvairios pasekmės, vertina skirtingas sampratas ir 

etinius požiūrius, kuriais grindžiami veiksmai sudėtinguose kontekstuose. 

Pagrindinis 

 

Analizuoja asmeninių apsisprendimų nesuderinamus atvejus su visuomenės 

etiniais sprendimais, tyrinėja elgesio atvejus, parodančius, kokias asmeninės 

nuostatos ir veiksmai gali nulemti pasekmes, analizuoja įvykių suvokimą ir galimą 

etinį atsaką iššūkių sukeltose situacijose. 

Patenkinamas 

 

Paaiškina tam tikrų veiksmų priežastis nagrinėdamas etinio ar socialinio elgesio 

probleminius atvejus, įskaitant konfliktą tarp savigarbos ir savo interesų, tyrinėja 

emocijų, nuostatų ir norimų ar nenorimų pasekmių sąsajas, svarsto poelgių su kitais 

žinomus ar hipotetinius scenarijus, kokie veiksmai būtų etiški ar sąžiningi įvairiose 

socialinėse situacijose ir kontekstuose.  

Nepatenkinamas 

 
Mokinys nepasiekė aukščiau aprašytų gebėjimų lygio. 
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5. Abipusis mokymasis ir dialogas 
 

5.1. Užduočių pavyzdžiai 
 

Dialogas: apie laisvės dvilypumą. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai interpretuoja 

pokalbio pašnekovų teiginius ir užuominas, kad paaiškintų žmogaus laisvės ir pasaulio sudėtingumą 

ir atsakytų į klausimus. 
 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės pokalbį apie laisvę egzistenciniu požiūriu, 

argumentuos laisvės vertę ir paaiškinsiu jai kylantį pavojų šiuolaikiniame pasaulyje. 
 

Metodiniai patarimai. Pateikite mokiniams keturis prieštaringus teiginius, atspindinčius 

jaunuolių pokalbio mintis. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir įsivaizduoja, kad yra šio pokalbio 

dalyviai. Paklauskite, ar jie sutinka su teiginiais, o gal nesutinka, ar sutinka iš dalies. Tada 

paprašykite jų perskaityti papildomą skaitinį, pvz., egzistencinio mąstytojo J. Girniaus straipsnį 

Laisvė, ir ieškoti tekste argumentų „už“ ar „prieš“, patvirtinančių arba paneigiančių teiginius. Tada 

mokiniai užpildo tinkamą atsakymų į užduoties klausimus skiltį. Perskaitykite mokinių nuomonę 

apie kiekvieną teiginį ir įvertinkite (0, 1 ar 2 taškais), kaip tekste rasti argumentai padėjo jiems 

apginti savo požiūrį (10 – didžiausia taškų suma). Kad mokiniai įtvirtintų žinias, pasiūlykite jiems 

padiskutuoti arba parengti viešąją kalbą apie tai, kiek šiuolaikiniam jaunimui brangi laisvė. 
 

Įsivaizduok, kad kartu su suolo draugu dalyvauji filosofiniame pokalbyje apie laisvę. Čia pateikta 
keturių jaunų žmonių, mąstančių šia tema, pokalbio dalis. Pratęsk jų pokalbį ir, kritiškai mąstydamas, 
argumentuok dvejopą požiūrį į laisvę. 

 

                                                                                                               

    1 pašnekovas                                                                                                                            2 pašnekovė  

                                                                                                             

    3 pašnekovė                                                                                                                          4 pašnekovas   

Ką reiškia laisvė? 

  Kad gyvenimas  
yra sudėtingas: 
kiekvienas geras 
dalykas turi savo 
blogąją pusę, 
kiekvienas blogas 
dalykas turi ir gerąją 
pusę. 

  O dalykai, susiję su 
žmogumi, yra dar 
sudėtingesni. Juk 
žmogus yra ir kūnas, ir 
dvasia. Tai, kas gerai 
kūnui, gali būti visai 
netinkama sielai. Ir tai, 
kas gerai sielai, gali 
būti nemalonu kūnui.  

 

Kitaip tariant,  
visi reiškiniai  

susiję tarpusavyje? 
Koks sudėtingas  
pasaulis – jis 
daugiareikšmis  

 ir nelinijinis! 
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 Kaip galėtum pagrįsti 2 pašnekovės požiūrį, jam pritarti ar nepritarti? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Koks geras dalykas galėtų turėti ir savo blogąją pusę?  
 

 
 

 Koks blogas dalykas galėtų turėti savo gerąją pusę?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ką atsakytum 3 pašnekovei ir kaip galėtum paaiškinti pasaulio sudėtingumą? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pratęsk 4 pašnekovo mintį: kaip žmogus priklauso nuo savo kūno ir kiek dvasia yra laisva? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/138/isminties-meile/laisve-ir-

morale/2062.html 



  

65 
 

Agresyvaus elgesio pasekmių aplinkai, mokyklai paaiškinimas. Taikydamas dialogo 

metodą mokinys atsakys į pateiktus klausimus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys paaiškins agresyvaus elgesio pasekmes, nukreiptas prieš 

aplinką, mokyklą. 

 

Metodiniai patarimai. Ši užduotis skirta mokiniams dirbti poromis, ją atlikti nesudėtinga 

atsakant į klausimus, tereikia į juos įsigilinti. Prieš atliekant šią užduotį reikėtų, kad mokiniai būtų 

peržiūrėję filmą „Klasė“ (režisierius Ilmar Raag, drama, Estija, 2007, nuo 14 metų).  

 
Paaiškink agresyvaus elgesio pasekmes, nukreiptas prieš aplinką, mokyklą. 
  

 Kokį sprendimą priima Džozefas, norėdamas atkeršyti savo skriaudėjams?  

 Įvertink filmo pabaigos epizodą valgykloje, kur pietauja ir mokiniai iš kitų klasių. Ar šis sprendimas 
yra teisingas?  

 Ar Džozefas galėjo priimti kitokį sprendimą?  

 Ar jo niekas negalėjo sustabdyti?  

 Ar galėjo Džozefas pasirinkti vienatvę ir niekam nekeršyti?  

 Kaip tokioje situacijoje būtum pasielgęs Tu? 
 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/272/mes-

bendraujame/agresyvus-elgesys/57.html 
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Dialogas – akademinė kontroversija. Tai tarpasmeninis diskusijos metodas, skirtas 

tarpusavio pagarbai, esant skirtingoms pasaulėžiūroms, ir kritiniam mąstymui ugdyti. Pasiskirstę 

poromis mokiniai apsvarsto žmogaus egzistencijos problemą, remdamiesi Ž. P. Sartro straipsniu 

Egzistencializmas yra humanizmas, stengiasi apginti skirtingus požiūrius. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išnagrinės du priešingus požiūrius į humanizmą, su dialogo 

pašnekovu pateiks krikščioniškojo ir deterministinio požiūrio argumentus, bendras išvadas.  

 

Metodiniai patarimai. Paprašykite mokinių pasiskirstyti poromis, bet ne su suolo draugu. 

Iškelkite probleminį klausimą ir paskatinkite poras diskutuoti. Priminkite, kad diskutuojant 

privalomos dvi taisyklės: 1. gerbti kito išsakytas mintis ir, jei įmanoma, padėti jas išplėtoti; 

2. įsitraukti į diskusiją be jokių išankstinių nuostatų. Spontaniškumas, išklausymas ir atsakymas –

 naujų įžvalgų pradžia. Pateikite mokiniams Ž. P. Sartro aprašytą mokinio situaciją. Tegul jie 

perskaito atvejį ir įsivaizduoja, ką pasirinktų. Paklauskite, ar mokiniai sutinka (nesutinka) su 

teiginiu, kad šis žmogus atliko beprasmį aktą, nesvarbu, ką jis pasirinko – ar pasilikti su motina, ar 

išvykti į Angliją. Tada paprašykite perskaityti papildomą skaitinį 

(http://smp2014do.ugdome.lt/Products/374/isminties-meile/zmogus-projektas/1089.html) ir tęsti 

darbą poromis: A mokiniui įvertinti tekstą krikščionybės požiūriu, o B – determinizmo požiūriu. 

Mokiniams perskaičius skaitinį paskatinkite pradėti dialogą ir poromis aptarti surinktus argumentus. 

Tada mokiniai gali apsvarstyti priešingus požiūrius. Paraginkite apibendrinti teksto turinį ir 

pristatyti bendrą nuomonę apie humanizmą, kurį teiginį straipsnis pagrindžia / paneigia: Šiame 

technikos amžiuje žmogus yra aukščiausias tikslas ir vertybė ar Žmonės yra determinuoti − gyvena 

kaip prisukti laikrodžiai arba robotai? Apmąstykite visą procesą užduodami klausimų, koks 

dialogas yra konstruktyvus, koks – nekonstruktyvus, patarkite, kaip išvengti diskusijoms būdingų 

klaidų. 
 

Pasiskirstę poromis įsivaizduokite, kad svarstote filosofinę humanizmo problemą: ar šiame 
technikos amžiuje žmogus yra aukščiausias tikslas ir vertybė ar žmonės yra determinuoti − gyvena kaip 
prisukti laikrodžiai arba robotai?   
 

 Pradėkite dialogą sudarydami porą A ir B. Aptarkite Ž. P. Sartro aprašytą mokinio situaciją. Koks 
būtų kiekvieno iš jūsų pasirinkimas?   
       
      Kalbant apie mokinį, kuris atėjo pas mane, operuodamas visomis moralėmis – Kanto ir 
kitokiomis, – ir, nerasdamas jose jokių rūšies nurodymų, jis buvo priverstas padaryti sprendimą pats. 
Jam reikėjo pasirinkti tarp tokių dviejų būtinybių: reikėjo likti globoti sergančią motiną (jis vienintelis 
jos sūnus) ir reikėjo vykti į Angliją, kur buvo formuojamas prancūzų būrys kovai su vokiečiais. 
(Vertėjos pastaba.) Mes niekad nesakysime, kad šis žmogus atliko beprasmį aktą, nesvarbu, ką jis 
pasirinko – ar pasilikti su motina, ar išvykti į Angliją. Pirmuoju atveju jis rėmėsi jausmais, kaip 
moraline baze, ir konkrečiu gailestingumu, antruoju – labiau vertino pasiaukojimą. Žmogus kuria 
save; jis nėra iš pradžių toks arba kitoks, jis save daro, rinkdamasis savo moralę, o aplinkybių 
spaudimas yra toks, kad vieną iš jų jis priverstas išsirinkti.  
 

 Išnagrinėkite du priešingus požiūrius į humanizmą skaitydami papildomą skaitinį 
(http://smp2014do.ugdome.lt/Products/374/isminties-meile/zmogus-projektas/1089.html)  
Ką mano Ž. P. Sartras ir ką manote jūs? 

 Apsvarstykite, kaip būtų galima kritiškai vertinti Ž. P. Sartro teiginį, kad žmonės yra visiškai laisvi ir 
gali pasirinkti savo vertybes bei gyvenimo būdą.  
 

A: remdamasis krikščionybės požiūriu pasirenk argumentuoti, kokia moralė išplaukia iš tokios 
absoliučios laisvės be Dievo ir ateistinės žmogus vizijos?  
 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/374/isminties-meile/zmogus-projektas/1089.html
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B: remdamasis determinizmo požiūriu pabandyk argumentuoti, kad nėra pagrindo kalbėti apie „blogą 
valią“, kai žmogus laikomas griežtai determinuotu savo socialinės aplinkos, spaudžiamu aplinkybių.  

    
 A ir B požiūrio šalininkai paeiliui kuo įtikimiau pristato savo poziciją. Šiame etape kitai pusei visai 

neleidžiama įsiterpti. 

 Kai abu išdėstysite savo poziciją, laisvai diskutuokite, galite kritikuoti ir Ž. P. Sartro teiginius, ir 
priešingą (krikščionių ar determinizmo šalininko) pusę ir atremkite jūsų pusei išsakytą kritiką. 

 Pasirinktinai galite apsikeisti pozicijomis ir kitą požiūrį (A. humanisto O. Kanto, B. ateistinio 
humanisto Sartro) pristatyti taip pat kruopščiai, visapusiškai, įtikinamai ir tvirtai, kaip tik gebate. 
Todėl labai svarbu iš anksto atidžiai skaityti papildomą skaitinį! 

 Jeigu apsikeitėte vaidmenimis, patikrinkite vienas kito argumentus. 

 Susitarimas. Atsisakykite užtarėjų vaidmenų ir mėginkite prieiti prie vienos nuomonės apie 
humanizmą susiedami abi pozicijas: ar šiame technikos amžiuje žmogus yra aukščiausias tikslas ir 
vertybė, ar žmonės yra determinuoti − gyvena kaip prisukti laikrodžiai arba robotai?   
Pristatykite bendrą išvadą: ar Sartro filosofija yra optimistinis, ar pesimistinis humanizmas? 
Pateikite argumentuotą atsakymą kitoms poroms ir mokinių grupėms. 

 Refleksija. Pamąstykite, kuriuos du būdus jūsų pora taikė gerai. Pagal kurį būdą kitą kartą 
galėtumėte dirbti geriau? 
 

 

 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/342/isminties-meile/zmogus-

projektas/1101.html 
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Dialogas – akademinė kontroversija. Tai tarpasmeninis diskusijos metodas, skirtas 

bendrumo jausmui su visuomene, tarpusavio pagarbai esant skirtingoms pažiūroms ir solidarumui 

ugdyti. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokiniai išnagrinės du priešingus požiūrius apie individo ir valstybės 

santykį, su dialogo pašnekovu pateiks bendrą visuomenės problemos bendradarbiaujant sprendimą. 

 

Metodiniai patarimai. Pasiūlykite arba leiskite mokiniams patiems pasirinkti situaciją, apie 

kurią jie diskutuos. Paprašykite pasiskirstyti ir diskutuoti poromis, bet ne su suolo draugu. 

Paskatinkite mokinius porininkams žodžiu išsakyti pradinę nuomonę apie iškeltą menamą 

probleminę situaciją, išreikšti jausmus, asmenines vertybes bei emocijas. Priminkite, kad 

diskutuojant privalomos tik dvi taisyklės: 

1. Gerbti kito išsakytas mintis ir padėti jas plėtoti, jei įmanoma. 

2. Į diskusiją įsitraukti be jokių išankstinių nuostatų. Spontaniškumas, išklausymas ir 

atsakymas – naujų įžvalgų pradžia. 

Tegul mokiniai lygina savo nuomones, ieško panašumų. Tada paskatinkite juos perskaityti K. 

R. Poperio papildomą skaitinį (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/349/isminties-meile/laisve-ir-

demokratija/1065.html) ir padiskutuoti pasiskirsčius vaidmenimis: A mokiniui ieškoti tekste 

įrodymų, palaikančių liberalaus humanisto požiūrį, o B – įrodymų, pritariančių socialiniam 

patriotui. Pasiūlykite taikyti dialogo metodą ir poromis surašyti surinktus argumentus. Tada 

mokiniai gali apsikeisti vaidmenimis ir bandyti pagrįsti priešingą požiūrį apie individo ir valstybės 

santykį. Baigus diskutuoti padėkite mokiniams padaryti išvadas, paraginkite susitarti ir pamėginti 

parašyti bendrą nuomonę, kaip spręsti problemą, susieti abi pozicijas. Skirkite laiko pristatyti savo 

sprendimus kitoms poroms. Paraginkite apmąstyti visą procesą ir elgesį užduodami klausimų, 

skatinančių apibendrinti perskaitytą tekstą ir mąstyti apie skirtingus požiūrius. Per kitas diskusijas 

leiskite mokiniams imtis iniciatyvos formuluojant problemas, pabrėžkite, koks dialogas yra 

konstruktyvus, o koks nekonstruktyvus, patarkite, kaip išvengti diskusijoms būdingų klaidų. 

 
Pasiskirstę poromis įsivaizduokite, kad staiga jums ir visai visuomenei iškilo rimta politinė ar 

socialinė problema. Kaip elgtumėtės tokioje situacijoje? (Šiam metodui reikia racionalaus mąstymo ir 
emocinės brandos, šiek tiek „diplomatijos“, mokėti klausytis, o ne pykti esant konfliktinei situacijai).  

 Pasirinkite vieną iš šių probleminių situacijų, pvz.: 
 

1. Užsieniečiams uždraudžiama mokytis Lietuvos universitetuose, o Lietuvos piliečiams – 
užsienio, privaloma atidirbti valstybei 10 metų, ribojant migraciją.  

2. Valdžia nusprendžia statyti naują branduolinę elektrinę, nors dauguma rinkėjų balsavo prieš. 
3. Seimas priima įstatymą dėl privalomos jaunuolių tarnybos kariuomenėje: vaikinams 2 metai, 

merginoms – 1 metai.  
4. Valstybė nusprendžia pinigus, naudojamus gamtos apsaugai, skirti kosmoso tyrimams. 
5. Prezidentas įveda tiesioginį savo valdymą, panaikindamas Seimą. 

 

 Išnagrinėkite vieną iš dviejų priešingų požiūrių skaitydami papildomą skaitinį (Racionalus politikas. 
Karlas Raimundas Poperis (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/349/isminties-meile/laisve-ir-
demokratija/1065.html). Ką mano Poperis ir ką jūs? 

 

 Pasirenkite apginti požiūrį A arba B kaip „geriausią įmanomą“ svarstydami klausimą „Ar 
valstybė egzistuoja individo labui, ar priešingai: individas – valstybės labui?“ 

A: Ką mano liberalus humanistas apie valstybės ir individo santykį? 
B: Ką mano socialinis patriotas apie individo moralę ir valstybės politiką? 
Tarkime, kad A remia liberalią demokratiją ir atstovauja politinei dešiniųjų partijai. B atstovas 

palaiko socialinę demokratiją ir politinę kairiųjų partiją.  

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/349/isminties-meile/laisve-ir-demokratija/1065.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/349/isminties-meile/laisve-ir-demokratija/1065.html
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Gėrybių atžvilgiu socialinė demokratija, garantuojanti visiems piliečiams ne tik teisę į laisvę, bet ir 
socialines teises, yra egalitariškesnė už liberalią demokratiją. Kriterijaus atžvilgiu maksima „kiekvienam 
pagal poreikius“ yra <...> egalitariškesnė už maksimą „kiekvienam pagal rangą“, apibrėžiančią luominę 
valstybę, priešpriešinamą liberaliai valstybei. (Norberto Bobbio. Kairė ir dešinė politinė skirtis. Vertė Inga 
Tuliševskaitė. Vilnius: Apostrofa, 2004, p. 133–134). 

 

 Pradėkite dialogą sudarydami porą su priešingai mąstančiuoju apie pasirinktą aktualią politinę 
socialinę problemą. A ir B požiūrio šalininkai paeiliui kuo įtikimiau pristato savo poziciją. Šiame etape kitai 
pusei visai neleidžiama įsiterpti. 

 

 Kai abu išdėstysite savo poziciją, laisvai diskutuokite, smarkiai kritikuokite priešingą pusę ir 
atremkite jūsų pusei išsakytą kritiką. 

 

 Pasirinktinai galite apsikeisti pozicijomis ir kitą (liberalų arba socialinį) požiūrį pristatyti taip pat 
kruopščiai, visapusiškai, įtikimai ir tvirtai, kaip tik gebate. Todėl labai svarbu iš anksto atidžiai skaityti 
priešininko kalbą! 

 

 Jeigu apsikeitėte vaidmenimis, patikrinkite vienas kito argumentus. 
 

 Susitarimas. Atsisakykite užtariamų vaidmenų ir mėginkite prieiti prie vienos nuomonės 
spręsdami problemą, susiedami abi pozicijas. Pristatykite savo bendrą siūlomą problemos sprendimą 
kitoms poroms ir mokinių grupėms. 

 

 Refleksija. Pamąstykite, kokius du būdus jūsų pora taikė gerai. Pagal kokį būdą kitą kartą 
galėtumėte dirbti geriau? 

 

 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/282/isminties-meile/laisve-ir-

demokratija/259.html 
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Dialogas apie skaitytą straipsnį. Tai abipusio mokymosi metodas, kuris skatina poreikį rasti 

ryšį su ugdymo medžiaga ir vieniems su kitais. Mokiniai turi parašyti įtikinamojo pobūdžio 

elektroninį laišką draugui ir paprastais žodžiais paaiškinti, kodėl vienas iš šių straipsnių („Arvydas 

Šliogeris tarp provokacijos ir tylos“ arba „Išminties devalvacija“) yra įdomus, kurį verta perskaityti. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokiniai poromis mokysis bendradarbiauti: išklausys kito minčių ir 

komentarų bei parašysiu savo konstruktyvią nuomonę apie perskaitytą straipsnį. 

 

Metodiniai patarimai. Suskirstykite mokinius į A skaitytojų ir B skaitytojų poras. Tada 

pakvieskite susiburti visiems A skaitytojams ir B skaitytojams į dvi grupes, kiekvienai skirkite 

aptarti po vieną skaitinį: „Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos“ 

(http://smp2014do.ugdome.lt/Products/371/isminties-meile/ismintis-pagal-a-sliogeri/1049.html) 

ir  „Išminties devalvacija“ (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/219/isminties-meile/ismintis-

pagal-a-sliogeri/540.html). Pasiūlykite suskirstyti tekstą į nesudėtingas dalis, pagal metodą „Pastabų 

langas“ pasižymėti pastabas: Žinios, Klausimai, Mintys, Jausmai. Paskatinkite sugalvoti patarimų, 

kurie paskatintų susidomėti kitus skaitytojus ir įtikinti juos perskaityti šį straipsnį. Toliau mokiniai 

dirba poromis ir susirašinėdami naudoja dialogo įrankį. Vienas iš partnerių pradeda dėstyti savo 

mintis, garsiai komentuoja straipsnį, o kitas partneris atidžiai jo klausosi ir gali užduoti klausimų. A 

skaitytojas rašo B skaitytojui laišką, kuo pirmasis straipsnis svarbus ir įdomus, o B mokinys gali 

pateikti klausimų. Porininkai pasikeičia vaidmenimis ir peržvelgia antrąjį straipsnį: B skaitytojas 

rašo partneriui įtikinamąjį laišką ir, kaskart peržvelgdamas pasižymėtas svarbias teksto vietas ir 

naudodamasis patarimais, padeda A skaitytojui kuo aiškiau suprasti tekstą ir atsako į pateiktus 

klausimus.   

 
Dialogo lauke parašyk įtikinamą elektroninį laišką draugui. Laiškas turėtų atskleisti, kodėl vienas iš 

šių straipsnių – „Arvydas Šliogeris tarp provokacijos ir tylos“ bei „Išminties devalvacija“ − yra įdomus, ir 
įtikinti draugą jį perskaityti. Galite susirašinėdami padiskutuoti ir išreikšti savo požiūrį į A. Šliogerio 
išsakytas mintis.  

 

Žinios 
 
 
 
 
 

Klausimai 

Mintys 
 
 
 
 
 
 

Jausmai 

 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/295/isminties-meile/ismintis-

pagal-a-sliogeri/394.html 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/371/isminties-meile/ismintis-pagal-a-sliogeri/1049.html
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Laiškas bendraamžiui: Ar laimingas žmogus gali būti cinikas? Tai tarpasmeninis metodas, 

pagrįstas natūraliu gebėjimu komunikuoti, remiantis dviejų sąvokų tipiškų ir netipiškų pavyzdžių 

analize. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išnagrinės F. Nyčės citatą apie gyvūno analogiją, kaip 

susijusi laimė ir cinizmas, parašys laišką bendraamžiui, išsakydamas savo nuomonę apie tai. 

 

Metodiniai patarimai. Parašykite dvi sąvokas (pavyzdžiui, laimė ir cinizmas), kurias 

mokiniai turėtų išanalizuoti. Paklauskite, su kuo jiems asocijuojasi kiekviena sąvoka, ir parašykite 

žodžius – asociacijas dviem stulpeliais lentoje. Paklauskite mokinių, kas sieja žodžius, prie kurių 

parašyta „laimė“, ir kuo jie skiriasi nuo žodžių, prie kurių parašyta „cinizmas“. Tada pasiūlykite 

perskaityti žinyne, iš kur kilo žodis cinikas (iš kinikų), ir paaiškinkite, kaip įsivaizduoti situaciją 

apie virtualų draugą ir parašyti jam laišką. Tegul mokiniai pateikia daugiau ciniško elgesio ir 

mąstymo pavyzdžių iš šiuolaikinio gyvenimo ir apmąsto, ar tokie žmonės gali būti laimingi. Tada 

mokiniai rašo laišką. Įvertinkite mokinių darbus pagal bendrus raštingumo kriterijus. 

 
Įsivaizduok, kad susipažinai internetu su bendraamžiu (-e), kuri(s) labai žavisi F. Nyčės filosofija. 

Štai citata, kuria ji / jis išsako cinizmo ir laimės santykį: 
Jei laimė, jei naujos laimės vijimasis bet kokia prasme yra tai, kas gyvenantįjį sieja su gyvenimu ir 

skatina jį gyventi toliau, tai gal cinikas yra teisesnis už bet kurį kitą filosofą, nes gyvulio, kaip tobuliausio 
ciniko, laimė yra gyvas cinizmo tiesos įrodymas? Pati menkiausia laimė, jei jis tik daro žmogų laimingą, 
žinoma, yra nepalyginamai didesnė negu didžiausia laimė, kuri pasireiškia tik kaip epizodas arba, kaip 
sakykime, akimirkos nuotaika, kaip beprotiškas kaprizas tarp nuolatinių kančių, aistrų ir netekčių. (F. 
Nyčė)  

Kaip supranti cinizmo sąvoką? Ar norėtum sėdėti viename suole arba gyventi kaimynystėje su 
„tobuliausiu ciniku“? Kodėl? Ar nuolatinis net menkiausios laimės ieškojimas iš tiesų yra „gyvas cinizmo 
tiesos įrodymas“?  

Sugalvok gyvenimo pavyzdžių ir parašyk savo atsakymą, ar (kiek) pats (pati) kartais jautiesi ciniškai 
siekdama(s) būti laiminga(s).  

 
 

Miela(s) drauge... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/143/isminties-meile/laime-

pagal-j-baranova-rubaviciene/397.html 
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Dialogas. Kas yra praktinė tolerancija? Tai metodas, pagrįstas natūraliu gebėjimu gretinti 

dalykus, kurie iš tikrųjų nepanašūs, t. y. aptarti toleranciją ir santuoką kaip žmonių santykių 

idealybės ir realybės priešpriešą. 

 

Mokymosi uždavinys. Išnagrinėsiu tolerancijos ir santuokos analogiją, su dialogo pašnekovu 

apibendrinsime, kas yra praktinė tolerancija. 

 

Metodiniai patarimai. Parašykite dvi sąvokas (pavyzdžiui, tolerancija ir santuoka), kurias 

mokiniai turėtų bandyti susieti. Paklauskite, su kuo jiems asocijuojasi kiekviena sąvoka, ir 

surašykite žodžius – asociacijas dviem stulpeliais lentoje. Paklauskite mokinių, kas sieja žodžius, 

prie kurių parašyta „tolerancija“, ir kuo jie skiriasi nuo žodžių, prie kurių parašyta „santuoka“. Tada 

suskirstykite mokinius poromis ir paaiškinkite, kaip taikyti asmenines ir priešingas analogijas bei 

dialogo metodą. Tegul mokiniai sugalvoja daugiau tiesioginių ir priešingų analogijų pavyzdžių ir 

juos aptaria – rašo dialogą. Pasiūlykite poroms apibendrinti pokalbio temą ir parašyti, kaip tapti 

tolerantišku žmogumi. 

 
Dirbdami poromis remkitės Leonido Donskio palyginimu: „Tolerancijai reikia žmones ruošti lygiai 

taip pat kaip santuokiniam gyvenimui, kad jie suprastų, kas yra atsakomybė kitam žmogui.“  

 Įrašykite savo vardus ir pradėkite pokalbį gretindami toleranciją ir santuoką, įkelkite pasirinktus 
vaizdus kaip metaforas. Metapherein (gr.) – perkelti reikšmę analogijos būdu, pasiskolinti reikšmę. 
Lyginant skirtingų reikšmių žodžius ar vaizdus atrandamos sąsajos, kurios gali būti netikėtos ir 
išreikšti daugiau nei vieną naują prasmę. 

 Parašykite stulpeliu tiesioginių analogijų, kurios jums asocijuojasi su žodžiais tolerancija − tai..., 
santuoka − tai....  

 Išrinkite dvi viena kitai prieštaraujančias sąvokas, apibūdinančias santuoką ir demokratiją (priešingų 
reikšmių žodžių poras). Tokios metaforos kaip „suspaustas konfliktas“ atkleidžia paradoksalią, 
tačiau labai vaizdingą prasmę. Taip kuriamas naujas metaforų žodynas, pavyzdžiui, pavojinga taika, 
įkalintas laikas, pasyvus blogis, pražūtinga sėkmė ir t. t. 

 Įsivaizduok, kad esi vedęs arba ištekėjusi (asmeninė analogija). Penkias minutes dalykitės 
kylančiomis mintimis ir jausmais rašydami juos dialogo lange. Pabandykite įsijausti į sutuoktinių 
santykį (pvz., skirtingo amžiaus, tautybės, rasės, profesijų, pomėgių ir pan.). 

 Aptarkite asmenines savybes, reikalingas sėkmingai santuokai ir tolerantiškam žmogui.  

 Pasirinkite po vieną metaforą ir ją vartodami parašykite trumpą dviejų minučių trukmės 
apibendrinimą, iš kurio būtų aišku, kodėl tolerantišku ir šeimynišku žmogumi ne gimstama, bet 
tampama. 
 

 

 

 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/141/isminties-

meile/tolerancija-pagal-l-donski/401.html 
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Dialogas. Kokia šeima gali išugdyti visavertį visuomenės narį? Taikydami dialogo metodą ir 

remdamiesi iliustracijomis mokiniai poromis pateiks vienas kitam klausimų ir atsakys į juos, kad 

išsiaiškintų požiūrį į šeimos vertybes ir abiejų tėvų vaidmenį bei galimus sunkumus. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys gebės paaiškinti porininkui, kodėl meilės ir šeimos formos 

tampa vis įvairesnės ir prieštaringesnės, argumentuos savo požiūrį. 

 

Metodiniai patarimai. Atliekant šią užduotį mokiniams galima pasiūlyti remtis spauda, 

televizijos laida, papildoma literatūra ir aptarti dviejų šeimų konkrečią situaciją: stiprybes, 

silpnybes, galimybes, grėsmes. Paskui mokiniai gali pasiskirstyti vaidmenimis ir įsivaizduoti savo, 

kaip būsimų tėvų, auginančių vaikus, pareigas: kelti klausimus ir atsakyti į partnerio užduotus, 

paskui apsikeisti vaidmenimis.  

 
Šeima, kurioje vaikas gyvena tik su vienu iš tėvų ar šeima, kuri yra pilna ir vaikų auklėjimu užsiima 

abu tėvai? Su kokiais sunkumais ir iššūkiais tenka susidurti tėvams abiem atvejais? Savo atsakymus 
argumentuok. 

 

 

 
 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/274/seima/meile-ir-

seima/107.html 
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Skaitymas ir dialogas: Kaip noriu, taip atrodau? Skatinamas mokinių mokymasis 

bendradarbiaujant. Daugeliui mokinių sunkiai sekasi kritiškai įvertinti perskaitytą tekstą, todėl jie 

gali vienas kitam padėti dirbdami poromis. Mokiniams pateikiami trumpi teiginiai, skatinantys 

pasvarstyti ir paspėlioti dar prieš skaitant, ieškoti svarbių faktų skaitant, o perskaičius tekstą juos 

aptarti rašant dialogą ir apibendrinti, kaip žmonių apranga susijusi su psichologiniais aspektais. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys nagrinės tekstą apie aprangos stilius psichologų požiūriu ir 

išsakys savo nuomonę dialogo pašnekovui apie mados apraiškas visuomenės gyvenime. 

 

Metodiniai patarimai. Pateikite mokiniams šešis prieštaringus teiginius, atspindinčius 

straipsnio Kaip noriu, taip atrodau? Mintis (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/404/etiketas-ir-

kultura/aprangos-etiketas/1258.html). Tegul mokiniai perskaito teiginius ir paspėlioja, apie ką 

galėtų būti tekstas. Paklauskite, ar jie sutinka su kiekvienu teiginiu, o gal nesutinka ar sutinka iš 

dalies. Tada paprašykite jų perskaityti papildomą skaitinį, ieškoti jame psichologinių faktų, 

patvirtinančių teiginius, ir užpildyti tinkamą skiltį  (Įrodymai „už“ / Įrodymai „prieš“). Suskirstykite 

mokinius poromis, kad jie aptartų surinktus įrodymus ir bandytų pristatyti bendrą nuomonę, ar 

tekstas pagrindžia teiginius, ar juos paneigia. Paskatinkite diskusiją taikydami dialogo metodą. 

Perskaitykite mokinių nuomonę apie kiekvieną teiginį ir įvertinkite, kaip tekste rasti įrodymai 

padėjo jiems apginti savo požiūrį. Kad mokiniai įtvirtintų žinias, pasiūlykite jiems parašyti 

santrauką, straipsnį arba parengti viešąją kalbą apie tai, ką jie mano apie šiuolaikinį jaunimo 

aprangos stilių. 
 

 Perskaityk lentelėje pateiktus teiginius ir pasvarstyk, ką apie aprangos stilius galėtų pasakyti 
psichologai. Galbūt tai asmens individualumo išraiška ar nevisavertiškumo komplekso maskavimas? 

 Nuspręsk, ar pagrįsti teiginiai: ar su jais sutinki, o gal iš dalies sutinki ar visai nesutinki. Pažymėk 
vidurinėje lentelės skiltyje. 

 Tada perskaityk psichologių L. Vėželienės ir E. Zubienės straipsnį Kaip noriu, taip atrodau? 
(papildomas skaitinys http://smp2014do.ugdome.lt/Products/404/etiketas-ir-kultura/aprangos-
etiketas/1258.html), ieškok jame argumentų, patvirtinančių ar paneigiančių pateiktus teiginius, ir 
surašyk juos lentelėje (skiltyje Įrodymai „už“ arba Įrodymai „prieš“). 

 

Įrodymai „už“ Teiginys Įrodymai „prieš“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kai atrandi savo stilių, mada 
tampa nebesvarbi. 

 
Sutinku  Iš dalies sutinku  Nesutinku 

       □                 □               □ 
 

2. Paaugliai renkasi ryškią 
aprangą, nes jie nori išsiskirti 
savo grupėje. 

    
Sutinku  Iš dalies sutinku  Nesutinku 
       □                 □               □ 
 
 
 
3. Harmoningos asmenybės 

mėgsta blankias, neryškias 
spalvas. 
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Sutinku  Iš dalies sutinku  Nesutinku 
       □                 □               □ 
 
 
4. Jei drabužiai neutralūs, o ant 

kostiumo nė dėmelės – 
žmogus yra nuobodus 
pedantas. 
 

Sutinku  Iš dalies sutinku  Nesutinku 
       □                 □               □ 

 
 

5. Akivaizdžiai brangius 
drabužius ir aksesuarus dėvi 
pranašumo siekiantys žmonės, 
kurie mėgsta ir didelius, 
prabangius bei greitus 
automobilius. 

 
Sutinku  Iš dalies sutinku  Nesutinku 
       □                 □               □ 
 

6. Blizgius apdarus, kosmetiką, 
avalynę mėgsta emocingi ir 
kūrybingi žmonės – ir moterys, 
ir vyrai. 

 
 Sutinku  Iš dalies sutinku  Nesutinku 
       □                 □               □ 
 

 
 Perskaitę straipsnį pasiskirstykite poromis. Aptarkite surinktus įrodymus ir pasidalykite 

nuomonėmis, kuriai aprangos stiliaus ir mados vartotojų grupei priskirtumėte save. Kuris požiūris į 
madą labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą? 
 

     Mados apraiškos visuomenės gyvenime 

 

„Inovatoriai“ (pionieriai) 
    
   Linkę eksperimentuoti ir rizikuoti. Besistengiantys 
visada būti „viena koja priekyje“. Kūrybingi, drąsūs 
individualistai, be galo bijantys supanašėti su minia. 
Visada atrodo savitai, originaliai. 

 

„Ankstyvieji įsisavintojai“ (lyderiai) 
 
    Aktyviai seka visas mados naujoves. Jaučia 
ypatingą poreikį būti gerbiamiems aplinkinių dėl 
savo šiuolaikiškumo, aktyvumo. Vengia pasenusio 
modelio drabužių, renkasi tik tą sezoną madingas 
spalvas ir aksesuarus.  

„Vėlyvoji dauguma“ (konservatoriai) 
 
    Sudaro didžiąją dalį mados vartotojų. Dažnai 
pasižymi atsargumu, skeptiškumu, polinkiu ilgai 
stebėti, tirti, kritikuoti, „matuotis“, kol nusprendžia 
tapti vartotojais. 

„Atsiliekantieji“ (tradicionalistai) 
 
      Orientuojasi į tradiciją. Priima madingą standartą 
tik tada, kai jis tampa tradicija. Dažnai vadinami 
senamadiškais, atsilikusiais nuo mados. 
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 Pradėkite dialogą. Išsakykite savo nuomonę apie vadinamąjį vienalytį (angl. unisex) mados stilių ir 
cituokite tekste rastus įrodymus pagal A. Adlerio individualiąją psichologiją (ar kitų jums žinomų 
autorių teorijas), kad apgintumėte savo požiūrį. 
 

 Susitarkite. Atsisakykite mados „inovatorių“, „lyderių“, „konservatorių“ ar „tradicionalistų“ 
vaidmenų ir mėginkite prieiti bendrą nuomonę susiedami savo pozicijas: Ką galima suprasti iš 
žmogaus drabužių? Ką aprangos stilius gali „papasakoti“ apie asmens gyvenimo stilių, tikslus? Ką 
reiškia posakis: Kaip noriu, taip atrodau? Pristatykite bendrą išvadą kitiems mokiniams. 

 

 Refleksija. Pamąstykite, kaip perskaitytas tekstas padėjo jums suprasti mados apraiškas visuomenės 
gyvenime. Pabandykite pritaikyti straipsnio autorių psichologių siūlomą savianalizės žaidimą: 
pradžioje pasirinkite žmonių porą, kuri jums artimiausia pagal aprangos stilių. Tada pagalvokite, 
kaip dar norėtumėte atrodyti. Kaip tai pakeistų jus ir kitų požiūrį į jus? Linkime įdomių atradimų. 

 

 

 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/390/etiketas-ir-

kultura/aprangos-etiketas/296.html 
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Dialogas – akademinė kontroversija: bendravimo etiketas šeimoje. Tai tarpasmeninis 

dilemų sprendimo metodas, kai mokiniai remdamiesi savais kriterijais ir vertybėmis išnagrinėja 

padėtį, argumentuoja ir priima pagrįstą sprendimą. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys išnagrinės du priešingus požiūrius apie kinų ir vakarų šeimų 

bendravimo stilių, su dialogo pašnekovu pateiks bendrą kontraversiškos situacijos sprendimą. 

 

Metodiniai patarimai. Iškelkite probleminį klausimą ir paskatinkite mokinius diskutuoti 

poromis. Pateikite vieną iš prieštaringų situacijų, atspindinčių straipsnio Tigrės motinos mūšio 

giesmė mintis (http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/Tigres-motinos-musio-giesme). Tegul mokiniai 

perskaito atvejį ir įsivaizduoja, kuo skiriasi „kinų tėvų“ ir „vakariečių tėvų“ bendravimas su vaikais 

šeimoje. Paklauskite, ar jie sutinka (nesutinka, iš dalies sutinka) su teiginiu, kad šeimoje reikalingos 

geros manieros. Tada paprašykite perskaityti papildomą skaitinį ir dirbti poromis: A mokiniui 

ieškoti tekste įrodymų, palaikančių kinų tėvų požiūrį, o B – įrodymų, pritariančių vakariečių tėvų 

požiūriui. Perskaičius skaitinį paskatinkite pradėti dialogą ir poromis aptarti surinktus įrodymus. 

Toliau mokiniai gali apsvarstyti priešingus įrodymus ir bandyti pristatyti bendrą nuomonę, ar 

tekstas pagrindžia / paneigia teiginį Šeimoje reikalingos geros manieros. Tegul mokinių poros 

pristato savo išvadas kitiems ir įsivertina, kaip teksto argumentai jiems padėjo suprasti priešingą 

požiūrį ar apginti, o gal pakeisti savo požiūrį. Pasiūlykite mokiniams parašyti santrauką, straipsnį 

arba parengti viešąją kalbą tema Geros manieros – prabanga ar būtinybė? 

 
Pasiskirstę poromis padiskutuokite: geros manieros šeimoje – prabanga ar būtinybė?  
 

 Įsivaizduokite, kad jūsų klasėje mokosi itin griežtai auklėjami, labai mandagūs, tik puikius pažymius 
gaunantys kinų ar japonų (azijiečių) kilmės vaikai. Kaip su jais bendrautumėte?  

 Išnagrinėkite vieną iš dviejų priešingų požiūrių, internete skaitydami straipsnį Tigrės motinos 
mūšio giesmė (http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/Tigres-motinos-musio-giesme). Ką apie 
bendravimą šeimoje mano Amy Chua, jos dukra, Davidas Brooksas ir ką manote jūs? 

 Aptarkite vieną iš šių situacijų. 
 

1. Kartą, o gal ir daugiau, kai buvai jauna ir labai nemandagi su motina, tėvas mane piktai 
pavadino „šiukšle“ mūsų gimtuoju Hokkien dialektu. Tai suveikė itin veiksmingai. Pasijutau 
siaubingai ir labai susigėdau dėl to, ką padariau. Tačiau tai nesunaikino mano savigarbos ar 
ko nors panašaus. Tiksliai žinojau, kaip gerai jis apie mane galvoja. Iš tikrųjų nesijaučiau 
esanti bevertė ar šiukšlė. (Amy Chua) 

2. Būdama suaugusi tą patį padariau Sophiai − anglų kalba pavadinau dukrą šiukšle, kai ji labai 
nepagarbiai su manimi elgėsi. Turėčiau paminėti, kad tai pasakiau per kviestinę vakarienę ir iš 
karto buvau kitų žmonių atstumta. Vienas svečias, vardu Marcy, taip susijaudino, kad net 
apsiverkė ir turėjo anksčiau išeiti. Mano draugė Susan, kviestinės vakarienės šeimininkė, 
bandė atkurti santarvę tarp manęs ir kitų svečių. (Amy Chua) 

3. Faktas yra tai, kad kinų tėvai gali daryti tokius dalykus, kurie atrodo neįsivaizduojami ar net 
teisiškai uždrausti vakariečiams. Kinų motina gali sakyti dukrai: „Ei, storule, numesk svorio.“ 
Vakarų tėvai, priešingai, turi sukti ratus, kalbėti apie problemą tokiais terminais kaip 
„sveikata“ ir niekada neminėdami žodžio iš „s“ raidės. Tačiau jų vaikai dėl valgymo sutrikimų 
ir neigiamo įvaizdžio vis tiek ima lankyti terapijos seansus. Kartą girdėjau Vakarų tėvą, 
sakantį dukrai tostą, kuriame vadino ją „gražia ir neįtikimai protinga“. Vėliau mergina man 
prasitarė, kad girdėdama tai jautėsi kaip šiukšlė. (Amy Chua) 

4. Kinų tėvai gali liepti savo atžaloms mokytis vien dešimtukais, Vakarų tėvai − tik paprašyti 
vaikų labiau pasistengti. Kinų tėvai gali pasakyti: „Esi tinginys, visi bendraklasiai tave lenkia.“ 
Vakariečiai, priešingai, turi kovoti su savo prieštaringais jausmais dėl vaikų pasiektų rezultatų 
ir įtikinėti save, kad nėra nusivylę tuo, kokie šie išaugo. (Amy Chua) 
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5. Pavyzdžiui, jei vaikas grįš namo, gavęs iš kontrolinio 9, vakariečiai greičiausiai jį pagirs. Tuo 
metu kinų motina aikčios iš siaubo ir klausinės, kas buvo blogai. Jei vaikas gaus 8, kai kurie 
Vakarų tėvai vis tiek jį girs, o kiti pasisodins ir išreikš nepritarimą, tačiau bus atsargūs, kad tik 
šis nesijaustų esąs nevisavertis ar nesaugus. Jie nevadins vaiko „kvailiu“, „beverčiu“ ar 
„darančiu gėdą“. Vakarų tėvai gali nerimauti, kad jų atžala neparašo gerai kontrolinio darbo 
ar išvis nėra gabus tam dalykui, kad galbūt kas nors negerai yra dėl paties mokymo ir visos 
mokyklos. Jei vaiko pažymiai nesitaiso, ilgainiui tėvai gali suplanuoti susitikimą su mokyklos 
direktoriumi ir bandyti pakeisti dalyko mokymo būdą arba išreikšti abejonę dėl mokytojo 
kvalifikacijos. (Amy Chua) 

6. Jei kinų vaikas gautų 8 (nors to niekada neįvyktų), iš pradžių būtų rėkimas ir plaukus raunantis 
sprogimas. Priblokšta kinų motina tada gautų dešimtis, o gal net šimtus praktikos užduočių ir 
dirbtų su vaiku tiek laiko, kiek reikėtų, kad pakeltų jo pažymius iki dešimtukų.  
Kinų tėvai reikalauja pačių geriausių pažymių, nes tiki, jog vaikas gali būti taip įvertintas. Jei 
šis tokių negauna, tuomet kinų tėvai mano, kad jis nepakankamai stipriai dirba. Būtent todėl 
prasčiau pasirodęs vaikas visada yra kritikuojamas, baudžiamas ir gėdinamas. Kinų tėvų 
nuomone, jų vaikas − gana stiprus, kad atlaikytų gėdą ir iš jos pasimokytų. O kai šis daro 
pažangą, namie pažeriama daug savimeilę glostančių pagyrų. (Amy Chua) 

7. Joks kinų vaikas niekada neišdrįstų pasakyti motinai: „Aš gavau vaidmenį mokyklos 
vaidinime! Būsiu šeštasis kaimietis. Man teks pasilikti po pamokų ir repetuoti kasdien nuo 
trečios iki septintos valandos. Taip pat reikės, kad pavežtumėt iki mokyklos savaitgaliais.“ 
Dieve padėk tiems vaikams, kurie išdrįstų taip pasakyti. (Amy Chua) 

8. 
 

 Visi kalba apie gimtadienio atvirukus, kuriuos kartą padarėme, bet tu nepriėmei, nes jie buvo 
nepakankamai geros kokybės. Juokinga, kad kai kurie žmonės įsitikinę, jog aš ir Lulu esame 
sužalotos visam gyvenimui. Galbūt jei būčiau įdėjusi visą savo širdį į atviruką, tuomet būčiau 
nusiminusi. Tačiau faktas, kad atvirukas buvo išties menkas, o aš buvau prigauta. Man 
prireikė vos 30 sekundžių jam padaryti, net nepasmailinau pieštuko. Štai kodėl, kai atviruką 
atstūmei, nesijaučiau, kad atstumi mane. Jei iš tikrųjų dėl kažko pasistengčiau iš visų jėgų, tu 
niekada nesviestum to atgal man į veidą. (Sophia Chua-Rubenfeld) 

9. 
 

 Žemesnėse klasėse užsirašiau mokytis karinės istorijos (tu leidai man pasirinkti daug dalykų, 
išskyrus fiziką ir matematiką). Viena užduočių buvo paimti interviu iš asmens, kuris dalyvavo 
kare. Žinojau, kad galiu gauti gerą pažymį apklaususi savo senelius, kurių vaikystės istorijas 
apie Antrąjį pasaulinį karą girdėjau tūkstančius kartų. Kai tau apie tai užsiminiau, pasakei: 
„Sophia, turi puikią galimybę sužinoti ką nors naujo. Tu renkiesi lengviausią kelią.“ Buvai teisi, 
tigre mama. Aš apklausiau bauginantį Izraelio desantininką, jo istorija pakeitė mano požiūrį į 
gyvenimą. Dėl šios patirties lieku tau skolinga. (Sophia Chua-Rubenfeld) 

 

 Pasirenkite apginti A arba B požiūrį kaip „geriausią įmanomą“ bendravimo strategiją.  
      A: Ką mano vakariečiai tėvai apie šeimos santykius? 
      B: Ką mano kinų tėvai apie bendravimą šeimoje? 
      Tarkime, A atstovas mano, kad etiketo taisyklių reikia laikytis kaip savaime suprantamo dalyko 

šeimoje ir visuomenėje; gerbti asmens savigarbą. B atstovas palaiko nuomonę, kad elgesio normos 
visąlaik keičiasi; jas kuria ekonominę ir intelektinę valdžią turinti visuomenės grupė. Dirigentas gali 
diriguoti tik tuomet, jei orkestras jam paklūsta. (A. Vanderbilt)       

 Pradėkite dialogą apie pasirinktą tėvų ir vaikų bendravimo situaciją poromis, sudarytomis iš 
skirtingų požiūrių šalininkų. A ir B požiūrio šalininkai paeiliui kuo įtikimiau pristato savo poziciją. 
Šiame etape kitai pusei visai neleidžiama įsiterpti. 

 Kai abu išdėstysite savo poziciją, laisvai diskutuokite, mandagiai kritikuokite priešingą pusę ir 
atremkite jūsų pusei išsakytą kritiką. 

 Pasirinktinai galite apsikeisti pozicijomis ir kitą (vakariečių arba kinų tėvų) požiūrį pristatyti taip pat 
kruopščiai, visapusiškai, įtikimai ir tvirtai, kaip tik gebate. Todėl labai svarbu iš anksto atidžiai 
klausyti priešininko kalbos! 
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 Jeigu apsikeitėte vaidmenimis, patikrinkite vienas kito argumentus. 

 Susitarimas. Atsisakykite užtariamų vaidmenų ir mėginkite prieiti prie vienos nuomonės spręsdami 
problemą, susiedami abi pozicijas. Pristatykite savo bendrą siūlomą bendravimo etiketo situacijos 
vertinimą kitoms poroms ir mokinių grupėms. 

 Refleksija. Pamąstykite, kokius du būdus jūsų pora taikė gerai. Pagal kokį būdą kitą kartą 
galėtumėte dirbti geriau? 
 

 
 
 

 
Pagal Geoff Petty 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/388/etiketas-ir-

kultura/bendravimo-etiketas/288.html 
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Dešimt dažniausiai užduodamų klausimų apie gyvūnų teises. Dirbdami poromis mokiniai 

atsako į dažnai užduodamus klausimus apie gyvūnų teises ir parašo argumentuotus atsakymus 

dialogo lange. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokiniai poromis racionaliai nagrinės probleminius klausimus, aptars 

įvairias nuomones ir pateiks argumentuotus atsakymus apie gyvūnų teises. 

 

Metodiniai patarimai. Suskirstykite mokinius poromis ir paaiškinkite, kaip taikyti dialogo 

metodą atliekant konsultanto ir atsakinėtojo vaidmenis. Užduokite aktualių klausimų, susijusių su 

ekologine etika (pavyzdžiui, 10 klausimų apie gyvūnų teises). A mokinys atsako į 3 užduoties 

klausimus, o jo konsultantas kritiškai samprotauja, kad padėtų A mokiniui rasti argumentų, 

pagrindžiančių atsakymus. Mokytojas neturėtų padėti ar pasakyti aiškių atsakymų. Paskui mokiniai 

apsikeičia vaidmenimis: A mokinys tampa konsultantu, o B mokinys atsako į kitus 3 probleminius 

klausimus. 

Kai kiekvienas mokinys atlieka abu vaidmenis – ir atsakinėtojo, ir konsultanto, – pateikite 

bendrą užduotį – atsakyti į keturis likusius klausimus. 

Padiskutuokite su mokiniais apie šią kontroversiško dialogo užduotį ir jų, kaip atsakinėtojų ir 

konsultantų, vaidmenis. 

 
Dirbdami poromis įsivaizduokite, kad esate Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai. Posėdyje 

svarstomos Medžioklės ir kitų įstatymų, susijusių su gyvūnų teisėmis, pataisos. Komisijos pirmininkas 
paprašė Jūsų atsakyti į dažnai užduodamus klausimus apie gyvūnų teises. Pateikite pašnekovui po penkis 
klausimus ir parašykite savo argumentuotus atsakymus dialogo lange.  

 
      Nepamirškite, kad Jūsų užduotis vadovautis ekologinės etikos principais, kuri pagrįsta 
individo vertingumu. Gyvūnai, kuriuos žmogus valgo, naudoja moksliniams tikslams, medžioja, 
įkalina zoologijos soduose ar išnaudoja kitokiais tikslais, turi prigimtinę vertę: savus biologinius 
poreikius, pažįsta supantį pasaulį, jaučia malonumą ir skausmą. Todėl moraliniai principai, kurie 
taikomi žmonių bendrijoje, turi būti taikomi ir elgesiui su gyvūnais. Gyvūnų teisių gynėjai 
reikalauja laikytis etikos ir nepritaria bet kokiems neteisingiems veiksmams, sukeliantiems 
gyvūnams kančių ir atliekamiems tenkinant savanaudiškus žmonių tikslus. Šie argumentai rodo, 
kodėl gyvūnų teisių gynėjai reikalauja ne didesnių ar švaresnių narvų laboratorijose, o kad tokių 
narvų iš viso nebūtų; ne „tradicinio“ ūkininkavimo, o visiško gyvulininkystės atsisakymo; ne 
„humaniškos“ medžioklės, o visiško tokios barbariškos veiklos išnykimo. Neteisingumas turi būti 
panaikintas – taip buvo padaryta su vergija, vaikų darbu ar moterų nelygybe. Visais šiais atvejais 
nebuvo jokių dalinių reformų, nes jos būtų reiškusios tik kitą to paties neteisingumo formą. 
Gyvūnų teisių šalininkai reaguodami į gyvūnų išnaudojimą reikalauja to paties − uždrausti.  

 
1. Ar teisinga sulyginti gyvūnus ir žmones, kai jie iš prigimties skiriasi? 
2. Teigiate, kad žmonės ir gyvūnai turi turėti tokias pačias teises. Tai juk visiška nesąmonė – ar vištos gali 
eiti balsuoti, o kiaulės turėti teisę į išsilavinimą? 
3. Jeigu gyvūnai turi teises, vadinasi, žmonių moralinė pareiga yra vartoti tik daržoves, t. y. tapti 
vegetarais?  
4. Kur brėžiama riba: jeigu primatai ir graužikai turi teises, tai jas turi ir amebos? 
5. Gyvūnai tikrai jaučia skausmą, bet nesuvokia savęs kaip individo. Ar nesuprasdami savo vertės ir 
negalėdami apsiginti jie neturi teisių? 
6. Gyvūnai minta vieni kitais nesuvokdami jokių teisių, tad gamtoje viskas savaime susitvarkys ir nieko 
neįmanoma pakeisti. Jeigu visų laukia pasaulio pabaiga, kokia prasmė kalbėti apie gyvūnų teises?  
7. Dievas suteikė žmogui galią būti viršesniam už kitus gyvūnus. Kodėl protingas žmogus turi riboti savo 
poreikius ir negali elgtis su gyvūnais ar juos medžioti kaip nori?  
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8. Žemės plotų, išteklių reikia tiek žmonėms, tiek gyvūnams, o jų trūkstant ekonomika negali augti. Ar tai 
mums leidžia elgtis su gyvūnais kaip norime ir pakenkti gyvybei, jei nėra kitos išeities? 
9. Kol mes gyvensime, gamtos užteks. Jei gerbsime gyvūnų teises, ką darysime ateityje, kai gyvūnų bus 
pilnos gatvės ir mūsų namai?  
10. Net jei gyvūnai turi moralines teises ir privalo būti apsaugoti, vis dėlto Lietuvoje ir pasaulyje yra daug 
rimtesnių problemų – moterų ir vyrų lygios galimybės, našlaičiai vaikai, narkomanija, smurtas, skurdas ir 
kt. Kas svarbiau – visų pirma išspręsti šias problemas ar pradėti rūpintis gyvūnų teisėmis?  

 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/140/isminties-meile/ekologine-

etika-pagal-c-kalenda/633.html 
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„Dialogas apie teisingumą“. Taikydami šį problemų sprendimo bendradarbiaujant metodą 

mokiniai interpretuoja filosofinę teisingumo sampratą ir nesuinteresuotai svarsto interesų konflikto 

alternatyvas, kad paaiškintų pasaulio paveldo apsaugos karo metu situaciją ir atsakytų į sudėtingą 

klausimą. 
 

Mokymosi uždavinys. Bendradarbiaudamas su porininku, mokinys įvertins alternatyvas 

spręsdamas interesų konfliktą ir sutars dėl tinkamiausio, geriausiai atitinkančio nesuinteresuoto 

teisingumo sampratą sprendimo. 

 

Metodiniai patarimai. Pirmiausia supažindinkite mokinius su interesų konflikto sąvoka ir 

filosofo Dž. Rolso „minčių eksperimento“ tikslu. Sužadinkite mokinių susidomėjimą: pasiūlykite 

įsivaizduoti, kad jie persikels į kitą pasaulį, bet nežino, kuo taps. Supažindinkite su problema, kurią 

reikia tame pasaulyje išspręsti (pvz., pasaulio paveldo apsauga per karą). Paraginkite įsivaizduoti 

visas suinteresuotas konflikto sprendimu šalis ir apsvarstyti skirtingais požiūriais („užsidėjus 

akinius“) keturis variantus. Tada paprašykite susiskirstyti poromis: A mokinys ieško argumentų, 

palaikančių asmeninio intereso ar įstatymų  ir teisės sprendimus, o B – argumentų, kuriais būtų 

galima pagrįsti socialinio naudingumo ar moralinių principų sprendimus. Paskatinkite pradėti 

dialogą ir poromis įvertinti argumentus „už“ ir „prieš“, tada bandyti susitarti, kuris bendras 

sprendimas būtų tinkamiausias (kompromisas ar laimėjimas–laimėjimas) ir geriausiai atitiktų 

nesuinteresuoto teisingumo sampratą. Tegul mokinių poros paaiškina savo problemos sprendimą ir 

kriterijus, kuriais rėmėsi jį priimdami. Surenkite apibendrinamąją diskusiją, kad visi mokiniai galėtų 

padaryti pagrįstas išvadas bendradarbiaudami: kaip manote, kurie trys sprendimai turėtų didžiausią 

įtaką jūsų įsivaizduojamo pasaulio gyventojams? 

 
Filosofo Dž. Rolso minčių eksperimentas gali būti puikus mokymosi metodas, padedantis suvokti 

interesų konfliktą. Tarkim, poromis nagrinėjate pasaulio paveldo apsaugos ir karinių veiksmų konfliktą. 
Pirmiausia įsivaizduokite, kad viską žinote apie šį pasaulį iš savo ankstesnio gyvenimo ir netrukus 

reinkarnuositės. Vieni bus turtingi, kiti skurdžiai, vieni gims didelėje, kiti mažoje šalyje, bet kol kas neaišku, 
kam kaip nutiks. 

Kaip taikos atstovai aptarkite, kaip išspręsti didelės ir mažos šalies interesų konfliktą unikalioje 
pasaulio paveldo vietovėje. Viską išsamiai aptarkite taikydami keturis įprastus „matymo būdus“ (akinius), 
kurie visi vienuose kontekstuose bus naudingi, o kituose – klaidingi. Tai asmeniniai interesai, naudingumas, 
įstatymų ir teisės bei moralės principai. 

 
Pasaulio paveldo apsauga karo metu 
Tikėtina, kad bet kokio didesnio karinio konflikto metu gamtos ir kultūros paveldo vietovės gali 

nukentėti. Ypatingos reikšmės kultūros paveldo vertybės kartais yra sąmoningai atakuojamos, siekiant 
sugriauti tautai brangius tapatumo simbolius. Gamtos paveldo vietovėms (ypač jose esančiai augalijai ir 
gyvūnijai) taip pat gali grėsti daug pavojų: bombardavimas, karinio transporto judėjimas, gaisrai, 
brakonieriavimas, masinis žmonių judėjimas iš savo gyvenamosios vietos ir pan. Kultūros ir gamtos vietovės 

yra svarbus pajamų iš turizmo šaltinis – dar ir dėl šios priežasties karo laikotarpiu jos tampa sąmoningo 
griovimo taikiniais.  

Kultūros ir gamtos paveldo apsauga per karą gali atrodyti neįkandama prabanga. Iš pirmo žvilgsnio 
taip ir yra, tačiau patirtis rodo, kad kultūros ir gamtos paveldo vertybių išsaugojimas yra gyvybiškai svarbus, 
ypač tada, kai atakuojamos nacionalinės bibliotekos, bažnyčios, muziejai, universitetai, šimtmečio senumo 
tiltai ir panašūs objektai. 

Pasaulio paveldas – jaunimo rankose 
2007 m., Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija  
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„Kas ką nugalės“ sprendžiant interesų konfliktą 

 

A – asmeninis interesas: didžiausia gerovė man                       B – tai, ko „akiniai“ nemato 

 

B – naudingumas: didžiausia gerovė kiek galima                       A – tai, ko „akiniai“ nemato       
didesniam skaičiui žmonių 
 

 
A – įstatymų ir teisės: įstatymų leidžiamoji valdžia                   B – tai, ko „akiniai“ nemato 

 

B – moraliniai principai: „Daryk taip, kaip nori, kad būtų         A – tai, ko „akiniai“ nemato       
elgiamasi su tavim“ 
 

 
                                                                      Jūsų bendras susitarimas:  

                                                       

kompromisas arba laimėjimas – laimėjimas 

 

 

 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/277/mes-

bendraujame/kulturu-ivairove-ir-dialogas/1882.html 
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5.2. Pasiekimų vertinimo lygiai 

 

Socialinis sąmoningumas, sąveika su kitais ir empatija  
 

Aukštesnysis 

 

Analizuoja sudėtingus ryšius tarp kalbos, minčių ir socialinės-kultūrinės aplinkos, kad 

suprastų kitą ir galėtų sėkmingai komunikuoti. Pristato suderintą su dialogo pašnekovu 

požiūrį į problemas, kurias nelengva išspręsti, kai požiūriai skiriasi. Rodo empatiją ir 

atpažįsta šio gebėjimo poveikį jų pačių jausmams, motyvacijai ir veiksmams. Samprotauja 

apie asmeninę vertybių sistemą ir analizuoja, kokį poveikį daro veiksmai, kurie riboja 

socialinę galią ir skirtingų pasaulėžiūrų raišką. Planuoja, įgyvendina ir vertina priemones, 

prisidedančias prie visuomenės gerovės vietos, nacionalinio regiono ir globaliame 

pasaulyje. Paaiškina socialinių ryšių ypatumus tarp partnerių, tėvų, mokytojų bei kitų 

suaugusiųjų, reflektuoja apie gebėjimus, reikalingus palaikyti įvairius socialinius ryšius. 

Pagrindinis 

 

Tyrinėja kultūros savitumus, kurie daro įtaką žmonių susikalbėjimui įvairiuose 

kontekstuose. Vertina skirtingus požiūrius ir jų prielaidas − nuostatas.  Įsivaizduoja ir 

paaiškina kitų žmonių jausmus ir motyvus iššūkį keliančiose situacijose. Pripažįsta žmonių 

grupių vertybių, nuomonių ir nuostatų įvairovę visuomenėje ir lygina su savo. Numato 

asmeninį ir socialinį vaidmenį bei atsakomybę planuodamas ir įgyvendindamas veiklą 

bendruomenės labui. Atpažįsta galimų žmonių problemų požymius įvairiose visuomenės 

gyvenimo ir darbo santykių situacijose. 

Patenkinamas 

 

Suvokia, kas padeda geriau suprasti kitą žmogų ir komunikuoti. Diskutuojant pareiškia  

savo nuomonę tam tikru klausimu ir išklauso pašnekovo nuomonę, taiko kai kurias 

strategijas nesusipratimams išvengti. Įsivaizduoja ir paaiškina kitų žmonių situaciją 

vietiniame, nacionaliniame ir globaliame kontekstuose. Paaiškina, ką reiškia tarpasmeninė 

ir viešoji komunikacija ir žino, kaip mandagu, o kaip nemandagu bendrauti. Atpažįsta 

bendruomenės poreikį ar problemą, svarsto galimybes, kaip padėti. Skiria teigiamą ir 

neigiamą įtaką, svarsto būdus, kaip koreguoti santykius.  

Nepatenkinamas 

 
Mokinys nepasiekė aukščiau aprašytų gebėjimų lygio. 
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6. Sprendimų priėmimas 
 

6.1. Užduočių pavyzdžiai 
 

Sprendimo priėmimas: ar verta tapti savanoriu? Taikydami labai asmeninio pobūdžio 

reitingavimo metodą mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina padėtį ir priima sprendimą. 
 

Mokymosi uždavinys. Mokinys susipažins su jaunimo savanoriška veikla, apsvarstys 

sprendimų alternatyvas ir pagrįs, kaip pats ar pati pasielgtų tam tikroje situacijoje. 
 

Metodiniai patarimai. Pasakykite mokiniams mokymosi tikslą – kiekvienas kasdien turime 

gebėti priimti sprendimus: ir nereikšmingus, ir labai svarbius, darančius įtaką visam gyvenimui, 

karjerai, visuomenės gerovei. Kad sudomintumėte mokinius šia užduotimi, paklauskite, kada jiems 

patiems teko būti savanoriais ar prisidėti prie labdaringos veiklos. Pateikite pagrindinę informaciją 

arba informacijos šaltinių apie jaunimo savanorišką veiklą. Paprašykite mokinių įsivaizduoti, kad 

jie jau baigė vidurinę mokyklą, ir išanalizuoti skelbime aprašytą situaciją. Tegul mokiniai palygina 

pasirinkimo galimybes (į kokią šalį jie norėtų vykti ir kokios veiklos imtis), pasižymi keletą elgesio 

variantų ir parašo tinkamiausią sprendimą lentelės viršuje: Ar verta tapti savanoriu? Kodėl? 

Pasiūlykite jiems mažomis grupėmis arba visai klasei drauge aptarti savo sprendimus ir kriterijus. 

Skirkite laiko pamąstyti ir pasidalyti mintimis apie savanorišką veiklą, laisvą moralinį 

įsipareigojimą ir apsisprendimo procesą. 
 

Parašyk atsakymą į klausimą (piramidės viršuje) ir kitus galimus variantus (žemiau). Suformuluok 
kriterijus, pagal kuriuos tavo sprendimas būtų tinkamiausias.  

 

 Kompiuterio ekrane pamatai skelbimą: Skubiai ieškome savanorių nuo 18 iki 30 metų jau 
patvirtintam projektui Bulgarijoje. Kviečiame skaityti kitų jaunuolių įspūdžius apie savanorystę Moldovoje, 
Graikijoje, Gruzijoje, Olandijoje ir kitose šalyse. 

 Pagalvok: ar skelbimas ekrane – tikras? Ar padėtis įvairių krizių ištiktose šalyse labai rizikinga (pvz., 
teikti humanitarinę pagalbą, neatidėliotiną pagalbą ištikus nelaimėms, padėti beglobiams, našlaičiams ir 
pan.)? Visa tai – pasakojimai, kuriais gali tikėti arba netikėti ir kurie formuoja visuomenės požiūrį.  

 Kyla klausimas: ar verta tapti savanoriu?

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/138/isminties-meile/laisve-ir-

morale/2062.html 

1. Mano sprendimas pagal kriterijus: 

2. variantas: 

3. variantas: 

4. variantas: 

5. variantas: 
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Moralinės dilemos sprendimas: „Negyvenama sala“. Taikydami šį labai asmeninio 

pobūdžio atrankos metodą mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina padėtį ir priima 

sprendimą. 

 

Mokymosi uždavinys. Spręsdamas moralinę dilemą, mokinys pritaikys žinias, apsvarstys 

alternatyvas ir pagrįs savo elgesio tam tikrose situacijose motyvus. 

 

Metodiniai patarimai. iškelia moralinę dilemą. Verta aptarti moralinės dilemos sąvoką: 

lygiavertis vertybinis pasirinkimas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Naudinga išanalizuoti S. 

Kierkegoro Arba–Arba sampratos svarbą etiniam žmogaus brendimui. Paskatinkite mokinius 

mąstyti, įvertinti alternatyvas ir argumentuoti priimamą sprendimą, kuris turi būti tinkamiausias 

moraliniu požiūriu, svarbiausias arba geriausiai atitinkantis nustatytus kriterijus. 

Vertinti mokinių išnagrinėtą etinę dilemą siūloma pagal šiuos kriterijus: 

– iškelti probleminiai klausimai; 

– apmąstyti įvairūs dilemos sprendimo variantai; 

– priimti sprendimai yra argumentuoti; 

– argumentuojant remtasi etinėmis teorijomis; 

– cituoti autoriai; 

– padaryta išvada – korektiškas etinis sprendimas; 

– rišli kalba, nėra gramatinių klaidų. 

 
Perskaityk dilemos − užduoties „Negyvenama sala“ sąlygas ir pabandyk pritaikyti gero charakterio 

savybes spręsdamas moralinę dilemą: su kuo norėtum kurti naują visuomenę? 
 

                          
     Įsivaizduok, kad atsidūrei negyvenamoje saloje paskendus laivui, kartu išsigelbėjo dar 12 žmonių. 
Visiems šioje mažoje saloje maisto ir vandens neužteks, todėl 6 žmonės turi persikelti į greta esančią salą. 
Traukiant burtus buvo nuspręsta, kad tu turi plaukti į kitą salą ir su savimi pasiimti dar 5 žmones. Svarbu 
juos prikalbinti plaukti kartu ir kurti naują visuomenę kitoje saloje. Kuriuos iš šių asmenų pasirinktum ir 
pakviestum plaukti drauge? Kas lemtų tavo sprendimą? 
 

Asmenys „Negyvenamoje saloje“ 

1.  67 metų gydytoja, žinoma kaip naujos sektos (galbūt pavojingos) narė 

2.  Karininkas, neseniai tarnavęs Afganistane 

3.  Biochemikė, vaistų gamybos specialistė 

4.  Sportininkė, pasiekusi aukštų laimėjimų 

5.  22 metų medicinos studentas, spėjama, kad jis homoseksualus 

6.  17 metų riboto intelekto mergina, besilaukianti kūdikio 

7.  33 metų vienuolė, karmelitė 

8.  39 metų JAV taikos korpuso savanoris, indėnas 

9.  18 metų vaikinas 

10. Vidutinio amžiaus vyras, buvęs karininkas, lenkas 

11. Buvęs Seimo narys, europarlamentaras 

12. 24 metų mergina 
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Moralinis sprendimas sietinas su visomis trimis charakterio dalimis, kurios tarpusavyje susijusios. 
Moralinis žinojimas gali sužadinti moralinį jausmą, o moralinės emocijos irgi gali paveikti mąstymą bei 
veiksmus. Pavyzdžiui, jaudinimasis dėl anksčiau atskirtų grupių (vergų, moterų, vaikų, neįgaliųjų ir kt.) 
paskatino svarbius perversmus moralės srityje. Bet ir tai, kaip mes elgiamės, taip pat daro įtaką tam, ką 
mąstome ir ką jaučiame (pvz., anot T. Likono, kai atleidžiame ir tampame palankūs tam, su kuriuo pykomės, 
mes paprastai pastebime, kad mūsų mintys ir jausmai to asmens atžvilgiu tampa pozityvesni). Tad dabar 
parašyk ir pagrįsk savo moralinės dilemos „Negyvenamoje saloje“ sprendimą. 
 

Moralinis žinojimas Moralinis jausmas Moralinis veiksmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paaiškink kiekvieną pasirinkimą.  

 

Pasirinkto asmens numeris Moralinio sprendimo paaiškinimas 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/307/isminties-meile/charakterio-

ugdymas-pagal-a-sprindziuna/469.html 
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Moralinės dilemos sprendimas: laisvė ir demokratija. Tai individualus sprendimų metodas, 

kurį taikydami mokiniai pagal etinius kriterijus ir vertybes įvertina padėtį, alternatyvas, 

argumentuoja ir priima pagrįstą, tinkamiausią arba geriausiai atitinkantį pateiktus kriterijus 

sprendimą. 

 

Mokymosi uždavinys. Spręsdamas moralinę dilemą, mokinys pritaikys etikos žinias, 

apsvarstys alternatyvas ir pagrįs, kaip pats ar pati pasielgtų tam tikroje situacijoje. 

 

Metodiniai patarimai. Nagrinėjama moralinė dilema. Pasakykite mokiniams mokymosi 

tikslą: laisvoje ir demokratinėje visuomenėje svarbu išsiugdyti gebėjimą pačiam mąstyti ir priimti 

teisingus sprendimus. Parašykite lentoje sąvoką moralinė dilema ir ją paaiškinkite: tai lygiavertis 

vertybinis pasirinkimas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Kad sudomintumėte mokinius, 

paraginkite prisiminti atvejį, kada jiems teko patiems apsispręsti sudėtingoje situacijoje. Pateikite 

pagrindinę informaciją ir išsiaiškinkite dilemos analizavimo ir vertinimo kriterijus: 

tinkami probleminiai klausimai – iki 2 taškų; 

dilemos sprendimo variantai – iki 2 taškų; 

sprendimo variantų argumentacija – iki 4 taškų; 

argumentai, paremti etinėmis teorijomis, autoriais – iki 4 taškų; 

cituojami autoriai – iki 4 taškų; 

padaryta išvada – korektiškas etinis sprendimas – iki 3 taškų; 

rišli kalba, nėra gramatinių klaidų – 1 taškas. 

Tegul mokiniai įvertina dilemą, priima sprendimą ir parašo savo samprotavimus lentelėje. 

Įvertinkite individualiai atliktą užduotį: aukščiausias įvertinimas – 19–20 taškų; 17–18, 15–16, 13–

14, 11–12 ir t. t. – žemesni įvertinimai (pažymiai).       

Skirkite laiko pamąstyti ir pasidalyti mintimis bei nuomonėmis apie moralinę dilemą ir 

apsisprendimo procesą. 

 
Įsivaizduok, kad tau iškilo moralinė dilema. Paanalizuok ją ir parašyk savo samprotavimus, juos 

pagrįsk pagal pateiktus kriterijus. 
 

Moralinė dilema 
 

Esi jauna(s), praktikuojanti(s) ir karjeros siekianti(s) teisininkė (-as). Studijų pradžioje susiradai naujų 
draugų. Vienas iš jų nebuvo labai patikimas ir pavyzdingas, tačiau mėgstamas kitų draugų. Vieną gana vėlų 
vakarą pamatei, kaip šis pažįstamas bėga iš parduotuvės su vogtais daiktais. Jį sučiupo kaip pagrindinį 
įtariamąjį ir iškėlė baudžiamąją bylą. Šioje byloje tu esi paskirta(s) prokurore (-u), o teisėjas – dėstytojas, 
kuris dažnai skaito jums paskaitas ir vertina per egzaminus. Įrodymai akivaizdūs, tačiau niekas iš jūsų 
draugų netiki vagyste. Tavo pareiga įrodyti teisėjui, kad įtariamasis kaltas. Taip pat žinai, kad jei prastai 
pasirodysi, gerų rekomendacijų dirbti teisininke (-u) negausi. Tačiau jei pažįstamas bus nuteistas, būsi 
atstumta(s) draugų. Kaip pasielgsi? 
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Iškelk probleminių 
klausimų  
 

 
 
 

 

Kokie dilemos sprendimo 
būdai? 
 
 

 
 
 

Sprendimo būdų 
argumentai  
 

 
 
 

Etinės teorijos, autoriai 
argumentams paremti  
 
 

 

Filosofų – autorių citatos 
 
 

 
 

Padaryk išvadą – korektišką 
etinį sprendimą  
 
 
 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/282/isminties-meile/laisve-ir-

demokratija/259.html 
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Dilemos sprendimas: gyvenimo prasmė. Mokiniai apmąstys S. Kierkegoro tezę Aš kovoju... 

už Arba – Arba. Tai yra lobis, kurį aš ketinu palikti tiems, kuriuos myliu šiame pasaulyje... Tasai 

lobis yra paslėptas Tavo paties viduje ir susies ją su filmo herojumi Ž. D. Boby. Dilemos sprendimo 

galimybes aprašys tinkamuose laukuose. Atsakymus pagrįs remdamiesi gamtiškumo, humanizmo ar 

tikėjimo prasmės pakopų logika (pagal A. Anzenbacherį). 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys supras, kaip svarbu turėti gyvenimo tikslą priimdamas 

asmeninius sprendimus. 

 

Metodiniai patarimai. iškelia nagrinėti moralinę dilemą. Paskatinkite mokinius diskutuoti 

poromis ir pasitelkti prasmės pakopų lentelę apmąstant filmo herojaus sprendimo galimybes 

mokytis naujos bendravimo kalbos ir rašyti knygą ARBA pasiduoti likimui ir nekovoti.  

Patartina remtis papildomais skaitiniais (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/275/isminties-

meile/gyvenimo-prasme/168.html). 

Vertinti mokinių išnagrinėtą etinę dilemą siūloma pagal šiuos kriterijus: 

iškelti probleminiai klausimai – kiekvienas po 2 balus; 

dilemos sprendimo variantai – kiekvienas po 2 balus; 

sprendimo variantų argumentacija – kiekviena po 2 balus; 

argumentuojant remiamasi etinėmis teorijomis, autoriais – kiekvienas po 2 balus; 

cituojami autoriai – kiekvienas po 2 balus; 

padaryta išvada – korektiškas etinis sprendimas – 2 balai; 

rišli kalba, nėra gramatinių klaidų – iki 3 balų. 

Jeigu mokiniai dirbo poromis, jie gali surinkti maksimalų taškų skaičių - 20 balų ir kiekvienas 

gauti aukščiausią pažymį arba pagal surinktus balus atitinkamai mažesnį.  

 
       Moralinė, arba prasmės, dilema kyla tada, kai žmogui reikia priimti sprendimą renkantis iš keleto 
visiškai skirtingų situacijų. Kokį dilemos sprendimą renkasi žmogus, priklauso nuo jo vertybių, įsitikinimų, 
požiūrio į gyvenimo prasmę. 
      Kasdien susiduriame su dažniausiai tiesiogiai įtikinamais prasminiais kontekstais, kurių daugiau 
neapsunkiname. Šie prasmės kontekstai išryškėja žmogaus prisiimtuose mokslo, profesiniuose, šeimos, 
laisvalaikio ir kt. vaidmenyse. Tačiau kartais nutinka kaip filmo herojui Ž. D. Boby, kuris tam tikra prasme 
atsitraukė nuo kasdienės rutinos, nuo įprastų prasmės kontekstų ir ėmė svarstyti jų prasmę, gyvenimo vertę 
egzistencinės prasmių visumos aspektu pereidamas į aukštesnį mąstymo lygį. Tokia požiūrio pokyčio 
galimybė susijusi su žmogaus būsena, kurią S. Kierkegoras pavadino Arba – arba perskyra, kai kyla moralinė 
– prasmės dilema. 

 
Pasvarstyk šią S. Kierkegoro tezę, susiek ją su stebėto filmo herojumi Ž. D. Boby ir PARAŠYK 

dilemos sprendimo galimybes atitinkamuose laukeliuose. Atsakymus pagrįsk gamtiškumo, humanizmo ar 
tikėjimo prasmės pakopų logika (pagal A. Anzenbacherį).  

 
Aš kovoju... už Arba – Arba. Tai yra lobis, kurį aš ketinu palikti tiems, kuriuos myliu šiame 

pasaulyje... Tasai lobis yra paslėptas Tavo paties viduje.  
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PRASMĖS PAKOPOS ARBA 
Mokytis naujos bendravimo 

kalbos ir rašyti knygą 

ARBA 
Pasiduoti likimui ir nekovoti 

TIKĖJIMAS 
Laisvė, grindžiama 

malone 
 
 
        Meilė 

Dalyvavimas, kad 
ateitų Dievo 
karalystė (artimo 
meilė) 

  

Asmeninis 
šventumas (Dievo 
meilė) 

  

HUMANIZMAS 
Laisvė, grindžiama 

laisve 
 
 
 

Moralumas/teisė 

Kitų gerovė 
(draugystė, 
šeima, globa, 
ekonomika, teisė, 
politika) 
 

  

Savo paties 
tobulumas (savo 
paties gebėjimų 
puoselėjimas, 
moralinis 
tobulumas) 

  

GAMTIŠKUMAS 
Laisvė, grindžiama 

gamta 
 

 
 

Hedonizmas 

Netiesioginis 
hedonizmas 
(sveikata, gerovė, 
jėga, autoritetas)  

  

Tiesioginis 
hedonizmas 
(tiesioginė 
malonumo / ne 
malonumo  
motyvacija) 

  

 

Vertinimas. Nėra vienareikšmio teisingo sprendimo dėl dilemoje pateiktos alternatyvos. Tai priklauso 
nuo Tavo pateiktų argumentų. Visi atsakymai gali būti prasmingi. Vertindamas dilemos sprendimo 
atsakymus mokytojas turėtų kreipti dėmesį į tai, kaip Tu argumentuoji vienokį ar kitokį prasmės pakopos 
pasirinkimą. Gali parašyti ir keletą galimų pasirinkimo variantų, tik būtinai pažymėk (pabrauk), kurie 
sprendimai Tau atrodo tinkamiausi ir kodėl.  

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/144/isminties-

meile/gyvenimo-prasme/75.html 
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Nuomonės pagrindimas. Kiek pagrįsta nuomonė, kad santuokinė meilė – ne vien jausmas 

ar emocija? Mokiniai apmąstys siūlomą probleminę situaciją ir užpildys faktų, įsitikinimų ir 

vertybių grafinę tvarkyklę išdėstydami argumentus taip, kad nuomonės „taburetės“ kojos būtų 

tvirtos. 
 

Mokymosi uždavinys. Mokiniai grupėmis apibūdins romantiškosios ir brandžiosios meilės 

komponentus, pagrįs bendrą nuomonę faktais, vertybėmis ir įsitikinimais. 
 

Metodiniai patarimai. Perskaitykite probleminį klausimą ir paskatinkite mokinius diskutuoti 

grupėmis po tris. Pateikite probleminės situacijos pavyzdį, atspindintį Marijo Živkovičiaus mintis. 

Tegul mokiniai perskaito atvejį ir įsivaizduoja, kuo skiriasi įsimylėjusių ir susituokusių žmonių 

bendravimas. Paklauskite, ar mokiniai sutinka (nesutinka, iš dalies sutinka) su nuomone, kad meilė 

– ne vien jausmas ar emocija. Tada paprašykite dirbti grupėmis ir surašyti nuomonę 

pagrindžiančius įrodymus: faktus, vertybes, įsitikinimus. Vėliau mokytojas gali atspausdinti 

užduoties lapus ir siūlyti mokinių grupėms apmąstyti priešingus įrodymus. Kad mokiniai turėtų 

daugiau argumentų, galima jiems pasiūlyti apklausti savo tėvus, senelius ar kaimynus ir įvertinti, 

kiek jų argumentai pagrindžia / paneigia nuomonę, kad santuokinė meilė – ne vien jausmas ar 

emocija. Pasiūlykite mokiniams pritaikyti įgytas žinias ir surengti debatus arba parašyti santrauką ar 

straipsnį tema Meilė ir šeima. 
 

Pavyzdys. „Įsivaizduokite, − pasakojo Marijus Živkovičius (verslininkas ir Zagrebo šeimos centro 
direktorius), − penktadienio vakaras, aš tebesikuičiu įstaigoje. Po darbo savaitės jaučiuosi gerokai pavargęs. 
Paskambina žmona: „Užsuk į parduotuvę duonos“, − sako ji irzloku balsu. Aš žinau, kad trys mūsų vaikai 
sloguoja, ji pavargusi, namai apversti aukštyn kojomis. Bet reikia eiti.“ Ir štai eina ponas Marijus namo 
gražia Zagrebo gatve; puikus miestas, šiltas pavasario vakaras, viliojančios kavinių durys. Prie jų sustoja 
puikūs automobiliai, iš jų išlipa gražūs ponai ir ponios, eina į vidų. Pro duris sklinda muzika. „Kaip jūs 
manote, kur mane traukia emocijos, − klausia Marijus Živkovičius, − namo ar į kavinę? Atsipūsti kultūringoje 
aplinkoje, ramiai su kuo nors pasišnekučiuoti... Tačiau einu namo, nes myliu savo žmoną.“ 

 

Naudodamasis nuomonės „taburete“ užpildyk faktų, įsitikinimų ir vertybių grafinę tvarkyklę, kuri 
atspindėtų visus Tavo atrastus nuomonės argumentus. Nuomonė gali žlugti, jei argumentų „kojos“ bus 
netvirtos, t. y. argumentai bus silpni. 

 

 

NUOMONĖ: Etiniu požiūriu sutuoktinių meilė nėra vien jausmas arba emocija. Tad kas ji yra? 

 

ARGUMENTAVIMAS 

FAKTAI ĮSITIKINIMAI VERTYBĖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/274/seima/meile-ir-

seima/107.html 
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„Nuomonės taburetė“. Šis metodas moko aktyviai dalyvauti diskusijoje, nenukrypti nuo 

temos ir į ją įsigilinti, pagrįsti nuomonę faktais, įsitikinimais, vertybėmis. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys aktyviai dalyvaus diskusijoje, analizuos mokslinius 

požiūrius ir argumentuos nuomonę daugiatautiškumo faktais, įsitikinimais ir vertybėmis. 

 

Metodiniai patarimai. Paspauskite nuorodą „Europiečių įvaizdžiai žemėlapyje“ ir pradėkite 

diskusiją užduodami atvirojo tipo klausimų, kurie sudomintų mokinius. Duokite jiems šiek tiek 

laiko pagalvoti. Galite pasiūlyti trumpai padiskutuoti poromis arba nedidelėmis grupelėmis. 

Sufomuluokite tikslinį klausimą: ar pagrįsta NUOMONĖ, susijusi su pagrindine diskusijos tema 

(pateikta lentelės viršuje)? Tegul mokiniai ieško įrodymų nuomonei pagrįsti skaitydami papildomus 

skaitinius. Tada jie užpildo trijų dalių lentelę, palygina grupės narių argumentus. Paskui pradėkite 

bendrą diskusiją. Neleiskite nukrypti nuo temos, surašykite  interaktyviojoje lentoje panašius 

argumentus, galite apibrėžti arba pabraukti svarbiausius faktus, įsitikinimus ir vertybes. Pasiūlykite 

mokiniams apmąstyti diskusiją ir savo dalyvavimą joje, apsvarstyti, kaip būtų galima praktiškai 

stiprinti teigiamas nuostatas ir keisti stereotipus apie daugiatautiškumą. 

 
Įsižiūrėk į įdomius europiečių stereotipinius įvaizdžius (žemėlapį), kurie tikrai gali nustebinti: Kaip 

mes pažįstame pasaulį ir atrodome kitiems? Su kuo nepageidautume gyventi kaimynystėje? O kaip 
žiūrime į vedybas su kitataučiais? 

Išanalizuok du pateiktus straipsnius ir pabandyk pagrįsti nuomonę pildydamas faktų, įsitikinimų ir 
vertybių lentelę. Nuomonė gali žlugti, jei argumentų „kojos“ bus netvirtos, t. y. argumentai bus silpni. 

 
                                                           Europiečių įvaizdžių žemėlapis 

 

 
 

http://www.oops.lt/2011/04/06/europos-ivaizdziai-zemelapyje/ 

 

http://www.oops.lt/2011/04/06/europos-ivaizdziai-zemelapyje/
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 Šių dienų Europoje susiduriama su dvejopu tautinių mažumų reiškiniu. Viena vertus, 
egzistuoja istoriškai susiklosčiusi tautinė įvairovė dėl valstybių sienų pasikeitimo, migracijos iš 
buvusių kolonijų ar migracijos tokių buvusių valstybių kaip Sovietų Sąjunga viduje. Kita vertus, 
yra ir naujai besiformuojančių tautinių mažumų grupių dėl suaktyvėjusios globalaus masto 
migracijos. Vykstant globalizacijos procesams ir pasaulinei masinei migracijai didžioji dalis 
Vakarų pasaulio valstybių tampa vis labiau tautiškai heterogeniškos. Ši naujai 
besiformuojanti tautinė įvairovė daugelyje šalių nebepanaši į ilgą laiką egzistavusią 
visuomenės mozaiką, nes kultūriniai tautinių grupių skirtumai tampa vis labiau apčiuopiami... 
Lietuvos atvejis, kuris ir yra detaliau nagrinėjamas šiame straipsnyje, yra puikus daugiatautės 
valstybės pavyzdys... (Diana Janušauskienė   
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/406/mes-bendraujame/kulturu-ivairove-ir-
dialogas/12672.html). 

 Mūsų gyvenimas kupinas stereotipų. Psichologai pažymi, kad gyvenimas be stereotipų 
neįmanomas, kasdienių situacijų nuolatinis įvertinimas mus per daug apkrautų. Gyvendami 
vieni šalia kitų, bendraudami žmonės lygina save su kitais ir vertina. Apie kaimynus, kaip ir 
apie bet kurį kitą reiškinį, susidaroma tam tikra nuomonė, dažnai fragmentiška ir netiksli. 
Kaip pabrėžia mokslininkai, nacionalumas, tautiškumas dažnai yra suvokiamas ne tiek protu, 
kiek jausmais ir emocijomis. Sakydami „lietuvis“, „rusas“, „lenkas“, „žydas“, mes dažniausiai 
juos suvokiame ne tik kaip tam tikrų geografinių erdvių atstovus, o jau turime 
susiformavusias nuostatas, vertinimus, charakterio stereotipus... (Laima Anglickienė, 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-22-etnologe-laima-anglickiene-stereotipai-
dazniausiai-savyje-talpina-neigiama-informacija/64750) 

              

NUOMONĖ:  Nors stereotipais dažniausiai perteikiama neigiama informacija, neigiamos nuostatos 

kitataučių atžvilgiu gana retai pasireiškia praktikoje. Lietuvoje vertybinės nuostatos daugiatautiškumo 

atžvilgiu dažniausiai yra teigiamos.  

ARGUMENTAVIMAS 

FAKTAI ĮSITIKINIMAI VERTYBĖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/277/mes-

bendraujame/kulturu-ivairove-ir-dialogas/1882.html 
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Nuomonės vertinimas ir straipsnis apie laisvę. Tai suvokimo ir mąstymo ugdymo metodas, 

kurį taikant pateikiamas „kabliukas“ – nuomonė ir teiginiai, skatinantys mokinius surasti ir įvertinti 

įrodymus, t. y. faktus, įsitikinimus, nuostatas, nustatyti, ar nuomonės „taburetės“ kojos tvirtos, 

apgalvotai samprotauti. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys kritiškai įvertins nuomonę, kad visuomenėje neišvengiama 

„priešų“ ir karo, pagrįs savo požiūrį faktais, vertybėmis ir nuostatomis bei parašys straipsnį apie 

laisvą žmogų ir visuomenę. 

 

Metodiniai patarimai. Paskatinkite mokinius kritiškai mąstyti ir vizualiai pristatykite metodą 

„Nuomonės taburetė“ (pagal G. Petty): bet kurią nuomonę ar teiginį reikia pagrįsti faktais, 

vertybėmis, nuostatomis ir apmąstyti, nes nuomonė gali žlugti, jei kuri nors „koja“ bus netvirta. 

Tada pateikite mokiniams 4–5 teiginius, atspindinčius T. Hobso teksto Įstatymo kilmė mintis (T. 

Sodeika, J. Baranova. Filosofija (Žmogus) XI–XII klasei. Vilnius: Tyto alba, 2002, p. 358–360). 

Tegul mokiniai apmąsto teiginius ir padiskutuoja. Paklauskite, ar jie sutinka su teiginiais, o gal 

nesutinka, ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite jų perskaityti nurodytą papildomą skaitinį (T. 

Hobso tekstą), ieškoti jame įrodymų, patvirtinančių arba paneigiančių nuomonę: Vargu ar galima 

sukurti visuomenę, kurioje nebūtų „priešų“ ir karo... Tegul mokiniai parašo surinktus argumentus 

tinkamose užduoties lapo vietose. Kad jie susietų teorines žinias su šiuolaikiniu gyvenimu, 

paskatinkite diskutuoti apie tai, ką reiškia būti laisvam žmogui ir gyventi laisvoje visuomenėje. 

Pateikite apibendrinamąją temos suvokimo užduotį: parašyti rašinį arba parengti viešąją kalbą. 

Aptarkite vertinimo kriterijus: atskleidžiama, kaip suprastos visos laisvės rūšys; remiamasi 

mokymosi objekto ir papildomo skaitinio žiniomis; rašinys ar kalba konkreti, išsami; mintys 

išdėstytos logiškai, rišliai, aiškiai; laikomasi gramatikos ir rašybos taisyklių. 

 
Apmąstyk visas laisvės rūšis, suformuluok savo nuomonę ir ją pagrįsk rašydamas straipsnį „Ką 

reiškia būti laisvu žmogumi ir gyventi laisvoje visuomenėje“. 
Tavo nuomonė gali skirtis nuo čia pateiktos – straipsnyje ją pagrįsk faktais, vertybėmis ir nuostatomis, 

paaiškink, kaip siejasi ar nesisieja tavo ir čia pateikiama nuomonė.  
 

NUOMONĖ 

Vargu ar galima sukurti visuomenę, kurioje nebūtų „priešų“ ir karo... 

FAKTAI, ĮRODYMAI 
 

Posakio autorius – romėnų rašytojas Titas Plautas (Titus Maccius Plautus, apie 250–184 pr. Kr.). 
Komedijoje „Asilai“ herojus nepatiki svetimam žmogui pinigų, aiškindamas, jog „žmogus žmogui yra 
vilkas, o ne žmogus, jei nežino, koks jis yra“. Dabartine reikšme posakis išpopuliarėjo nuo XVII a., kai 
anglų filosofas Tomas Hobsas (Thomas Hobbes, 1588–1679) išleido knygą „Leviatanas“ (Leviatan, 1651), 
kurioje jis šį posakį pavartojo, komentuodamas savo tezę, jog iki susikuriant valstybės institucijai, vyksta 
visų karas su visais. 

VERTYBĖS, TROŠKIMAI, TIKSLAI 
 
Laisvė... 

NUOSTATOS, PAGRINDINĖS TAISYKLĖS 
 
Žmogus žmogui – vilkas (lot. Homo homini lupus est) visi žmonės iš prigimties yra blogi kaip vilkai vienas 
kitam. 
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Tavo straipsnis „Ką reiškia būti laisvu žmogumi ir gyventi laisvoje visuomenėje“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/287/isminties-meile/laisves-

rusys/266.html 

 

 

 

 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/287/isminties-meile/laisves-rusys/266.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/287/isminties-meile/laisves-rusys/266.html
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6.2. Pasiekimų vertinimo lygiai 

 

 
Problemų formulavimas, analizavimas, išvadų apibendrinimas  

Mąstymo ir procedūrų vertinimas 
 

Aukštesnysis 

 

Kelia klausimus kritiškai analizuodamas sudėtingas dilemas ir abstrakčias idėjas. 

Išsamiai nagrinėja įvairią informaciją ir idėjas iš įvairių šaltinių, ją kritiškai 

analizuoja. Nustato, kurie sprendimai patikimi ir nešališki, o kurie – neigiami 

nusistatymai. Analizuoja savo mąstymą, kiek jis geba mąstyti logiškai ir abstrakčiai 

ieškant ir priimant sprendimus. Daro apibendrinimus ir sudėtingus sprendimus 

numatydamas sudėtingą veiksmų seką. Vertina idėjų, sprendimų ir veiklos planų 

veiksmingumą, kad būtų pasiekti numatyti tikslai pagal moralės kriterijus. 

Pagrindinis 

 

Kelia klausimus, kad išsiaiškintų sudėtingos dilemos priežastis ir sprendimų galimas 

pasekmes. Išsiaiškina svarbią tekstinę ir vaizdinę informaciją, kad pagrįstų, kiek jo 

žinios ir supratimas apie konkrečią problemą yra tikras. Kritiškai analizuoja, kuri 

informacija yra akivaizdi ar atrodo netiksli (pvz., validi ir relevantiška). Įvardija 

trūkstamus ar prieštaringus samprotavimų ir žinių aspektus. Daro išvadas ir 

sprendimus, paaiškina intencijas bei pagrindžia savo idėjas, metodus ir veiksmus. 

Vertina idėjų, sprendimų ir veiklos planų veiksmingumą pagal asmeninius kriterijus. 

Patenkinamas 

 

Kelia klausimus, kad išsiaiškintų konkrečios problemos galimas priežastis. 

Atpažįsta ir supranta idėjų ir vertybių sąsajas, įvardija, kurioms teikia pirmumą. 

Analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie problemą iš kelių šaltinių. 

Gali įvardyti tas situacijas, kurias sudėtinga įvertinti ar kurios atrodo 

dviprasmiškos, kad priimtų tam tikrą sprendimą. Gali modeliuoti veiksmų planą ir 

pastebėti, kiek efektyviai atliekami konkretūs veiksmai bei juos koreguoti. 

Paaiškina laukiamas ir nelaukiamas pasekmes pagal nustatytus kriterijus. 

Nepatenkinamas 

 
 Mokinys nepasiekė aukščiau aprašytų gebėjimų lygio. 
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7. Sokrato seminaras ir diskusija 

 
7.1. Užduočių pavyzdžiai 

 

„Sokrato seminaras“. Šis tarpasmeninis „žinių ratelio“ metodas moko aktyviai mąstyti ir 

dalyvauti diskusijoje perskaityto teksto tema, nenukrypti nuo temos ir į ją gilintis rašant 

samprotaujamąjį rašinį. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys perskaitys, kruopščiai apmąstys „Sokrato apologijos“ 

skaitinį ir pagal pateiktus klausimus diskutuos su bendraklasiais laikydamasis seminaro taisyklių. 

 

Metodiniai patarimai. Tegul mokiniai namuose perskaito visą tekstą ta pačia tema, pvz., 

Platono dialogą „Sokrato apologija“ (http://smp2014do.ugdome.lt/Products/408/mes-

bendraujame/sokrato-dialogas-ir-teismas/1279.html). Skaitydami pasižymi pastabas, kad būtų 

lengviau suprasti svarbiausias skaitinio idėjas ir jas aptarti. Prieš seminarą supažindinkite mokinius 

su pagrindiniais kriterijais: geras pasirengimas, turinio suvokimas, aktyvus dalyvavimas ir 

rėmimasis teksto faktais bei argumentais. Pasiūlykite mokiniams susėsti ratu ir pradėkite seminarą 

užduodami įvadinį klausimą: Kaip manote, kokios priežastys skatino visuomenę ieškoti kaltojo? 

Tegul mokiniai pasidalija mintimis šiuo klausimu. Norint pasisakyti nebūtina pakelti ranką. 

Matomoje vietoje pakabinkite plakatą Diskusijos taisyklės:  

1. kalbėti po vieną;  

2. gerbti pašnekovų nuomonę; 

3. savo teiginius pagrįsti teksto faktais ir argumentais.  

Mokytojas gali prisijungti prie rato ir tapti seminaro dalyviu. Kaskart užduokite tikslinių 

klausimų, padedančių nenukrypti nuo temos (žr. užduotį). Mokiniai turi patys diskutuoti ir ieškoti 

atsakymų. Diskusijos pabaigoje užduokite apibendrinamąjį klausimą: Kokia Sokrato gyvenimo, 

mokymo – sokratizmo – ir mirties bausmės reikšmė? 

Pateikite apibendrinamojo vertinimo užduotį: parašyti samprotaujamąjį rašinį. Aptarkite 

vertinimo kriterijus. 

 
Išbandykite mokymosi metodą, kai visa klasė diskutuoja apie perskaitytą tekstą. Po seminaro 

kiekvienas parašykite apibendrinimą – samprotaujamąjį rašinį. 
 

 
Sokrato mirtis 

 

 Prieš seminarą perskaitykite visą Platono dialogą „Sokrato apologija“ 
(http://smp2014do.ugdome.lt/Products/408/mes-bendraujame/sokrato-dialogas-ir-teismas/1279.html). 
Skaitydami pasižymėkite pastabas, kruopščiai apmąstykite skaitinį ir pagal pateiktų klausimų sąrašą 
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suformuluokite pirmines idėjas, kad būtų lengviau suprasti tekstą – nuteisto mirties bausme Sokrato kalbą 
ir apie ją padiskutuoti.  

 Aptarkite prieš seminarą pagrindinius kriterijus, pavyzdžiui, keturis svarbiausius turiningo 
seminaro bruožus: pasirengimas, turinio suvokimas, aktyvus dalyvavimas ir argumentavimas – citavimas. 

 Susėskite ratu, kad matytumėte vieni kitus ir galėtumėte bendrauti kaip lygūs su lygiais. Galite 
įsivaizduoti, kad dalyvaujate „Sokrato teisme“ kaip prisiekusieji. Pradėkite seminarą svarstydami įvadinį 
klausimą: Kodėl demokratinėje Atėnų valstybėje egzistavo mirties bausmė? 

 Pasidalykite nuomonėmis šiuo klausimu. Norint pasisakyti nebūtina kelti rankos. Svarbu pabrėžti, 
kad seminaro dalyviai turi bendrauti vieni su kitais, o ne su mokytoju. Mokytojas taip pat prisijungia prie 
rato ir tampa seminaro dalyviu. Pagrindinės taisyklės: kalbėti po vieną, gerbti pašnekovų nuomonę ir savo 
teiginius pagrįsti teksto faktais. Kilus ginčui tarp dviejų dalyvių bandykite patys surasti išeitį, suprasti, kad 
esate atsakingi už seminaro eigą. 

 Per seminarą paeiliui apsvarstykite šiuos tikslinius klausimus, padedančius nenukrypti nuo temos. 
      Kokios priežastys skatino visuomenę ieškoti kaltojo? 
      Ką svarbaus Sokratas norėjo įrodyti to meto prietaringai ir religingai visuomenei ir valdžios 

atstovams? 
     Kas buvo Sokrato mokiniai ir ko jie išmoko iš filosofo?  
     Kaip Sokratas apgynė nuostatą, kad verčia ne bėgti, o vykdyti valstybės nuosprendį, net jei tektų 

mirti, o valstybė būtų neteisi? 
     Diskusijos pabaigoje atsakykite į apibendrinamąjį klausimą: Kokia Sokrato gyvenimo, mokymo – 

sokratizmo – ir mirties bausmės reikšmė? 

 Apmąstykite seminarą ir parašykite samprotaujamąjį rašinį paaiškindami, kaip filosofas pats taikė  
skelbiamą teoriją, kaip jo gyvenimas ir mirtis atitiko jo mokslą. Susiekite pagrindines Sokrato etikos tezes 
(žr. mokymosi objektą http://smp2014do.ugdome.lt/Products/244/mes-bendraujame/sokrato-dialogas-ir-
teismas/3412.html) su jo gyvenimo pavyzdžiu.  

 

Gero rašinio kriterijai: 
o Rašinyje atskleidžiama, kaip suprastas nagrinėjamas tekstas („Sokrato apologija“). 
o Remiamasi skaitinio ištraukomis, cituojama. 
o Rašinys konkretus, detalus ir išsamus. 
o Rašinys logiškai susistemintas, rišlus, įžvalgus. 
o Mintys ir informacija išdėstoma aiškiai. 
o Laikomasi gramatikos ir rašybos taisyklių. 
 

Rašinys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/267/mes-

bendraujame/sokrato-dialogas-ir-teismas/15.html 
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Platono olos alegorijos interpretacija: apie laisvę. Šis metodas pagrįstas paraleliniu 

mąstymu, moko dalyvauti diskusijoje perskaityto teksto tema, nenukrypti nuo temos ir į ją gilintis 

rašant samprotaujamąjį rašinį. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys perskaitys, kruopščiai apmąstys Platono „Olos alegorijos“ 

tekstą ir padiskutuos su bendraklasiais laikydamasis seminaro taisyklių, parašys filosofinę esė pagal 

nustatytus kriterijus. 

 

Metodiniai patarimai. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas 

pagrindinių (paralelinio) mąstymo gebėjimų, todėl filosofai dažnai pateikia analogijų, bet gali jas 

interpretuoti skirtingai. Pristatykite mokiniams garsųjį antikos filosofą Platoną ir jo olos alegoriją. 

Tegul mokiniai klasėje perskaito A. Anzenbacherio Filosofijos įvado ištrauką. Skaitydami pasižymi 

pastabas, kad būtų lengviau suprasti svarbiausias skaitinio idėjas ir jas aptarti. Pasiūlykite 

mokiniams susėsti ratu arba pasagos forma priešais kompiuterį ir padiskutuoti kaip „Sokrato 

seminaro“ dalyviams. Lentoje parašykite diskusijos taisykles: 1. aktyviai dalyvauti; 2. kalbėti po 

vieną; 3. gerbti pašnekovų nuomonę; 4. gerai suvokti turinį ir savo teiginius pagrįsti teksto 

argumentais, 5. nenukrypti nuo temos. Pradėkite seminarą užduodami įvadinį klausimą: „Kaip šios 

kultūros jauni žmonės, veikiami medijų, reklamos, gali laisvai mąstyti, atsiriboti nuo ekrano vaizdų 

ir priimti laisvus sprendimus?“ Tegul mokiniai pasidalija mintimis šiuo klausimu. Norint pasisakyti 

nebūtina kelti rankos. Mokytojas gali prisijungti prie rato ir tapti seminaro dalyviu, užduoti tikslinių 

klausimų, padedančių nenukrypti nuo temos. Diskusijai pasibaigus skirkite apibendrinamąją užduotį 

– klasės arba namų darbą parašyti filosofinę esė: paaiškinti Platono teoriją, padaryti išvadas apie 

laisvę šiuolaikiniame pasaulyje ir jas pagrįsti. Aptarkite vertinimo kriterijus: 

• Esė atskleidžiama olos alegorija – iki 3 taškų. 

• Remiamasi perskaitytų pastraipų citatomis (Sokrato žodžiais) – kiekviena jų po 1 tašką. 

• Požiūris kritiškas, problemiškas, iškelta klausimų – kiekvienas jų iki 2 taškų. 

• Esė logiškai susisteminta, mintys aiškios, išvados įžvalgios – iki 3 taškų. 

• Laikomasi gramatikos ir rašybos taisyklių – 1 taškas.  

 

Vienas garsiausių filosofijos tekstų – Platono olos alegorija (Valstybė, VII, 514−516 // V  

244−246, sutrumpinta).  

 

SOKRATAS. Įsivaizduok žmones olą primenančiame būste. Per visą jį driekiasi platus 

šviesos ruožas. Tų žmonių kojos ir kaklas iš pat mažens surakinti grandinėmis, todėl jie 

negali pasijudinti iš vietos ar pasukti galvos į šalį ir visą laiką mato tik tai, kas yra prieš 

juos. Jie yra nugara į šviesą, kuri sklinda nuo toli aukštumoje degančios liepsnos. Tarp 

liepsnos ir kalinių aukštai eina kelias, atskirtas nedidele pertvara, primenančia uždangą, 

virš kurios fokusininkai rodo savo stebuklus. Įsivaizduok, kad už šios pertvaros žmonės 

neša visokius daiktus, laikydami juos taip, kad jie išsikiša virš pertvaros; neša jie ir 

statulas, ir visokiausius gyvų būtybių atvaizdus, padarytus iš akmens ir medžio. 

GLAUKONAS. Keistas vaizdas ir keisti kaliniai! 

SOKRATAS. Jie panašūs į mus. Visų pirma, ar tu manai, kad jie mato ką nors kita, sava 

ar svetima, išskyrus šešėlius, kuriuos ugnis meta ant prieš juos esančios uolos sienos? 

GLAUKONAS. Kaipgi matys, jei visą gyvenimą negali pajudinti galvos? 

SOKRATAS. Tie kaliniai tikrove laikytų ne ką kitą, o pro šalį nešamų daiktų šešėlius. 

GLAUKOMAS. Būtinai taip būtų. 

SOKRATAS. Jei kuriam nors iš jų nuimtų grandines ir priverstų jį atsistoti, pasukti galvą, 

vaikščioti, pažvelgti aukštyn − į šviesą, visa tai jam sukeltų skausmą, ir, šviesos apakintas, 

jis negalėtų žiūrėti į daiktus, kurių šešėlius matė iki šiol. Kaip tu manai, ką jis pasakytų, 

jei kas imtų jam tvirtinti, kad iki šiol jis matydavo tik niekus, o dabar yra kur kas arčiau 
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būties ir regi daug tikresnius dalykus, ir, rodydamas vieną ar kitą pranešamą daiktą, 

priverstų jį atsakyti, kas tai? Ar tau neatrodo, kad jis labai sutriktų ir tai, ką matė 

anksčiau, laikytų žymiai tikresniu dalyku, negu tai, kas jam rodoma dabar? 

GLAUKONAS. Žinoma, laikytų. 

SOKRATAS. O jeigu kas nors jėga temptų jį šlaitu aukštyn ir nepaleistų tol, kol neišvilks 

į šviesą, argi jis nekentėtų ir nesipiktintų šitokia prievarta? O iškopęs į viršų jis būtų 

apakintas stiprios šviesos ir negalėtų įžiūrėti nė vieno iš tų tikrų daiktų, apie kuriuos jam 

kalbama. 

GLAUKONAS. Taip, iš karto tikrai negalėtų įžiūrėti. 

SOKRATAS. Kad galėtų pamatyti visa, kas yra ten, viršuje, jis pirmiau turėtų priprasti. 

Pradėti reikia nuo to, kas lengviausia: iš pradžių žiūrėti į šešėlius, o jau po to − į pačius 

daiktus; be to, tai, kas yra danguje, ir patį dangų jam būtų lengviau matyti ne dieną, bet 

naktį, tai yra būtų lengviau žiūrėti į žvaigždžių šviesą ir Mėnulį, o ne į Saulę ir jos šviesą. 

Galų gale, manau, jis jau galėtų žiūrėti ir į pačią Saulę, esančią įprastinėje savo vietoje, 

ir įžvelgti jos savybes. 

                                          

                                                              Arno Anzenbacher. Filosofijos įvadas. Vilnius, 1992. P. 45.  

 

         Dabar įsivaizduok, kad ola – mūsų šiuolaikinis pasaulis, o olos siena – televizoriaus arba 

kompiuterio ekranas, iš kurio „realybės šou“ pažįstame savo aplinką. Parašyk esė apie laisvę 

(350−2000 žodžių): kaip, būdamas šios kultūros jaunas žmogus ir veikiamas reklamos, gali, pirma, 

mąstyti atsiribodamas nuo ekrano vaizdų, antra, priimti laisvą sprendimą? Paaiškink Platono teoriją, 

padaryk išvadas ir jas pagrįsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/138/isminties-meile/laisve-ir-

morale/2062.html 
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Rašinys. Taikant šį metodą visa klasė diskutuoja apie perskaitytą straipsnį „Išminties 

devalvacija“, kruopščiai apmąsto skaitinyje išsakytas lietuvių filosofo A. Šliogerio mintis ir 

suformuluoja priežastis bei argumentus, kodėl nuvertėjo XXI amžiuje senolių išmintis, ar mes ją 

vertiname? Po tokios „filosofų ratelio“ diskusijos mokiniai rašo rašinį. 

 

Mokymosi uždavinys. Mokinys diskutuos su bendraklasiais laikydamasis seminaro taisyklių 

ir, kritiškai mąstydamas, parašys straipsnį apie išminties vertę šiandienos visuomenėje. 

 

Metodiniai patarimai. Geras rašinys nėra atsitiktinumas. Kad mokiniai parašytų gerą rašinį 

mokytojui labai svarbu surengti efektyvią diskusiją apie perskaitytą tekstą ir padėti nenukrypti nuo 

temos. Siūloma taikyti veiksmingą metodo „Žinių ratelis“ variantą − Sokrato seminaras. 

Skirkite mokiniams laiko perskaityti tekstą arba kelis tekstus ta pačia tema, pvz., „Išminties 

devalvacija“. Tegu skaitydami pasižymi pastabas, kad būtų lengviau suprasti svarbiausias skaitinio 

idėjas ir apie jas padiskutuoti. Prieš seminarą supažindinkite mokinius su svarbiausiais turiningos 

diskusijos bruožais: geras pasirengimas, turinio suvokimas, aktyvus dalyvavimas ir rėmimasis 

teksto faktais ir argumentais. Paruoškite klasę susėsti ratu ir pradėkite seminarą užduodami įvadinį 

klausimą: Jei šiandien tektų spręsti svarbiausią savo gyvenime klausimą – kurio žmogaus patarimo 

jūs prašytumėte? Jo tikslas – padėti mokiniams susieti jau įgytas žinias su būsima diskusijos tema, 

taip pat sužadinti susidomėjimą. Galite sugalvoti kelis įvadinius klausimus, ką jie jau žino iš savo 

patirties arba iš skaitytos medžiagos. Tegul mokiniai pasidalija mintimis šiuo klausimu. Norint 

pasisakyti nebūtina pakelti ranką. Matomoje vietoje parašykite: Diskusijos taisyklės: 1. kalbėti po 

vieną; 2. gerbti pašnekovų nuomonę; 3. savo teiginius pagrįsti teksto faktais ir argumentais.  

Kaskart užduokite tikslinių klausimų, skatinančių „įžiebimo procesą“ ir padedančių 

nenukrypti nuo temos (pvz., Išminties nuvertėjimas mūsų visuomenėje – tai realybė su konkrečiomis 

priežastimis ar vis dėlto tai tik klasikinis kartų konfliktas?). Diskusijos pabaigoje skirkite 

apibendrinamąją užduotį: parašyti rašinį, jame atskleisti 5 išminties nuvertėjimo mūsų visuomenėje 

priežastis bei 5 argumentus, kodėl vertinga XXI amžiuje senolių išmintis. Prieš pradedant rašyti, 

išvardykite gero rašinio kriterijus: atskleidžiama, kaip suprasta išmintis samprata; remiamasi 

perskaityto straipsnio faktais; rašinys konkretus, citatos tikslios; mintys ir įžvalgos logiškos; kalbos 

stilius rišlus, aiškus; laikomasi gramatikos ir rašybos taisyklių. 

 
Perskaityk straipsnyje „Išminties devalvacija“ interviu su filosofu Arvydu Šliogeriu ir 

psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu (žr. papildomą skaitinį 
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/219/isminties-meile/ismintis-pagal-a-sliogeri/540.html). 

Remdamasis perskaitytu tekstu ir asmenine patirtimi parašyk trumpą (vieno ar pusantro puslapio) 
rašinį ir atskleisk 5 reikšmingas išminties nuvertėjimo mūsų visuomenėje priežastis bei 5 argumentus: „Ko 
verta XXI amžiuje senolių išmintis?“ 

 
                   Žmogus – žinių maišas 

   Panieka vyresnio amžiaus žmonėms, išminties nuvertinimas – tai neginčijamas 
šiandieninės visuomenės reiškinys. Filosofas Arvydas Šliogeris mano, kad tik 
nedaugelis supranta šio reiškinio tikrąsias priežastis (...) 
     Žinių būtina semtis – jau pirmykštėse bendruomenėse žmonės rinko žinias 
apie medžioklę, gyvūnų elgseną, žemdirbystę, bendruomeninį gyvenimą. Visos 
visuomenės buvo žinių visuomenės, be to apsieiti neįmanoma, bet visose 
protingose visuomenėse buvo gerai įsisąmonintas kitas, daug svarbesnis 
dalykas – brandų žmogų, o mūsų laikais – ir brandų profesionalą ugdo ir 
patirtis, ne vien tik žinios. Žinios yra minimumas, kurį būtina turėti, bet savaime 
jos beveik nieko neduoda. Patirtis ateina su metais. Reikia daug druskos 



  

103 
 

suvalgyti, kad taptum patyrusiu žmogumi, specialistu, ir visai nesvarbu, kokias pareigas eini. Patirtis yra tai, 
ko tu negali gauti nei iš interneto, nei iš televizijos, nei iš knygų, nei iš instrukcijų. Žinios tik kartu su patirtimi 
įgyja tikrąją vertę ir tampa išmintimi.  
          Kas galėtų reabilituoti vyresnių žmonių patirtį? Tik pačių žmonių, kurie dabar daro iš jaunystės kultą, 
žmogiškasis gyvenimiškasis  patyrimas, – į Ingos Liutkevičienės, „Verslo klasės“ žurnalistės, klausimą atsako 
p. Šliogeris. 

 

            Rašinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieiga per internetą: http://smp2014do.ugdome.lt/Products/295/isminties-meile/ismintis-

pagal-a-sliogeri/394.html 



  

104 
 

7.2. Pasiekimų vertinimo lygiai 
 

Kritinis mąstymas ir teksto kūrimas 
 

Aukštesnysis 

 

Mokinys detaliai išanalizuoja ir apibrėžia esmines etikos sąvokas, probleminius 

klausimus, principus ir/ar teorijas. Apibendrina informaciją bei pateikia nuoseklių, 

logiškai pagrįstų argumentų. Nagrinėja, kiek jo žinios ir duomenys apie tekstą yra 

tikri, kad paaiškintų originalo kilmę ir prasmę. Samprotauja apie bendrąsias 

vertybes ir normas, aiškiai įvardija požiūrių įvairovę ir daro filosofine etika 

pagrįstas išvadas. 

Kuria tekstą labai susidomėjęs, nes suvokia, kiek jam asmeniškai svarbus rašinio 

turinys ir kūrybinis procesas. Sudėtingai samprotauja reikšdamas mintimis, 

vaizduotę ir jausmus. Apmąsto, interpretuoja ir vertina naujus požiūrius ir idėjas. 

Rašo vaizdinga ir turininga, stilistiškai taisyklinga kalba, vartoja literatūrinės 

raiškos priemones ir vaizdingus simbolius. Gerai supranta, kas daro poveikį 

auditorijai ir pasirenka puikių, išradingų priemonių ir pavyzdžių idėjoms pristatyti 

ir plėtoti. 

Pagrindinis 

 

Mokinys analizuoja esmines sąvokas, probleminius klausimus, elgesio modelius 

ir/ar teorijas. Apibendrina informaciją ir pateikia argumentų remdamasis kasdieniu 

supratimu ir patyrimu. Diskutuodamas nagrinėja informacijos šaltinius, jų kilmę ir 

ištraukų prasmę. Įvardija daugelio pripažįstamas vertybes ir normas. Aiškiai 

apibrėžia skirtingus požiūrius ir pagrindžia savo, argumentuoja daugelį teiginių. 

Kuria tekstą susidomėjęs, paaiškina, kiek jam asmeniškai svarbus rašinio turinys. 

Įvardija, kokiomis mintimis, vaizduote ar jausmais grįsti jo įsitikinimai ir paaiškina, 

kurie yra svarbūs. Tyrinėja naujus požiūrius ir idėjas. Įtikinamai rašo ir parenka 

kalbines, literatūrines ir vaizdines išraiškos priemones. Supranta, kas daro poveikį 

auditorijai ir pasirenka tinkamų detalių ir pavyzdžių idėjoms pristatyti ir plėtoti. 

Patenkinamas 

 

Mokinys analizuoja paprastas sąvokas, klausimus, elgesio pavyzdžius ir/ar 

teorijas, apibendrina informaciją ir pateikia keletą adekvačių argumentų.  

Diskutuodamas nagrinėja informacijos šaltinius, jų kilmę ir autorių intencijas. 

Pripažįsta vertybes ir normas, įvardija skirtingus požiūrius ir pateikia tam tikrą 

nuomonę. 

Kuria tekstą susidomėjęs, įsitraukia į kūrybinį procesą. Suprantamai reiškia savo 

mintis, vaizduotę ir jausmus. Svarsto naujus požiūrius ir idėjas. Tinkamai vartoja 

kalbą, literatūrines ir vaizdines išraiškos priemones. Atsižvelgia į skaitytojus ar 

klausytojus, pasirenka keletą detalių ir pavyzdžių idėjoms pristatyti ir plėtoti. 

Nepatenkinamas 

 
 Mokinys nepasiekė aukščiau aprašytų gebėjimų lygio. 

 
 
 

 


