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ĮVADAS 

 
1. Metodinių rekomendacijų paskirtis 

Lietuvių kalbos modulių programų 11–12 kl. metodinės rekomendacijos skirtos mokytojams, dirbantiems pagal Lietuvių kalbos modulių 

programas 11–12 kl. Jose pateikiama keturių modulių: „Teksto samprata, poveikio, sąsajos su kontekstu suvokimas“, „Tapatybės raiška“, 

„Daugiakultūrė Lietuvos literatūra“, „Žmogus istorijoje. Santykio variantai“ – ilgalaikio planavimo pavyzdžių, užduočių, metodinių patarimų, 

kaip efektyviau organizuoti kalbinio ir literatūrinio (kultūrinio) ugdymo procesą. Metodinės medžiagos variantiškumo nevengta sąmoningai – 

siekiant atskleisti galimybę dirbti kūrybiškai, parodyti tinkamiausios formos paieškas tiek sudarant ilgalaikius planus, tiek kuriant užduotis.  

2. Bendrosios metodinių rekomendacijų rengimo nuostatos 

Lietuvių kalbos modulių programų 11–12 kl. kūrimo grupė įsitikinusi, kad vertingi literatūros tekstai, bendradarbiavimas ir nuoseklus 

įgūdžių įtvirtinimas (kartojimas) yra geriausia priemonė daugeliui gebėjimų ugdyti(s), būtent: 

 suprasti gana sudėtingų grožinių ir negrožinių tekstų prasmę(es) ir kritiškai juos vertinti; 

 kurti įvairių žanrų tekstus žodžiu ir raštu, atsižvelgiant į tikslą ir adresatą, situaciją; 

 suvokti kalbą ir literatūrą kaip socialinį ir kultūrinį reiškinį. 

Lietuvių kalbos modulių programų 11–12 kl. metodinės rekomendacijos parengtos laikantis svarbiausių Lietuvių kalbos modulių 

programų 11–12 kl. (2012) nuostatų, todėl siūloma didaktinė medžiaga orientuota į mokinių praktinės veiklos gebėjimų plėtojimą, temų, 

autorių, kūrinių sąsajas, problemų išryškinimą.  

Darbo pagal modulių programas pradžioje rekomenduojamas parengiamasis modulis, skirtas komunikacijai ir tekstų įvairovei pažinti; 

vėliau siūloma Lietuvių kalbos modulių programose 11–12 kl. (2012) numatytus dalykus gilinti pagal probleminius pjūvius ir kompleksiškai 

ugdyti(s) dalykines (komunikavimo, kultūrinę) ir bendrąsias kompetencijas. Visose bendrojo ir išplėstinio kurso modulių programose turėtų 

būti nagrinėjami kūriniai iš privalomųjų kūrinių sąrašo (viename iš modulių kiekvienas privalomas kūrinys turi būti perskaitytas visas, kitais 

atvejais pakanka nedidelės ištraukos), taip pat skaitomi pasirinkti tekstai (žodiniai ir nežodiniai), kuriami įvairių žanrų rašytiniai ir sakytiniai 
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tekstai, t. y. skiriama dėmesio visoms kalbinės veiklos sritims. Kiekviename modulyje atsižvelgiama į istorinę kultūros raidą, aptariamos 

galios, ideologijos ir kitos poveikio struktūros bei manipuliavimo būdai, vertybių kaita, kalbos ir visuomenės santykiai.  

3. Modulių programų sudarymo principų įgyvendinimo galimybės metodinėse rekomendacijose 

3.1. Integracija modulio viduje 

Metodinėse rekomendacijose realizuojamas vienas esminių modulių programos sudarymo principų – integracija kiekvieno modulio viduje 

ir tarp modulių. Laikomasi nuostatos, kad netikslinga atriboti kalbinę ir literatūrinę veiklą, priešingai, siūloma kiekviename modulyje ugdyti 

įvairius gebėjimus, derinti skirtingas veiklas, paliekant laisvę mokytojui pačiam pasirinkti kalbinės veiklos dominantę.  

Modulių programų kūrėjai teikia rekomendacijas, kokia kalbinės veiklos dominantė vienu ar kitu atveju būtų prasmingiausia, pvz., modulio 

„Tapatybės raiška“ programoje siūloma daugiau dėmesio skirti samprotavimo teksto rašymo, viešųjų kalbų rengimo ir sakymo gebėjimams 

ugdyti(s), neužmirštant literatūros (šiame modulyje siūloma skaityti V. Krėvės „Skirgailą“, Just. Marcinkevičiaus „Mažvydą“, patriotinius 

Maironio eilėraščius). Modulio „Žmogus istorijoje. Santykio variantai“ programoje siūloma susitelkti į kultūros žmonių pasirinkimus istorijos 

akivaizdoje, tam tikrus santykio su istorija variantus, ryškėjančius įvairaus pobūdžio tekstuose. Mokantis pagal šią modulio programą sudaromos 

galimybės ugdyti(s) gebėjimus kritiškai vertinti santykį su gyvenamuoju metu: apmąstyti galimybę rinktis – taikytis su aplinkos melu ar jam 

pasipriešinti, ginti visuomenės, tautos interesus ar rūpintis asmenine gerove, mąstyti apie laisvės ir atsakomybės ribas, solidarumo vertę. Taip pat 

siekiama, kad mokiniai  gebėtų pažinti ir aptarti lietuvių literatūros kūriniuose (ypač parašytuose po Antrojo pasaulinio karo) nagrinėjamus 

egzistencinius klausimus, modernistinę kūrinių raišką,  kad mokėtų ne tik atpažinti svarbiausius istorinių laikysenų variantus, bet ir suvoktų jų 

sąsają su literatūrine raiška: ironiška, stoiška, lyriška, patetiška, groteskiška. 

Nors bendrajam raštingumui (rašybai, skyrybai) 11–12 kl. nenumatoma atskirų temų, suprantamas mokytojų rūpestis ir noras savo 

mokinius matyti kiek įmanoma raštingesnius. Todėl galima (o kai kuriose klasėse net ir būtina) nepalikti šios veiklos nuošaly. Rašybos / 

skyrybos įtvirtinimui skirtą veiklą galima puikiausiai integruoti pasitelkiant skaitomus tekstus, t. y. ir diagnostinius, ir mokomuosius, ir 

kontrolinius diktantus bei kitokias praktines užduotis (pvz., rašybos / skyrybos testus – įrašant reikalingas raides ar skyrybos ženklus; teksto 

suvokimo užduotis siūloma rengti iš tų tekstų, kurie numatomi skaityti modulio programoje). Geriau vieną tekstą aptarti išsamiau pagal modulio 
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programoje numatytą aspektą, kitas gali būti skirtas dirbti savarankiškai namie (pvz., atidžiai skaitydami tekstą patys kelti bei formuluoti 

klausimus, kurie gvildenami tekste), o trečią parengti kaip kalbinę ar teksto suvokimo užduotį. Taip galima pasiekti iškart keletą tikslų: mokiniai 

įgis reikalingų žinių, plės akiratį, gilins raštingumo įgūdžius bei ugdysis teksto suvokimo gebėjimus. 

Rengdami integruotas raštingumo įgūdžius lavinančias ir teksto suvokimo gebėjimus ugdančias užduotis, mokytojai neturėtų bijoti šiek 

tiek tekstus keisti: kai ką praleisti, įterpti kokį žodį ar žodžių junginį, transformuoti, t. y. paprastinti sakinį. Juk ir valstybinio, ir mokyklinio 

lietuvių kalbos brandos egzamino užduotyse būdavo tekstų (net ir teksto suvokimo užduočių!), pabaigoje pažymėtų pagal Ivanauskaitę, Nyką-

Niliūną ar kt. Svarbu neiškreipti turinio, palikti svarbiausias teksto idėjas. Be to, vienuoliktokai raštingumo užduotis atlieka greitai, greitai 

parašo ir diktantą: likusį pamokos laiką siūloma išnaudoti pokalbiui apie skaitytą ar rašytą tekstą. Per 10 min. galima įvardyti teksto temą, 

problemą(as), svarbiausias idėjas, palyginti, kuo tema skiriasi nuo pagrindinės minties, arba tiesiog pasišnekėti – patiko, nepatiko, kodėl, kas 

buvo (ne)aišku, (ne)įdomu ir t. t. 

Tiems, kas dažnai mokiniams skiria rašymo užduotis, siūloma teksto (žinoma, atitinkančio modulio turinį) suvokimo paskutinį klausimą 

formuluoti kaip užduotį parašyti samprotavimo pastraipą. Pvz., išplėtoti n pastraipos pagrindinę mintį pateikiant savo pavyzdžių, parašyti 

argumentuotą nuomonę atsakant į vieną kurį iš tekste keliamų klausimų, pasiūlyti tekste keliamų problemų sprendimo būdų ir t. t. Jei tekstas 

mokiniams bus aiškus ir ne per ilgas, jie susidoros su paskutine suvokimo užduotimi. Sunkiausia yra tekstų atranka: juk turėtų būti pateikiami ne 

bet kokie estetiškai paveikūs tekstai (pritaikomi ir raštingumui, ir suvokimui mokyti), o tokie, kuriuose kalbama apie ŽMOGŲ ISTORIJOJE, 

TEKSTŲ SĄVEIKĄ IR POVEIKĮ, DAUGIAKULTŪRĘ LIETUVĄ ir pan. 

3.2. Integracija tarp modulių 

Literatūrinio (kultūrinio) ir kalbinio ugdymo medžiaga modulių programose organizuota judėjimo spirale principu, einant nuo paprastesnio 

prie sudėtingesnio, aktualizuojant naujus kūrinių aspektus ir ryšius skirtingų laikotarpių literatūroje bei sąsajas su aktualiąja dabartimi. Ilgalaikio 

planavimo pavyzdžiuose kiekviename modulyje nagrinėjamus kūrinius taip pat siūloma išdėstyti chronologiškai, t. y. istoriškumo principas nėra 

ignoruojamas. Siūloma atkreipti dėmesį į distanciją tarp vieno ar kito kūrinio parašymo laiko, apmąstyti skirtingas to paties kūrinio 

interpretacines prieigas, nulemtas komunikacinės situacijos ir jos keičiamų prasmių, t.y. istoriškumas įtraukiamas ir į literatūros suvokimo erdvę. 
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Didelė reikšmė metodinėse rekomendacijose teikiama tarptekstiniams ir kontekstiniams ryšiams: kūrinys iš privalomo sąrašo kaskart 

atsiduria vis naujoje tekstų apsuptyje, kuri išryškina naujus prasmės aspektus ir padeda suvokti autoriaus ir kūrinio vietą literatūros istorijoje, 

vidinę kultūros raidą, idėjų ir reiškinių sąsajas. Tai, žinoma, nereiškia, kad mokiniai kas kartą turės iš naujo skaityti nuo pradžios iki galo 

nurodytus kūrinius, dažnai užteks tik vieno ar kelių fragmentų, skaityto kūrinio priminimo, kitų to paties kanoninio autoriaus tekstų ar privalomo 

kūrinio naujų aspektų išryškinimo. Pvz., modulio „Daugiakultūrė Lietuva“ programoje kalbant apie lietuvių-lenkų įtampas ir jų išraiškas 

literatūroje siūlomi lyginti du fragmentai iš skirtingų kūrinių: nedidelis Skirgailos monologas, išreiškiantis negatyvų požiūrį į lenkus (šią dramą 

jau bus skaitę modulyje„Tapatybės raiška“) ir antilenkiškus stereotipus demaskuojantį fragmentą iš mokiniams dar neskaityto  A. Škėmos  

romano „Balta drobulė“ (pasakojimas apie tėvo patriotines dramas). 

Svarbu, kad tokiu būdu mokinimas susidarytų tęstinumo, perimamumo, sankirtų „žemėlapis“, rašytojas taptų savas ir aktualus, kad 

mokiniai ne pasyviai kauptų žinias apie literatūrą, o nuolat tikrintų nuomones, požiūrius, aktyvintų literatūros kūriniais paremtus argumentus, 

kuriuos galėtų pasitelkti diskusijose, viešose kalbose, įvairiuose rašiniuose ir savęs refleksijoje. 

4. Mokinių pasiekimų vertinimas 

Mokinių pasiekimai vertinami pagal Lietuvių kalbos modulių programų 11–12 kl. pasiekimų aprašus, kuriais remdamiesi mokytojai kuria 

individualias vertinimo metodikas,  rengia užduočių vertinimo kriterijus.  Vertinimo kriterijai ir būdai turi atitikti mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarką ir atspindėti pasiekimų lygį. Baigus modulio programą taikomas apibendrinamasis vertinimas. 

Įgyvendinant modulinio mokymosi programas rekomenduojama taikyti formuojamąjį ir kaupiamąjį vertinimą visuose modulinio 

mokymo(si) etapuose: prieš mokymąsi, mokantis ir po mokymosi. Šį vertinimą atlikti visą mokymo laiką padėtų nuolatinio stebėjimo lapai, skirti 

kiekvienam mokiniui. Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamieji darbai vertinami taikant formalųjį vertinimą.  

Diagnostinį vertinimą rekomenduojama atlikti prieš mokymąsi (pradėjus mokytis pagal modulio programą), siekiant išsiaiškinti mokinių 

mokymosi galimybes ir spragas, numatyti tolesnius mokymosi žingsnius, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą. Modulio pradžioje 
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taikomas diagnostinis vertinimas neturėtų būti formalus, jo tikslas – diagnozuoti mokinio stiprybes ir silpnybes. Diagnostinio vertinimo rezultatai 

galėtų būti lyginami su baigiamojo darbo rezultatais, kad mokiniai suprastų, ko išmoko, kokių mokymosi rezultatų pasiekė.  

Formuojamojo vertinimo metodai taikomi  visuose modulinio mokymo(si) etapuose, kad mokiniai galėtų analizuoti savo pasiekimus ir 

mokymosi spragas, reflektuoti savo pažangą, projektuoti mokymosi bei tobulėjimo perspektyvas. Formuojamasis vertinimas taikomas visoms 

kalbinės veiklos rūšims.  

Kaupiamasis vertinimas – mokytojo kaupiama informacija apie mokymosi pažangą. Kaupiamuoju būdu surinkti įvertinimai 

formalizuojami – paverčiami pažymiais.  

Apibendrinamasis vertinimas taikomas išėjus visą modulio programą, jį sudaro kaupiamojo vertinimo rezultatai, tarpiniai atsiskaitymai 

ir baigiamieji darbai (mokiniui rašomas vienas pažymys už visus atliktus darbus). Metodinėse rekomendacijose pateikiamos gairės, kokį svorį 

galėtų turėti kaupiamieji vertinimai, tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamieji darbai. Mokytojai juos gali koreguoti savo nuožiūra.   

Lietuvių kalbos modulių programų 11–12 kl. metodinėse rekomendacijose pateikiama apibendrinamojo ir formuojamojo vertinimo 

pavyzdžių.  
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I. Lietuvių kalbos modulių 11–12 kl. ilgalaikio planavimo pavyzdžiai 

1.1. Modulis „Teksto samprata, poveikio, sąsajos su kontekstu suvokimas“ 11 kl. 

1.1. 1. Modulio įgyvendinimo metodinės gairės 

 

Modulis suvoktinas kaip sisteminantis turimas žinias, padedantis formuotis asmeninį santykį su literatūra, plečiantis ir gilinantis kultūrinės 

tradicijos suvokimą, sudarantis sąlygas lavintis gebėjimus atpažinti tekstų poveikio priemones ir ugdytis atsparumą manipuliacijoms, kurios gali 

riboti asmens laisvę ir sąmoningumą. Šio tikslo siekti siūloma aktualizuojant kultūros istorijos žinias, analizuojant įvairaus pobūdžio grožinius ir 

negrožinius tekstus, provokuojant mokinių diskusijas, mokantis rašyti įvairaus pobūdžio rašytinius ir sakytinius tekstus.  

Pirmas modulio programos aspektas – žodžio, rašto, vaizdo epochų istorija ir skirtingi tekstų suvokimo būdai. Vertėtų pradėti nuo 

sakytinės kultūros, skatinant mokinius atpažinti šios kultūros tradicijos tąsą ir modifikacijas šiandien. Vėliau siūloma pereiti prie rašytinės 

(prisimenant masinės spaudos atsiradimą ir jos poveikį visai Europos civilizacijai bei lietuvių tautos formavimuisi), o nuo šios – prie vaizdo 

kultūros ir jos dominavimo šiais laikais. Svarbu, kad mokiniai suvoktų komunikacijos priemonių (medijų) ir teksto (skirtingų jų tipų) ryšius bei 

kaitą. Žinios apie komunikacines funkcijas turėtų padėti geriau suvokti tekste slypinčių reikšmių aktualumą ir pagelbėti mokiniams kuriant savo 

tekstus. Siūloma skaityti ne vien teorinius tekstus, bet  ir skatinti mokinius ieškoti įdomių analizės objektų internete ar kitoje terpėje. 

Antras šio modulio aspektas – mokymasis suprasti, kokį poveikį tekstai gali daryti žmogui. Dėmesio centre žodiniai ir vaizdiniai tekstai: 

publicistika, reklama, propagandiniai tekstai, jų poveikis ir argumentacijos būdai bei to poveikio etikos klausimai. Nuo analizės vertėtų pereiti 

prie savo tekstų – poleminio rašinio ar straipsnio, įtikinimo kalbos – kūrimo, numatant ne tik verbalinę, bet ir neverbalinę raišką, padedančią 

siekti įtaigos.  

Trečias modulio aspektas – grožinės literatūros (atskirais atvejais – kitų meno rūšių) tekstų sąveika, poveikis adresatui bei jų „perskaitymo“ 

ryšys su kultūriniu-istoriniu kontekstu. Čia svarbios dvi kryptys: a) žinių apie grožinę literatūrą kartojimas ir gilinimas, b) žinių taikymas 

analizuojant grožinės literatūros tekstus, atkreipiant dėmesį į literatūrinės komunikacijos specifiškumą, kūrinio ir parašymo laiko bei aktualiojo 



 

 

9 

(interpretacijos) laiko sąsajas. Naudinga pasitelkti grožinės literatūros kūrinių iliustracijų, jos adaptacijų kine, teatre, dailėje, skatinti mokinius 

ieškoti jiems įdomios literatūros pavyzdžių. 
  

Pateikiamus ilgalaikio planavimo pavyzdžius vertėtų suvokti kaip rekomendacijas ir pasiūlą, iš kurios mokytojai gali rinktis jiems patrauklią 

ir naudingą medžiagą bei idėjas. Didesnė medžiagos pasiūla turėtų būti naudinga diferencijuojant ir individualizuojant užduotis. 
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1.1.2. Modulio ilgalaikis planas  

Parengė ekspertų grupė 

Modulio trukmė: 

Bendrojo kurso – 25 val. 

Išplėstinio kurso – 31 val. 

 

Mokymo(si) 

etapai  ir 

uždaviniai 

Temos 

 

Val. sk. 

B (25) /  

I (31) 

Sąvokos Tekstai Mokinių veikla ir jos vertinimas 

I. Teksto 

samprata. 

Tekstas kaip 

komunikacijos 

akto elementas. 

Žodinės 

komunikacijos 

kaita kultūros 

istorijoje. 

Uždaviniai 

1. Suvoks tekstą 

kaip 

komunikacijos 

aktą.  

MMoodduulliioo  ttiikkssllųų,,  

uužžddaavviinniiųų  

pprriissttaattyymmaass,,  

įį((ssii))vveerrttiinniimmoo  

ssiisstteemmooss  aappttaarriimmaass..  

KKoommuunniikkaacciijjaa  iirr  

sskkiirrttiinnggooss  žžeennkkllųų  

ssiisstteemmooss..  TTeekkssttųų  ttiippaaii  

ppaaggaall  kkoommuunniikkaacciinnęę  

tteerrppęę::  žžooddiinniiss,,  

ggaarrssiinniiss,,  

vvaaiizzddiinniiss..  SSiinnkkrreettiinniiaaii  

tteekkssttaaii  ((tteeaattrraass,,  

kkiinnaass))..  

  

1 1 Komunikacija 

Kalba 

Kalbėjimas 

Tekstas 

Ženklas 

Turinys 

Raiška 

Terpė 

„Šventasis Raštas“, Jn 1, 1–18 

„Pradžioje buvo Žodis“ arba 

komunikacijos galimybės 

(http://www.skrynia.lt/module

s.php?name=News&file=artic

le&sid=695). Analitinis 

skaitymas. 

G. Čepaitienė, K. Župerka, 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis 

XI–XII klasei“. 

G. Notrimaitė, M. Ramonienė, 

S. Žukas, „Žmogus ir kalba. 

Lietuvių kalbos vadovėlis 11–

12 kl.“. 

V. Salienė ir A. Smetona, 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis XI 

Pokalbis apie komunikaciją, tekstų tipus 

pagal skirtingas komunikacines terpes.  

Ištraukos skaitymas, aptarimas (galima 

integruota tikybos ir lietuvių kalbos 

pamoka). Pokalbis apie skirtingas 

komunikacines terpes.  

Vaidmenų žaidimas / ištraukos „Kam reikalingi 

žodžiai, arba daiktai vietoj žodžių“ 

inscenizavimas (galima integruota lietuvių 

kalbos ir filosofijos pamoka).  

Mokinių žinių ir gebėjimų diagnostinis 

vertinimas. 

Neformalusis mokinių įsivertinimas.  

http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=695
http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=695
http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=695
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2. Supras, kaip 

teksto tipas 

priklauso nuo 

komunikacinės 

terpės. 

3. Analizuos, kaip 

kultūros istorijos 

procese kito 

komunikacinės 

situacijos 

samprata. 

 

Sinkretinis  

menas 

 

 

 

– XII klasėms“. 

Dž. Sviftas. Ištrauka iš 

„Guliverio kelionių“ (Kaunas: 

Šviesa, 1997, p. 157–158, 

trečia dalis, 5 laida). 

 

 

 

Kaupiamasis vertinimas už dalyvavimą 

pokalbyje. 

Sakytinė tradicija ir 

jos dominuojančios 

funkcijos: maginė, 

atminties, didaktinė.  

2 2 Sakytinė kultūra 

Tautosaka 

Mitas 

Pasaka 

Sakmė 

Padavimas 

Anekdotas 

Užkalbėjimas 

Skirtingų žanrų tautosakos 

tekstai.  

Internetinis folkloras.  

Virginijus Savukynas. 

„Internetinis folkloras“ 

(http://www.skrynia.lt/module

s.php?name=News&file=artic

le&sid=373; 

http://www.citatos.com/folklor

as.htm;http://www.tinklink.lt/p

uslapiai/zymes/internetinis_fol

kloras/). 

Tautosakos tekstų analizė.  

Prisiminus pasakojamosios tautosakos žanrus, 

grupei mokinių užduodamas namų darbas – 

parinkti kelių tipų (pagal dominuojančią 

funkciją) internetinio folkloro pavyzdžių. 

Probleminiu teiginiu (tautosaka šiandien – 

atgyvenęs dalykas) pradedama diskusija apie 

tautosakos tipus ir funkcijas, funkcijų kaitą 

šiandien. 

Plačiau žr. II skyriuje. 

Mokinių žinių ir gebėjimų diagnostinis 

vertinimas. 

Kaupiamasis vertinimas už dalyvavimą 

pokalbyje. 

Formaliai gali būti vertinami tautosakos tekstų 

pristatymai. 

RRaaššttaass..  KKaallbbiinnėėss  

kkoommuunniikkaacciijjooss  

2 2 Rašytinė kultūra Ištrauka iš Platono „Faidras“, 

(p. 34–36) 

Smegenų šturmas, probleminantis sakytinės ir 

http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=373
http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=373
http://www.skrynia.lt/modules.php?name=News&file=article&sid=373
http://www.citatos.com/folkloras.htm
http://www.citatos.com/folkloras.htm
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ppaassiikkeeiittiimmaass  

ppeerreeiinnaanntt  nnuuoo  

ssaakkyyttiinnėėss  pprriiee  rraaššttoo  iirr  

pprriiee  kknnyyggooss  kkuullttūūrrooss..    

Gutenbergo epocha. 

Pirmoji lietuviška 

knyga. Masinės 

spaudos atsiradimas, 

jos poveikis 

literatūrai (masinės 

skaitytojų auditorijos 

susiformavimas ir 

profesionalų rašytojų 

atsiradimas) ir 

tapatybei (laikraščiai 

ir modernios tautos 

kūrimasis XIX a. 

Lietuvoje). 

 

 Atmintis ir 

raštas 

Gutenbergo 

epocha 

 

Auditorija 

Masiniai 

skaitytojai 

Rašytojai 

profesionalai  

Romanas 

Moderni epocha 

/ tauta 

(http://filosofija.podarbo.com/

textai/platonas_faidras.pdf). 

Mokytojų atrinkti grožiniai ir 

negrožiniai tekstai; vaizdinė ir 

medžiaga iš interneto.  

rašytinės kultūros skirtį / mokytojo paskaita. 

Plačiau žr. II skyriuje. 

Mokinių parengtos medžiagos pristatymas ir 

aptarimas. Bandymas drauge suformuluoti 

(į)vertinimo kriterijus: ar atitinka žanrą, tikslą, 

adresatą; ar atskleista tema. 

Klausimas-galvosūkis apie spaudos poveikį 

tautai, bendrinės kalbos ir spaudos santykį. 

Siūlyti mokiniams mąstyti istoriškai. Diskusija 

apie spaudos vaidmenį šiandieninėje Lietuvoje.  

Plačiau žr. II skyriuje. 

Tuometinių ir šiandieninių laikraščių struktūros 

lyginimas. 

 

 

Kaupiamasis vertinimas už darbą grupėmis. 

Medžiaga mokytojui. 

Ištraukos iš: 

J. Lotmanas, „Sakytinė kalba 

kultūros istorijos 

perspektyvoje“ iš „Kultūros 

semiotika“, 2004. McLuhan, 

„Kaip suprasti medijas“, 2003. 

„Spausdintas žodis. 

Nacionalizmo architektas“, p. 

179–179. B. Anderson, 

„Įsivaizduojamos 

bendruomenės“, 1999, p.48–

63. 

J.-C. Carriere ir U. Eco, 

„Nesitikėkite atsikratyti 

knygų“, 2011. 

Vaizdo epocha. 

Elektroninis tekstas. 

Daugialypė terpė. 

 

2 2 Vizualinė 

kultūra 

Vaizdo epocha 

Elektroninis 

tekstas 

UU..  EEccoo,,  „„NNuuoo  iinntteerrnneettoo  lliinnkk  

GGuutteennbbeerrggoo::  tteekkssttaass  iirr  

HHiippeerrtteekkssttaass““  

((hhttttpp::////wwwwww..bbaallssaass..cccc//uummbbeerrtt--

eeccoo--nnuuoo--iinntteerrnneettoo--lliinnkk--

gguutteennbbeerrggoo--tteekkssttaass--iirr--

hhiippeerrtteekkssttaass))..  

A. Balbierius, „Vaizdų 

Namuose išrašyti U. Eco straipsnio  

svarbiausias idėjas ir jas išsiaiškinti klasėje. 

Diskusija: ar vaizdų epocha pakeis žodžio, rašto 

epochą? Namuose siūloma parašyti pastraipą 

šia ar panašia tema.  

Teksto tikslinio skaitymo pratybos.  

http://filosofija.podarbo.com/textai/platonas_faidras.pdf
http://filosofija.podarbo.com/textai/platonas_faidras.pdf
http://www.balsas.cc/umbert-eco-nuo-interneto-link-gutenbergo-tekstas-ir-hipertekstas
http://www.balsas.cc/umbert-eco-nuo-interneto-link-gutenbergo-tekstas-ir-hipertekstas
http://www.balsas.cc/umbert-eco-nuo-interneto-link-gutenbergo-tekstas-ir-hipertekstas
http://www.balsas.cc/umbert-eco-nuo-interneto-link-gutenbergo-tekstas-ir-hipertekstas
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Hipertekstas 

Daugialypė 

terpė 

griūties laikai“  

(http://www.egzaminai.lt/failai

/83_uzduotys_2007_VBE_liet

uviu_valstybine.pdf). 

M. Prenskis, „Skaitmeninio 

pasaulio čiabuviai ir 

imigrantai“. 

J.-C. Carriere ir U. Eco, 

„Nesitikėkite atsikratyti 

knygų“, 2011.  

Tekstas, jo 

komunikacinės 

funkcijos. Tekstų 

funkciniai stiliai. 

1 2 Adresatas 

Adresantas 

Tekstas 

Funkcinis stilius 

Buitinis stilius 

Administracinis 

stilius 

Mokslinis stilius 

Meninis stilius 

Publicistinis 

stilius 

G. Čepaitienė, K. Župerka, 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis 

XI–XII klasei“. 

S. Žukas ir kt., vadovėlis 

„Žmogus ir kalba“. 

V. Salienė ir A. Smetona, 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis 

XI–XII klasėms“. 

M. Mažvydo „Katekizmo“ 

Pratarmė. 

Mokytojo ir mokinių atrinkti 

skirtingų stilių tekstai.  

Mokytojo paskaita. 

Skirtingų tekstų komunikacinės funkcijos 

aspektu analizė ir kūrimas. 

Sąvokų žemėlapio sudarymas. 

Plačiau žr. II skyrius 

Kaupiamasis vertinimas už logišką sąvokų 

žemėlapio sudarymą. 

II. Negrožinio 

teksto samprata 

ir poveikis.  

NNeeggrroožžiinniioo  tteekkssttoo  

ffuunnkkcciijjooss  ––  

iinnffoorrmmaavviimmoo  iirr  

2 3 Manipuliacija Filmas „Uodega vizgina šunį“ 

(ištrauka), L. Donskio 

vadovėlio „Pilietinis 

Filmo ištraukos aptarimas. 

http://www.egzaminai.lt/failai/83_uzduotys_2007_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/83_uzduotys_2007_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/83_uzduotys_2007_VBE_lietuviu_valstybine.pdf
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Uždaviniai 

1. Mokysis 

suvokti 

negrožinius, 

kultūros tekstus 

taikydami 

tinkamas 

strategijas. 

2. Pažins tekstų 

poveikio 

priemones, 

padedančias 

paveikti adresatą 

ir siekti tikslo. 

3. Ugdysis kritinį 

mąstymą; 

atpažins 

negrožinių tekstų 

žanrus. 

 

 

 

ffoorrmmaavviimmoo..  

Kalbinės, vaizdinės ir 

garsinės žiniasklaidos 

ir politinės, 

komercinės reklamos 

poveikio priemonės, 

padedančios paveikti 

adresatą ir siekti 

tikslo  

manipuliuojant 

adresatu. 

Demagogija 

Politinė 

propaganda 

Ideologija 

Imagologija  

Simuliuojama 

tikrovė 

Viešieji ryšiai 

Mobili tiesa 

Stereotipas 

Etika 

Etiški 

argumentai 

ugdymas“ , 2010 ištraukos. 

Reklaminiai ir kitokie 

vaizdažodiniai tekstai, pvz., 

Krekenavos reklama „Kai 

norisi mėsos“, Lady Gagos 

nuotraukos. 

Mokytojo paskaita. 

Diskutuotinos, neetiškos reklamos (politinės ir 

komercinės) pavyzdžių atrinkimas namuose. 

Plačiau žr. II skyrius. Pokalbis apie politinę 

reklamą grupėmis, atrinktos  medžiagos 

aptarimas ir pristatymas visiems. Pokalbiai 

grupėse. Reklamų argumentų etiškumo 

vertinimas.  

Klasės diskusija / pokalbis apie demagogiją, 

politinę propagandą. 

Siūloma parašyti pastraipą tema: „Ar / kaip 

jaunimą veikia propaganda?“ 

Medžiaga mokytojui: L. 

Donskio publicistiniai ar 

eseistiniai tekstai (pvz., 

„Imagologija, manipuliacijos 

ir viešoji erdvė 

postmodernioje politikoje“ // 

Politologija, 2004). 

 

Kaupiamasis vertinimas akcentuojant 

argumentuotą dalyvavimą pokalbyje, 

diskusijoje. 

Įvairios priemonės 

aktyvinant adresatą: 

socialiai angažuoti 

įvairaus pobūdžio 

tekstai, socialinės 

reklamos funkcijos 

(sveiko gyvenimo 

būdo, pilietiškumo, 

ekologijos, 

atsakomybės 

2 3 Socialinė 

reklama 

Kultūrinė 

reklama 

 

M. Daukšos „Prakalbos“, V. 

Kudirkos, šiuolaikinių 

publicistikos tekstų ištraukos. 

V. Radžvilo „Šliaužiantis 

totalitarizmas“, T. Venclovos 

„Aš dūstu“, D. Petrošiaus 

„Nedūstu, nes nekvėpuoju“, 

A. Patacko „Aš irgi dūstu“ ir 

pan. tekstų laisvasis 

skaitymas. Koks nors klipas 

Skaitymo strategijų – greitojo, analitinio, 

atidžiojo, laisvojo – kartojimas. 

Mokinių atrinktų reklamos ir muzikinių klipų 

analizė (darbas grupėmis) išraiškingumo, 

etiškumo ir poveikio aspektais. 
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propagavimas), 

kultūrinė reklama. 

apie Lietuvos įvaizdį, pvz. 

filmukai užsienio auditorijai 

apie Lietuvai ir Vilnių (pvz., 

http://www.youtube.com/watc

h?v=GHR_B9J_fds&feature=

related). 

Vaizdo klipas „Atsibuskit, 

lietuviai“ 

(http://www.youtube.com/watc

h?v=yXwOgRMol2o).   

Muzikiniai klipai, pvz., „Trys 

milijonai“, A. Mamontovo 

dainos iš albumo „Geltona. 

Žalia. Raudona“.  

Negrožinio 

teksto kūrimas.  

Uždaviniai 

1. Kurs tinkamos 

struktūros 

apeliacinę kalbą ir 

samprotavimo 

rašinį. 

2. Vertins juos 

pagal aptartus 

kriterijus. 

 

Iškalbos ugdymas. 

Viešųjų kalbų rūšys. 

Apeliacinės kalbos 

rengimas ir sakymas.  

Loginiai ir emociniai 

argumentai.  

 

 

 

 

2 3 Retorika 

Apeliacinė kalba 

Ryšio su 

adresatu figūros 

Loginiai 

argumentai 

Emociniai 

argumentai 

 

Apeliacinių kalbų pavyzdžiai. 

G. Čepaitienė, K. Župerka, 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis 

XI–XII klasei“. 

 

S. Žukas ir kt., vadovėlis 

„Žmogus ir kalba“. 

V. Salienė ir A. Smetona 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis 

XI–XII klasėms“.  

Pasirinktos kalbos įrašo peržiūra ir aptarimas 

akcentuojant dėmesį adresatui, santykį tarp 

racionalumo, logiškumo ir vaizdingumo, 

emocingumo. 

Įtampos tarp sakytinės ir rašytinės kalbos 

ryškinimas. 

Plačiau žr. II skyrius. 

Bandymas formuluoti kalbos į(si)vertinimo 

kriterijus sėkmingų ir nesėkmingų kalbų 

analizės pagrindu.  

Apeliacinių kalbų temų formulavimas: dėmesys 

adresatui, kalbėjimo situacijai, temos 

http://www.youtube.com/watch?v=GHR_B9J_fds&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GHR_B9J_fds&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GHR_B9J_fds&feature=related
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S. Gedos kalbos „Apgailėti ir 

tikėti“, sakytos 1988 m. 

rugpjūčio 23 d. Vingio parke, 

ištraukos analizė 

(http://www.youtube.com/watc

h?v=zfgtne2fxJk&feature=rel

ated). 

 

problemiškumui. 

Klasės draugų kalbų aptarimas ir vertinimas.  

Kalbėjimo vertinimo kriterijų tikslinimas. 

Formalusis kalbų vertinimas pagal 

suformuluotus kriterijus. Kaupiamasis 

vertinimas už argumentuotą bendraklasių kalbų 

vertinimą. 

Dalykiniai tekstai. 

Samprotavimo teksto 

suvokimas ir kūrimas 

(tikslas, adresatas, 

pavadinimas, 

rišlumas, tema, 

problema, pagrindinė 

mintis, siejimo 

priemonės, 

samprotavimo 

pastraipų ypatumai). 

Probleminis ir 

poleminis 

samprotavimo 

rašinys. 

 

3 4 Dalykinis 

tekstas 

Samprotavimo 

tekstas 

Polemika 

Argumentai už ir 

prieš 

G. Čepaitienė, K. Župerka, 

„Lietuvių kalba: Vadovėlis 

XI–XII klasei“. 

Arba: medžiaga S. Žuko ir kt. 

vadovėlyje „Žmogus ir kalba“. 

Siūloma grįžti prie T. 

Venclovos ir A. Patacko 

tekstų. 

  

Mokinių atrinktų gerų probleminių ir poleminių 

straipsnių analitinis skaitymas prisimenant 

komunikacijos schemą, atkreipiant dėmesį į 

funkcijų hierarchiją. 

Mokytojo parengtų samprotavimo kriterijų 

aptarimas, jų pildymas su mokiniais.  

Samprotavimo teksto kūrimo pratybos 

grupėmis. Temos, idėjos, teiginių ir argumentų 

santykis, įtikinamumo siekis. 

Poleminio straipsnio analizė argumentacijos 

aspektu. Bandymas sukurti poleminio straipsnio 

pastraipą atkartojant analizuoto straipsnio 

argumentacijos, pastraipos komponavimo būdą, 

ieškant loginių ir emocinių argumentų dermės. 

Probleminis ir poleminis samprotavimo 

rašinio rašymas, redagavimas. 

Klasės draugų rašinių aptarimas ir vertinimas 

pagal sutartus kriterijus. 

Kaupiamasis vertinimas už argumentuotą 

http://www.youtube.com/watch?v=zfgtne2fxJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zfgtne2fxJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zfgtne2fxJk&feature=related
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bendraklasių rašinių vertinimą.  

Formuojamasis rašinių vertinimas (su 

komentarais, kad vėliau būtų matyti mokinių 

pažanga ir jie galėtų sau kelti aiškius, 

apsibrėžtus tikslus.  

III. Grožinio 

teksto samprata 

ir poveikis. 

Uždaviniai 

Ugdysis grožinių  

tekstų analizės ir 

interpretacijos 

gebėjimus.  

 

Grožinės literatūros 

samprata, funkcijos. 

Gyvenimo ir 

literatūros skirtis.  

 

 Literatūrinės 

komunikacijos 

situacija: autorius – 

tekstas – kontekstas – 

skaitytojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Grožinė 

literatūra 

Poetinė / estetinė 

funkcija 

Literatūrinė 

komunikacija 

Autorius 

Pasakotojas 

Kalbantysis / 

lyrinis subjektas 

Kontekstas  

Estetinė vertė 

S. Žukas, „Literatūros teorija 

ir literatūros tekstų 

interpretacijos, II d,“, 2000 / 

G. Viliūnas, „Nuo ko pradėti“ 

(kn. „Teksto analizė 

mokykloje“, 1998). 

S. Žukas ir kt., Vadovėlis 

„Žmogus ir kalba“. 

Mokytojo ir mokinių parinkti 

dienoraščių fragmentai, 

prozos, poezijos tekstai. 

Vladas Šimkus „Tobulas 

eilėraštis“. 

Aktyvinantis pokalbis: kam reikalinga grožinė 

literatūra?  

Žinių apie grožinės literatūros sampratos, 

funkcijų, poveikio, literatūrinės komunikacijos 

situaciją aktualinimas, gilinimas. 

Kelionių aprašymo reklamoje, kelionių 

apybraižoje, ,,bloge“ ir grožinėje literatūroje 

lyginimas ar kitokio informacinio ir grožinio 

teksto ta pačia tema lyginimas. 

 

 

 

 

Grožinės literatūros 

įtaiga ir poveikis 

gyvenamajam metui. 

 

 

 

 

1 1  

Angažuotas 

menas 

 

(http://www.youtube.com/watc

h?v=TeaZK7DVGn4&p=4C8

50E3973F5A713&index=37&

feature=BF). 

B. Brazdžionis, „Šaukiu aš 

tautą“ 

(http://www.youtube.com/watc

Pokalbis, diskusija: kodėl Maironio ir B. 

Brazdžionio, Just. Marcinkevičiaus eilėraščiai 

tapo vos ne himnais? / Roko maršo reikšmė ir 

poveikis atkuriant Nepriklausomybę. 

Roko dainų tekstų aptarimas poveikio 

gyvenamajam metui aspektu. 

http://www.youtube.com/watch?v=TeaZK7DVGn4&p=4C850E3973F5A713&index=37&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=TeaZK7DVGn4&p=4C850E3973F5A713&index=37&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=TeaZK7DVGn4&p=4C850E3973F5A713&index=37&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=TeaZK7DVGn4&p=4C850E3973F5A713&index=37&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=akUaATqBl8U
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h?v=akUaATqBl8U) arba 

Just. Marcinkevičiaus 

„Laisvė“ 

(http://www.youtube.com/watc

h?v=1P9Cjmf1vMI). 

„Anties“ dainos: „Alio, alio“ 

(http://www.youtube.com/watc

h?v=5KWRQCneh6s) arba 

„Ko tu stovi“ 

(http://www.youtube.com/watc

h?v=5vu1xis2rTY).   

 

 

 

 

Grožinės literatūros 

poveikis atskiram 

žmogui. 

 

 

 

 

 

 

 

1 1  Mokinių ar mokytojo parinkti 

tekstai, galintys kelti 

skirtingas emocijas (juokinti, 

erzinti, guosti, provokuoti 

etc.). 

Tekstų aiškinimasis grupėmis, savo 

interpretacijos pristatymas. 

Vaidmenų žaidimai 

 

Plačiau žr. II skyrius. 

 

Kaupiamasis ir formuojamasis vertinimas 

akcentuojant autentišką santykį su tekstais, 

originalias įžvalgas. 

Teksto skaitymas ir 

suvokimas 

priklausomai nuo 

konteksto. 

Daugiareikšmišku-

mas. 

2 2 Daugiareikšmiš-

kumas 

Interpretacija 

Pvz., „Giesmių giesmė“, jos 

teologiniai, kultūrologiniai ir 

kiti komentarai bei 

iliustracijos.  

Dantės „Pragaro“ ištraukos 

lyginimas su animaciniu filmu 

Svarbu išryškinti ne tik kūrinio parašymo 

kontekstą, bet ir skaitymo kontekstą, kaskart 

suteikiantį tekstui naujų reikšmių. 

Galima užduotis: sukurti šiuolaikinę „Giesmių 

giesmę“.  

http://www.youtube.com/watch?v=akUaATqBl8U
http://www.youtube.com/watch?v=1P9Cjmf1vMI
http://www.youtube.com/watch?v=1P9Cjmf1vMI
http://www.youtube.com/watch?v=5KWRQCneh6s
http://www.youtube.com/watch?v=5KWRQCneh6s
http://www.youtube.com/watch?v=5vu1xis2rTY
http://www.youtube.com/watch?v=5vu1xis2rTY
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ar kompiuteriniu žaidimu 

„Dante‘s Inferno“ ir pan. 

Grožinės literatūros 

rūšys, žanrai, jų 

išmanymo reikšmė 

suvokiant tekstą. 

 

2 3 Poetinis 

principas 

Metafora 

Metonimija 

Filmo „Baraka“ ištraukos 

Daivos Čepauskaitės eilėraštis 

„Poezija“  

S. Žukas, „Literatūros teorija“ 

2 d. / G. Viliūnas, „Nuo ko 

pradėti“ (knyga „Teksto 

analizė mokykloje“). 

Pokalbis: kuo poezija skiriasi nuo prozos?  

Filmo „Baraka“ ištraukų aptarimas 

aiškinantis, kaip veikia poetinis principas 

skirtinguose menuose.  

Plačiau žr. II skyrius. 

Kaupiamasis vertinimas akcentuojant 

originalias įžvalgas ir gebėjimą analizuoti.  

Pamoka – refleksija    Modulio apibendrinimas. 

Sąvokų žemėlapis.  

Mokinių medžiagos pristatymas. 

Pasiekimų įsivertinimas.  

Dienoraščio idėjos pristatymas. 

Darbo būdų kitame modulyje numatymas. 

Rezultatų aptarimas: formuojamasis vertinimas 

ir įsivertinimas. 
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1.1.3. Apibendrinamasis vertinimas baigus modulį  

Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamuoju būdu surinkti įvertinimai formalizuojami – paverčiami pažymiais (rekomenduojama 40 proc. 

baigiamojo vertinimo):  

 vienas pažymys rašomas už pasirengimą apeliacinei kalbai, diskusijai (medžiagos atranka, sisteminimas, apibendrinimas); 

 antras – už bendraklasių įtikinimo kalbų, pastraipų komentavimą ir vertinimą, dalyvavimą pokalbiuose, diskusijose; 

 trečias – per modulį gauti ,,mini“ įvertinimai (jų mokinys šio modulio metu turėtų gauti penkis). Kaupiamąjį šio modulio pažymį 

ar jo dalį galėtų sudaryti per pamokas gautos ir mokinio kaupiamos bei tvarkomos medžiagos ir mokinio savirefleksijos užrašų 

įvertinimas. Iš viso mokinys galėtų gauti tris kaupiamuosius pažymius. 

Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamieji darbai. Formalusis vertinimas taikomas tarpiniams atsiskaitymams ir baigiamajam darbui. 

Numatomi šie 3 tarpiniai atsiskaitymai (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 mokslinio teksto analizė pagal pateiktus klausimus;  

 vizualiųjų, garsinių ir kinetinių tekstų suvokimas ir komentavimas;  

 įtikinimo kalba; mokiniai, nesakę įtikinimo kalbos, atlieka teksto suvokimo užduotį, sudarytą pagal įtikinimo kalbą.  

Baigiamasis darbas – poleminis samprotavimo rašinys (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo). 

Apibendrinamąjį vertinimą sudaro šių vertinimų suma: kaupiamuoju būdu surinktų įvertinimų (3 pažymiai),  trijų  tarpinių 

atsiskaitymų (3 pažymiai) ir baigiamojo  atsiskaitymo (1 pažymys). Šių vertinimų svorį (proporcijas) mokytojas gali keisti savo 

nuožiūra.  
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1.2. Modulis „Tapatybės raiška“ 11 kl. 

      1.2.1. Modulio įgyvendinimo metodinės gairės 

 Modulis „Tapatybės raiška“ ypač aktualus šiais laikais. Kas aš esu – savo valstybės pilietis, lietuvis ar tiesiog Europos ar pasaulio 

gyventojas? Ar svarbu šiandien išsaugoti tautinį savitumą, kai didėja tautų migracijos mastai? Ar tautinės kultūros puoselėjimas vis dar vertybė 

ar praeities atgyvena? Kodėl svarbi gimtoji kalba, jei ateityje žadu siekti mokslų užsienyje? Tokius ir panašius klausimus turėtų kelti mokytojas 

ir mokiniai skaitydami ir aptardami šio modulio programoje numatytus tekstus. Be to, svarbu remtis ne tik kultūros tekstais, bet įtraukti ir 

mokinių šeimos bei asmeninę patirtį, naudoti savo krašto medžiagą.   

Sąvokos „tapatybė“, „tapatumas“ gali būti suprantamos kaip žmogaus buvimas savimi priimant bendruomenės, tautos, valstybės ar kokio 

kito kolektyvo vertybes ir reikšmes. Individualiai asmens tapatybei skiriamas 12 klasės modulis „Asmens sampratos raida“, o ši programa 

orientuota į kolektyvinį tapatybės supratimą, pirmiausia – lietuviškąją tapatybę (mokyklose, kuriose mokomasi lietuvių valstybinės kalbos, 

būtinos šio modulio korekcijos). 

 Nereikia užmiršti, kad tapatybės raidą veikė ir tebeveikia kompleksas įvairių istorinių, kultūrinių, geografinių įtakų. Tačiau šiuo metu 

svarbu ne kelti hipotezes apie priešistorinius laikus, o remtis šaltiniais, kurie liudytų, kaip formavosi moderni lietuvių tauta. Mokiniams svarbu 

suprasti, jog savosios tapatybės klausimą lietuviai iškėlė ne kokiais nors praamžių ir netgi ne Mindaugo valdymo laikais, o, palyginti, visai 

neseniai – XIX amžiuje, kai ėmė rastis moderni visuomenė, apmąstanti ir netgi sąmoningai kurianti tautos, tautos žmogaus paveikslą (LDK 

tapatybė bus aptariama daugiakultūriškumo modulyje). Kai kurie lietuviško tapatumo vaizdiniai, pvz., papročiai, tautosaka, šiame modulyje taip 

pat turėtų rasti vietą, tačiau aptarti juos siūlytume ne atskirose pamokose, o aiškinantis jų atgaivinimą šiuolaikinėje literatūroje, dailėje, kine ir 

kituose meno kūriniuose.  
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1.2.2. Modulio ilgalaikis planas  

Parengė ekspertų grupė 

Modulio trukmė: 

Bendrojo kurso – 33 val. 

Išplėstinio kurso – 41 val. 

Pa

mo

kų 

sk. 

Temos Sąvokos  Tekstai  Žinios ir supratimas, 

gebėjimai, 

nuostatos 

Mokinių veikla ir jos vertinimas 

 

 

2 / 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulio 

turinys.  

 

Sąvokų 

tapatybė, 

tapatumas 

išsiaiškini-

mas.   

Visuomenės 

kuriamų 

mitų 

reikšmė 

formuojant 

tapatumą. 

 

 

 

 

 

 

Tapatybė 

Mitai 

Ideologija 

Integracija 

Globalizaci-

ja 

Pasaulėžiū-

ra  

Savigarba 

Tauta 

Tradicija 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. S. Juknevičius, „Mitų 

reikšmė formuojant 

tapatumus...“ (Kn. Lietuvių 

tapatybė: tarp realybės ir 

utopijos. V., 2007, p.172). 

2. L. Donskis, „Tapatybė: 

savęs klasifikavimas ar 

pasiekimas?“ 

(http://www.balsas.lt/print/2

69744). 

3. O. Milašiaus paskaita, 

skaityta 1919 m. Paryžiuje.  

http://www.xxiamzius.lt/arch

yvas/priedai/horizontai/2004

1110/2-1.html  

 

 

 

 

 

 

Analizuodami praeities ir dabarties 

tekstus, formuojasi tapatybės 

sampratą. 

Suvokia tapatybės refleksijos svarbą. 

Žino, moka paaiškinti ir vartoti 

tapatybės sąvoką. 

Mokosi: 

 kaupti ir klasifikuoti medžiagą; 

 planuoti darbą; 

 numatyti galimą rezultatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas pristato modulio turinį (tikslus, 

uždavinius), paaiškina, kuo modulio 

programa galėtų būti įdomi ir aktuali šiandien.  

Mokytojo aiškinamasis pasakojimas, modulio 

tikslų ir uždavinių formulavimas. 

 

Pristatomi ilgalaikiai darbai: 

 

I. Projektas apie savo krašto kad ir ne itin 

garsius rašytojus, dailininkus ir kt. 

menininkus (mokiniai gali paieškoti 

informacijos, pavaikščioti po savo krašto 

muziejus, bibliotekas, galerijas, renginius, 

pasidomėti, kaip save suvokia, ką daro krašto 

menininkai (pvz., savame krašte vykstantys 

festivaliai gali būti įdomūs kūrybingiems 

mokiniams, kuriems įdomu ne tik literatūra – 

tegu apie tai, kas vyksta, rašo reportažus; ima 

interviu ar nueina į konferencijas, 

susitikimus). 
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Diagnostinis 

testas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turimų žinių taikymas ir gebėjimų 

ugdymasis atliekant diagnostinį testą. 

 

 

 

II. Parengti ir pasakyti viešąją kalbą „Žmonės, 

garsinę ir garsinantys Lietuvą“ (pvz., M. K. 

Sarbievijus, M. K.Čiurlionis ir kt.). 

 

Vertinimas 

Diagnostinis testas – taikomas formalusis 

vertinimas. 

Po diagnostinio testo atliekama savirefleksija. 

 

Už pasirinktą ilgalaikę užduotį vertinama 

modulio pabaigoje taikant formalųjį 

vertinimą. 

 

 

1 / 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernios 

tautos 

formavimas 

ir praeities 

aktualiza-

vimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savimonė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Mickevičiaus „Pono 

Tado“ pradžia ir interviu su 

T. Venclova „Lietuvis, tai 

yra tikras lenkas“.  

S. Daukantas, „Būdas“ 

(ištrauka). 

A. Baranauskas, „Dainu 

dainelė“ (ištrauka). 

D. Poškos  

„Šlovės dievaitė“ ištrauka / 

S. Stanevičiaus „Odę 

žemaičių“ 

lyginti su K. Donelaičio „Ak, 

kur dingot, barzdotos 

gadynės“. 

 

 

Geba dirbti kolegiškai. 

Mokosi apibendrinti informaciją. 

Geba: 

 argumentuoti savo nuomonę; 

 kelti hipotezes; 

 išklausyti kitus ir aiškiai 

formuluoti mintis. 

 

 

 

 

 

 

 

Taikomas „smegenų šturmo“ metodas: 

mokytojas užduoda klausimą, pvz., 

kas žmones vienija į tautą?,  

klasė pateikia kiek įmanoma daugiau idėjų 

(pvz.: kalba, kraujas, žemė, kraštovaizdis, 

bendri siekiai, idealai, vertybės...), atsakymai 

surašomi lentoje. Mokiniai dirba poromis: 

pasirenka vieną atsakymą, tariasi, parenka 

pavyzdžių, įrodo savo nuomonę. Visiems 

baigus klasė įvertina (įtikinamiausia, 

įdomiausia ir kt. nuomonė). 

 

Galimi pokalbio klausimai: 

Mažos ir didelės tautos žmogus – ar skiriasi jo 

pasaulio suvokimas, būdas? 

Ar bet kuris žmogus yra tautos formuotojas? 
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Savimonės 

pradžia. 

Bendrinės 

kalbos 

formavima- 

sis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautinis  

idealas 

Savimonė 

Etnopolitinė 

savimonė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartojimas: 

M. Daukša, „Postilė“ 

(„Prakalba į malonųjį 

skaitytoją“). 

J. Zauerveinas, „Lietuvninkai 

mes esam gimę“ / „Lietuva 

ant visados“. 

J. Basanavičius, 

„Priekalba“ („Aušra“ nr. 1, 

1883) (ištrauka). 

Maironis, „Jaunoji Lietuva“ 

(ištrauka), „Užtrauksim 

naują giesmę“, „Kur bėga 

Šešupė“, „Nebeužtvenksi 

upės“, „Taip niekas tavęs 

nemylės“. 

 

J. Trukano filmas 

„Knygnešys“ 

(www.filmasknygnesys.lt).  

 

Šių dienų popdainininkai 

dainuoja Maironį. 

 

V. Kavolis, „Slaptoji 

lietuvybės galia“ (apie 

Kudirką). 

V. Asakavičiūtės straipsnio 

„Tautinio tapatumo 

transformacijos XIX a. pab.–

 

Įtvirtina istorinio kultūrinio konteksto 

sąvoką. 

Taiko turimas žinias apie Lietuvos 

istoriją analizuodami tekstus. 

Geba atskleisti tautinės tapatybės ir 

raiškos santykį grožiniuos tekstuose. 

Ugdosi kritinį mąstymą, vertindami 

tekstus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlomi klausimai pokalbiui: 

 

Ar žmogus privalo prisiimti atsakomybę už 

savo tautą? 

 

Galima diskusija: 

Kodėl A. Baranauskas atsimetė nuo 

lietuvybės? 

Reikėtų akcentuoti, kad XIX a. dauguma 

bajorų kalbėjo lenkiškai ir buvo dvilypės 

etnopolitinės tapatybės – jie jautėsi ir lenkai, 

ir lietuviai. Lenkiškoji savimonė reiškėsi 

ištikimybe Abiejų Tautų Respublikai. 

Prisimenant šį kontekstą įdomu pasižiūrėti į 

A. Baranausko asmenybę: kada jis jautėsi esąs 

lietuvis ir kodėl nutolo nuo lietuvybės 

senatvėje? (kn. E. Aleksandravičius, 

„Giesmininko kelias“. Vilnius: Versus aureus, 

2003, p. 249–255). 

 

Dainų įrašų klausymas. 

N. d. Parašyti argumentuotą atsakymą: 

Kodėl šių dienų popdainininkai dainuoja 

Maironį? 

 

http://www.filmasknygnesys.lt/
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XX a. pr.“ ištrauka.  

1 / 

1 

 

 

 

 

 

Tautinio 

charakterio 

kūrimas. 

Dorovės 

aktualizavi-

mas. 

 

Tautinis 

charakteris 

 

 

J. Girnius, „Lietuviškojo 

charakterio problema“ 

(Metai, Nr. 11, 1991, p. 157) 

(ištrauka). 

 

 

 

 

 

Geba analizuoti ir interpretuoti 

negrožinį tekstą remdamiesi kultūros 

bei literatūros kontekstu.  

Geba dalyvauti pokalbyje: 

veiksmingai klausytis, klausti, 

atsakyti, argumentuoti, prieštarauti. 

 

 

Klausimai pokalbiui: 

 

Ar priklausymas tautai lemia žmogaus 

charakterį ir mąstymo savitumą? 

 

 

 

2 / 

4 

 

 

Tarp 

baltiškosios 

ir LDK 

tapatybės. 

Baltiškosios 

tapatybės 

irimas. 

 

 

Baltai 

Pagonybė 

Krikščiony-

bė 

Herojinis 

epas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Krėvė, „Skirgaila“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geba raiškiai skaityti, mokosi kurti 

įsivaizduojamus vaidmenis. 

Geba analizuoti dramos kūrinį 

suprasdami ir vartodami terminus 

drama, kolizija, konfliktas ir kt.                                                    

Remdamiesi drama, geba paaiškinti 

pagrindinio veikėjo vidinį konfliktą 

ieškant savosios ir tautos tapatybės. 

 

 

Skaityti vaidmenimis ir aptarti atskiras 

scenas, kurti atskirų epizodų scenografiją, 

pavyzdžiui: 

I veiksmas „Tarp dviejų pasaulių“. II scena. 

Skirgailos ir bajorų pokalbis. Kuo ir kodėl 

žavisi Skirgaila? Kaip vertina tautos praeitį? 

Kodėl negali sugrąžinti senųjų vertybių? 

Atkreipti dėmesį į vaidilos Stardo herojinę 

laikyseną – bekompromisinį tautos garbės 

saugojimą, herojinio idealizmo reiškimą. 

Diskusija „Ar gyvybinga Stardo pozicija 

vaizduojamais laikais?“ galima baigti šios 

scenos aptarimą. 

 

N. d. Sukurti paskutinės mizanscenos 

aprašymą. Paaiškinti, kokios teatro priemonės 

– muzika, dekoracijos, apšvietimas ir kt. – 

ryškintų šios mizanscenos dramatizmą?  

 

Vertinimas (kaupiamasis).  
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Tautos 

gyvybė ir 

gerovė – 

dorovėje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautinis 

charakteris 

Stereotipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Šalkauskio, 

A. Maceinos straipsnių 

ištraukos. Idėjų pristatymas. 

 

V. Mačernis, „Vizijos“ 

(pasirinkti). 

 

B. Brazdžionis, 

„Lietuviškam žodžiui“, 

„Šaukiu aš tautą“, „Per 

pasaulį keliauja žmogus“ ar 

kt.  

 

J. Aistis, „Peizažas“, „Vienas 

kraujo lašas...“. 

 

 

Geba analizuoti ir interpretuoti grožinį 

kūrinį (eilėraštį) tapatybės aspektu, 

remdamasis istoriniu kultūriniu 

kontekstu. 

 

Geba taikyti atidaus tekstų skaitymo 

strategijas. 

  

Formuluoja teiginius, juos 

argumentuoja pagrįsdamas tekstu 

(cituodamas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straipsnis parašytas 1947 m. DP stovykloje, 

kai Lietuva buvo netekusi nepriklausomybės 

ir beveik nebuvo vilties ją atgauti, todėl 

svarbu pakartoti istorinį kontekstą. 

 

Klausimai pokalbiui: 

Ar priklausymas tautai lemia žmogaus 

charakterį ir mąstymo savitumą? 

Kokį lietuvio stereotipą kuria Girnius? Kaip 

vertina kitas tautas? 

Koks Girniaus straipsnio tikslas? Ar 

atsitiktinumas, kad jis parašomas pokario 

metais? 

Kodėl straipsniu vėl susidomima 1991 

metais? 

 

Gali būti surengta improvizuota konferencija: 

keli mokiniai, iš anksto pasirengę, pristato S. 

Šalkauskio ir A. Maceinos idėjas, kiti 

pasižymi svarbiausias mintis, formuluoja 

klausimus (jei kas neaišku). 

 

N.d. Parašyti argumentuotą atsakymą į 

klausimą: 

Ar kultūros tradicijų puoselėjimas yra būtina 

sąlyga tautos pažangai? 

 

Rašinys „Gimtoji žemė – gyvybės saugotoja, 

stiprybės įkvėpėja“ remiantis aptartais 

pasirinktais dviem autoriais (V. Mačernis, B. 

Brazdžionis, J. Aistis). 
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Rašinys rašomas namuose (numatomas 

terminas) ir vertinamas formaliuoju 

vertinimu. 

 

Vietos – 

gimtinės, 

tarmės – 

tapatybė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietos 

tapatybė 

Tarmė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Martinaičio pasakojimas 

apie namų parsivežimą. 

Interviu su S. Parulskiu (apie 

Obelius), 

http://www.lrytas.lt/-

11934658881193221835-p3-

s-parulskis-man%C4%99s-

i%C5%A1-vilniaus-jau-

niekas-

nei%C5%A1trems.htm?id=1

2948427251294184842&vie

w=6.  

 

S. Nėris, „Širvinta“, „Tu 

nubusi“ ir kt. eilėraščiai apie 

gimtinę. 

M. Katiliškis, „Užuovėjos“ / 

„Miškais ateina ruduo“ 

ištraukos (pasirinktinai). 

Savojo krašto kūrėjai. 

 

Geba aiškiai ir apibendrintai išsakyti 

nuomonę dalyvaudamas diskusijoje. 

Gilina grožinio teksto analizės ir 

interpretacijos įgūdžius. 

Ugdosi nuostatą domėtis savo krašto 

kultūra. 

Geba parengti ir pristatyti vizualinę 

projekto medžiagą. 

Reflektuoja savo veiklą, numato 

tobulėjimo galimybes. 

 

Pokalbis: 

Ar svarbu puoselėti vietos tapatybę? 

 

Žemaičių tautinis atgimimas tęsiasi iki šiol 

(pasų reikalavimas, savo tinklalapio, leidinio 

žemaičių kalba steigimas). 

Projektų apie savo krašto kūrėjus pristatymai. 

 

Vertinimas:  

Vertinama formaliuoju būdu. 

 

 

Tapatybė 

išeivijoje ir 

sovietmečiu  

 

 

 

 

Išeivija 

Egzodas 

Egzilė 

 

 

 

 

A. Škėma apie lietuvių 

kultūros išsigimimą 

išeivijoje: „Lietuvių tremties 

literatūros mirtis?“ / 

„Miesčioniškumo 

manifestacija“ / „Mirštąs 

 

Analizuodamas ir interpretuodamas 

tekstą remiasi reikalingu kontekstu, 

geba  remtis kitų dalykų žiniomis ir 

įgūdžiais (dailė). 

Geba planuoti rašymo veiklą: 

numatyti tikslus ir adresatą, pasirinkti 

 

Duodama pasirinkto (mokytojo nuožiūra) 

Škėmos esė ištrauka. Darbas grupėmis: 

I gr. pristato svarbiausius teiginius ir juos 

paremiančius argumentus; 

II gr. numato esė rašymo tikslus ir adresatą; 

III gr. remdamiesi tekstu charakterizuoja 
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literatūrinis sąjūdis“ (esė). 

 

Literatūros lankų diskusijos. 

(Literatūros lankai. Buenos 

Aires. 1952–1959. 

Faksimilinis leidinys, 

išleistas Lietuvių literatūros 

ir tautosakos instituto 1998 

m. ). 

 

J. Meko filmo, pvz., „Lost 

lost lost“ ir poezijos 

„Semeniškių idilės“ tekstai. 

 

A. Kezio fotografijos ir pan. 

 

tinkamas strategijas. 

Remdamiesi tekstu, geba daryti 

apibendrinančias išvadas. 

Geba aptarti vaizdinius tekstus 

(fotografiją, kiną). 

 

 

autorių – jo, išeivio menininko, – laikyseną 

svetimame pasaulyje.  

 

Mokiniai susipažįsta su faksimiliniu 

„Literatūros lankų“ leidiniu (dauguma 

mokyklų bibliotekų jį turi). 

 

 

Žiūrėdami ir aptardami J. Meko filmo(ų) 

ištraukas, skaitydami ir komentuodami 

poeziją, aptaria temą „Amerikietiškoji ir 

lietuviškoji menininko tapatybė“. 

 

Remdamiesi A. Kezio nuotraukomis rašo 

miniatiūrą „Žmogus pasaulyje“ arba „Žmogus 

didmiestyje“.  

 

Vertinimas: 

Atlikti darbai vertinami kaupiamuoju būdu. 

 

Noras 

atgaivinti 

istoriją, 

grįžti prie 

savo šaknų, 

naujos 

aplinkos 

poveikis 

 

Išeivija 

Egzodas 

Egzilė 

 

 

 

 

 

K. Bradūnas (žemdirbio 

pasaulėjauta), 

A. Mackus (kaip 

priešprieša).  

 

 

Geba analizuoti ir interpretuoti 

grožinius tekstus remdamiesi 

kultūriniu kontekstu. 

 

Keldami klausimus ir diskutuodami 

ugdosi kritinio mąstymo ir kultūringos 

diskusijos gebėjimus. 

 

 

 

 

Prieš pradedant skaityti ir komentuoti 

eilėraščius, skelbiamas darbo tikslas: 

ruošiamės debatams „Gyvenant svetur svarbu 

išsaugoti ir puoselėti tautinę tapatybę“. 

Aptardami eilėraščius, mokiniai ruošiasi 

debatams – žymisi citatas, užsirašo kilusias 

mintis, pasirenka poziciją. Pasiskirsto į 

teigiančiuosius ir neigiančiuosius. Debatams 

galima skirti atskirą pamoką. 

 

Vertinimas: 

Pasiruošimas debatams ir dalyvavimas juose 
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vertinamas kaupiamuoju būdu. 

 

 

Tapatybės 

skilimas 

sovietinėje 

Lietuvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformaci-

ja 

Sovietinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Just. Marcinkevičius, 

„Mažvydas“. 

V. Kavolio idėja: kritiška 

lietuvybė (T. Venclova) ir 

mylinti lietuvybė (Just. 

Marcinkevičius; ar gali 

nelaisvoje visuomenėje 

egzistuoti nepriklausomas 

žmogus (pagal V. Kavolio 

kn. „Sąmoningumo 

trajektorijos: lietuvių 

kūlturos modernėjimo 

aspektai“, 1986 ištrauką). 

 

J. Grušas, „Barbora 

Radvilaitė“ (ištrauka – 

Radvilo Juodojo monologas 

(palyginti požiūrį). 

 

 

Analizuoja grožinį tekstą remdamiesi 

istoriniu kontekstu (reformacija 

Lietuvoje). 

Supranta ir geba paaiškinti alegorinį 

kūrinio planą. 

Geba dalyvauti pokalbyje: atidžiai 

klausytis, klausti, išsakyti savo 

nuomonę. 

 

 

Atidus dramos skaitymas, teiginių 

formulavimas, citatų žymėjimas. Galimi 

skaitymo aspektai: 

Grėsmė lietuviškajai tapatybei (Albrechtas: 

„Per dievą į Prūsiją Lietuvą atvesiu“. 

Reformacija). 

M. Mažvydo vidinis konfliktas: Dievo ar 

Lietuvos tarnas? 

 

Mokytojo aiškinimas: 

Alegorinis dramos planas: sovietinio 

inteligento susidvejinimo išraiška – 

tarnavimas valdžiai ar tėvynei? (Mažvydas: 

„Lietuva neatleis!“). 

 

Mizanscenos improvizavimas: 

Vienas mokinys skaito Mažvydo, kitas – 

Radvilos Juodojo monologą, tarsi šie veikėjai 

susitiktų improvizuotame spektaklyje. 

Žiūrovai palygina išsakytas Lietuvos ateities 

vizijas, svarsto, kurio numatymai tikslesni, 

kurį laikotarpį labiau atitinka. 

 

Tradicinių 

vertybių 

žlugimas 

 

 

 

 

Sovietmetis 

 

 

 

 

 

 

J. Aputis, „Šūvis po 

Marazyno ąžuolu“. 

R. Granauskas, „Duonos 

valgytojai“. 

 

V. Kisarausko paveikslas 

 

Atpažįsta tapatybės raišką sovietmečio 

literatūros kūriniuose. 

Geba aptarti grožinį tekstą (novelę) 

nurodytu aspektu. 

Mokosi lyginti skirtingos raiškos 

žodinius pasakojimus. 

 

Atidus teksto skaitymas ir aptarimas. 

 

 

 

Lygina skirtingos raiškos pasakojimus.  
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„Lietuvis“ (žmogus, 

bandantis įveikti grotas). 

 

Šiais laikais studentų kurtas 

animacinis filmas pagal 

„Duonos valgytojus“ 

(tradicijos pabaiga). 

 

Suvokia ir paaiškina žodinio ir 

vaizdinio teksto ryšius, aptaria jų 

skirtingą raišką. 

 

 

 

 

 

Kultūrinės 

tapatybės 

ieškojimas: 

menininko 

savijauta 

sovietmečiu 

 

 

 

 

Ezopo kalba  

 

 

 

 

 

 

 

T. Venclova,  

„Lietuviškojo stereotipo 

problema“ (1993) ištraukos 

(Iš kn. „Lietuvių tautos 

tapatybė“, V., 2007); 

priminti J. Girniaus straipsnį 

„Lietuviškojo charakterio 

problema“ , 1947 (arba 

http://webcache.googleuserc

ontent.com/search?q=cache:

d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/

index.php%3Foption%3Dco

m_content%26task%3Dview

%26id%3D1873%26Itemid

%3D188+J.+Girnius,+Lietu

vi%C5%A1kojo+charakterio

+programa&cd=3&hl=lt&c

t=clnk&gl=lt; J. Girnius); 

lyginti. 

 

Stipresniems arba meno 

mokyklų mokiniams galima 

siūlyti A. Grikevičiaus 

 

Geba analizuoti negrožinį 

(publicistinį) tekstą. 

 

Mokytojo padedami mokosi suprasti 

audiovizualinius kūrinius; 

geba paaiškinti perkeltinę filmo 

(vaizdo) prasmę. 

 

Dalyvauja pokalbyje apie lietuviškąjį 

charakterį , veiksmingai klausosi, 

klausia, argumentuoja savo požiūrį. 

 

 

Diskusiniai klausimai filmui (arba parinktai 

ištraukai): 

Kokie filmo vaizdai, detalės įtraukia žiūrovą į 

dialogą, skatina susimąstyti apie situaciją, 

kurioje jis gyvena? 

Praėjus daugeliui metų, filmo režisierius apie 

savo kūrybą taip kalbėjo: „Šis filmas buvo 

menininko konstitucija nelaisvės sistemoje“. 

Ką turi galvoje filmo kūrėjas? 

 

(Medžiaga filmo aptarimui kn. „Lietuvių 

tautos tapatybė“, V., 2007, p. 128–150.) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7L3tdzIr7wJ:www.aidai.us/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1873%26Itemid%3D188+J.+Girnius,+Lietuvi%C5%A1kojo+charakterio+programa&cd=3&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
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meninio filmo „Sadūto tūto“ 

(1974) arba jo ištraukos 

aptarimą. 

 

Tautinio 

orumo, 

pasididžia-

vimo savo 

tauta 

atstatymas 

 

 

Tautinis 

sąjūdis 

 

S. Geda, „Giesmė apie 

pasaulio medį“. 

 

Dokumentiniai filmai apie 

Lietuvos atgimimą, S. Gedos 

ir kitų kalbos.  

 

 

Geba diskutuoti apie tapatybę, 

remdamasis žodiniais (grožiniais, 

negrožiniais) ir  vaizdiniais (filmas) 

tekstais. 

Ugdosi nuostatą reflektuoti savo, 

šeimos, tautos patirtį, suvokti įvairias 

tapatybės formas. 

Ugdosi poreikį domėtis savo krašto, 

tautos istorija. 

Ugdosi kūrybinius gebėjimus, mokosi 

bendradarbiauti, dirbti grupėje. 

 

Galima pradėti nuo grupės „Skylė“ atliekamų 

dainų videoklipų: „Ar nelietuviškai paukščiai 

čia suokia“, „Ar nekariaučiau, jei...“, 

„Priesaika“. 

 

Skatinti kurti dokumentika paremtus filmukus 

apie savo mokyklą, kaimą (miestą), filmuoti 

svarbiausius savo krašto kultūros įvykius; 

mokytis montuoti, įgarsinti, numatyti 

scenarijų ir kt.  

 

 

Globalizaci- 

jos veikiama 

tapatybė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migracija 

Globalizaci-

ja 

Savinieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Staponkutės straipsnis 

„Motinų tylėjimas“ (kn. 

„Lietumi prieš saulę“, V., 

2007).  

 

A. Marčėnas, 

„Mėnulyje nieks negyvena“ 

(lyginti su S. Gedos 

„Pasaulio medžiu“ – abu 

parašyti Nepriklausomybės 

laikais, tekstus skiria 13 

metų). 

 

S. T. Kondrotas, 

„Neužsikrauti naštos“ 

(http://www.bernardinai.lt/st

 

Ugdosi negrožinio teksto analizės  

gebėjimus (mokosi kelti klausimus, 

atsakyti į klasės draugų suformuluotus 

klausimus). 

Geba atpažinti ir aptarti lietuviškosios 

tapatybės problemą įvairiuose 

tekstuose. 

Geba lyginti grožinius tekstus 

tapatybės aspektu. 

 

 

Mokiniai iš anksto (namų darbams) gavę D. 

Staponkutės straipsnį formuluoja teksto 

suvokimo klausimus. Per pamoką vieni 

užduoda klausimus, kiti atsako – taip 

išsiaiškinama, ar tekstas suprastas.   

 

Raiškiai skaitomi A. Marčėno ir S. Gedos 

tekstai, lyginami tapatybės aspektu. 

 

Vertinimas (kaupiamasis). 
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raipsnis/2007-11-12-saulius-

tomas-kondrotas-

neuzsikrauti-nastos/4189). 

 

 

 

 

 

Saviironija 

ar 

savinieka? 

 

Poveikis 

kalbai ir 

tautiškumui 

 

 

 

 

 

Saviironija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Erlickas (pasirinkti 

tekstai). 

 

Filmukas apie tapatybę; 

DVD tapatybė.lt 

 

Videoklipas „Atsibuskit, 

lietuviai!“ 

Plakatas: 

„Atiduokim Lietuvą 

Skandinavijai!“ 

Linas Rimša „Sutartinės 

Party“ (moterų atliekamos 

sutartinės ir dainos 

apipinamos skoliniais).  

Die2kai: socialinis romansas 

(http://www.youtube.com/wat

ch?v=89StD4HMw0U).  

 

 

Geba dalyvauti diskusijoje: 

veiksmingai klausytis, klausti, 

argumentuoti savo požiūrį. 

 

Atpažįsta ironiją grožiniame tekste ir 

vizualiuosiuose tekstuose, paaiškina 

jos prasmę. 

 

Geba argumentuotai paaiškinti 

gimtosios kalbos reikšmę tautinei 

savimonei ir tapatybei formuotis. 

 

Diskusija: 

 

Ar Lietuva yra patriotiška? 

Ar valstybinės šventės svarbios lietuviams? 

Ar sportas skatina patriotizmą? 

(Šioje diskusijoje galima pasiremti G. 

Morkūno esė „Rėkimas žaidžiant Lietuvai“ 

(Kn. G. Notrimaitė, M. Ramonienė, S. Žukas, 

„Žmogus ir kalba. Lietuvių kalba. XI–XII kl.“ 

V.: Baltos lankos, 2007, p. 59.). 

 

 

 

Vertinimas 

Už dalyvavimą diskusijoje taikomas 

kaupiamasis vertinimas.  

 

 

 

Lietuvišku- 

mo 

metamorfo- 

zės 

šiuolaikinių 

kompozito-

rių 

 

Instaliacija 

Kompiute-

rinė muzika 

Videopro-

jekcija 

 

 

 

V. V. Jurgučio, 

Š. Nako, G. Sodeikos,  

L. Rimšos kūriniai (įrašai 

DVD formatu). 

 

Animacinis filmas „Laumių 

kultuvėlės“ 

 

Geba suvokti ir aptarti tapatybės 

raišką audiovizualiniuose ir 

vizualiniuose tekstuose. 

Geba diskutuoti apie lietuviškumo 

metamorfozes kituose šiuolaikiniuose 

menuose. 

 

 

Po vieną kūrinį gali pristatyti iš anksto 

pasiruošę gabesni mokiniai, lanką dailės ar 

muzikos mokyklas, arba mokytojas. 

 

Taikomas kaupiamasis vertinimas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=89StD4HMw0U
http://www.youtube.com/watch?v=89StD4HMw0U
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audiovizua-

linėje 

kūryboje 

(pristaty-

mas) 

(http://www.youtube.com/wat

ch?v=4aBwNyO_mOc). 

 

 

 

Dvigubas  

tapatumas: 

nacionalinė 

ir 

europietiška  

tapatybė 

 

 

 

 

Nacionaliz- 

mas  

Stereotipas 

Kosmopoli-

tizmas 

 

U. Karvelis operatoriaus H. 

Gulbino videofilmuose 

(videofilme „Antanas 

Mončys, Ugnė Karvelis“, 

1989 m.). 

Interviu su J. Pajauju 

(http://www.lnb.lt/lnb/selectP

age.do?docLocator=9226EB

DE730111DF8B9174616461

7373&inlanguage=lt&pathI

d=132) 

 

Geba atpažinti ir aptarti nacionalizmo,  

kosmopolitizmo, stereotipų 

formavimo apraiškas įvairaus 

pobūdžio tekstuose. 

 

Geba diskutuoti apie įvairias tapatybės 

raiškos formas šiuolaikiniuose 

žodiniuose ir vaizdiniuose tekstuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baigiamasis 

etapas 

  

Ilgalaikio darbo pristatymas. 

 

Geba pristatyti projektinį darbą / 

pasako viešąją kalbą. 

 

Vertinimas: 

Projektinio darbo / viešosios kalbos 

pristatymas vertinamas formaliuoju būdu.  

Apibendrinant modulį atliekama 

savireflekcija: 

ar analizuodamas praeities ir dabarties tekstus 

atpažįstu, moku paaiškinti ir vartoti tapatybės 

sąvoką; ar suvokiu tapatybės refleksijos 

svarbą. 

 

Rezervinis 

laikas 

 

 

  Mokytojo nuožiūra. 
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1.2.3. Apibendrinamasis vertinimas baigus modulį 

       Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamuoju būdu surinkti šio modulio įvertinimai formalizuojami, t.y. paverčiami pažymiais (rekomenduojama 

40 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 aktyvus dalyvavimas pokalbiuose (diskusijos, debatai);  

 vizualiųjų ir kitokio pobūdžio tekstų aptarimas;  

 namų darbų medžiagos pristatymas;  

 rašto darbai (komentarai, teksto suvokimo užduotys, miniatiūra). 

    Tapiniai atsiskaitymai ir baigiamasis darbas. Formalusis vertinimas taikomas tarpiniams atsiskaitymams ir baigiamajam darbui.  

  Tarpiniai atsiskaitymai (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 projekto apie savo krašto žymius žmones parengimas ir pristatymas;  

 rašinys. 

Baigiamasis darbas (projektas / viešoji kalba) – rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo. 

     Apibendrinamasis vertinimas – bendras pažymys iš visų surinktų vertinimų. Šių vertinimų svorį (proporcijas) mokytojas gali keisti 

savo nuožiūra.  
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  1. 3. Modulis „Daugiakultūrė Lietuvos literatūra“   

1.3.1. Modulio įgyvendinimo metodinės gairės 

Modulio tikslas – sudaryti galimybes mokiniams  įgyti žinių ir supratimą apie daugiakultūriškumą kaip istorinį ir dabarties reiškinį, ugdytis 

gebėjimus skaityti ir suprasti įvairaus pobūdžio tekstus, kuriuose kalbama apie skirtingus daugiakultūriškumo aspektus, kritiškai vertinti juose 

reiškiamas idėjas, išsakyti savo požiūrį į tekstuose keliamus klausimus, samprotauti daugiakultūriškumo temomis ir pan.; laužyti etninius ir kt. 

stereotipus, formuotis platesnį požiūrį į bendruomeniškumą, skirtingų tautų ir konfesijų sugyvenimą, toleranciją kitam ir kitokiam. 

 Šio tikslo siūloma siekti priartinant kultūros istoriją prie mokinio patirties ir taip pagelbstint jam susivokti dabartyje. Todėl pateikiant 

medžiagą laikomasi tam tikros logikos: pirmiausia mokiniai supažindinami su daugiakultūriškumo samprata ir aktualumu mūsų dienomis, vėliau 

laikantis chronologijos principo nagrinėjamos temos, skirtos daugiakultūriškumui kaip istoriniam reiškiniui (bendras LDK paveldas, lietuvių-

lenkų santykiai, lietuvių-vokiečių santykiai, lietuviai ir žydai, karaimai, lietuvių-rusų santykiai), daugiakultūriškumui XX a. (tarpukario Lietuva, 

sovietmetis). Kiekvienas modulio teminis blokas taip pat konstruojamas panašiu principu: sąsajos su dabartimi ir aktualinimas, žvilgsnis į istoriją 

ir – vėl dabarties refleksija. 

Istorinei daugiakultūriškumo sampratai Lietuvoje atverti pasitelkiami tie lietuvių ir kitų tautų (lenkų, vokiečių, žydų, karaimų / totorių, 

rusų) santykių aspektai, kurie ne tiek išryškina probleminius santykių niuansus, kiek pabrėžia, kuo šių tautų gyvenimas kartu praturtino Lietuvos 

kultūrą. 

Sambūvio daugiakultūrėje visuomenėje patirties pažinimas padės mokiniams suprasti daugiakultūriškumo tradiciją, dabartines 

daugiatautiškumo apraiškas, leis pasijusti daugiatautės visuomenės nariu ir padės suvokti esmines modulio idėjas – puoselėti toleranciją, 

sugyvenimą, stiprinti poreikį suprasti kitą, mokytis refleksijos apie kitą šalia savęs ir save patį, kaip Europos pilietį, kuris gyvena turtingą 

daugiatautę kultūrinę patirtį turinčioje šalyje, nuo krikščionybės laikų aktyviai dalyvavusioje Europos visuomeniniame, politiniame ir 

kultūriniame gyvenime. 
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Kadangi šiame modulyje dėmesys sutelkiamas į tolerancijos ir supratimo ugdymą(si), mokymosi proceso metu siūloma daugiau remtis ne 

grožine literatūra, bet įvairiais publicistiniais straipsniais, daugialypės terpės medžiaga – tai pravers mokant(is) nuomonės, požiūrio raiškos, 

ugdant(is) gebėjimus pažinti poveikio mechanizmus, mokant(is) juos vertinti, plėtojant kalbinės raiškos gebėjimus ir pan. Šio modulio temos 

labai parankios probleminiams klausimams formuluoti, tad manoma, kad mokytojui šis modulis – puiki atspirtis organizuojant diskusijas, mokant 

rašyti diskusinius rašinius, pranešimus. 

Modulis – ir galimybė kaupti medžiagą įvairiems integruotiems projektams, pranešimams, tyrimams, kuriuos galima atlikti kaip atskirus 

darbus ar panaudoti kitų modulių metu rašomiems diskusiniams straipsniams ar organizuojamoms diskusijoms: siūlomos modulio temos suteikia 

žinių ir tikrai praplečia mokinių kultūrinį akiratį, padeda įveikti stereotipus ir baimes, iškilusias dėl riboto žinojimo ir išankstinio nusistatymo; 

išugdo gebėjimus suprasti ir tinkamai vartoti su daugiakultūriškumu susijusias sąvokas kuriant sakytinius ir rašytinius tekstus, dalyvaujant 

diskusijose ir pan.; ugdo gebėjimą skaityti įvairaus pobūdžio tekstus, kritiškai vertinti juose reiškiamas idėjas ir gebėjimą pasiremti modulio 

temomis samprotaujant visuomenei aktualiais klausimais.  

Pastaba: Tai, kas pažymėta *, plačiau aptariama II skyriuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

1.3.2. Modulio ilgalaikis planas  

Parengė ekspertų grupė 

 

Modulio trukmė: 

Bendrojo kurso – 43 val. 

Išplėstinio kurso – 54 val. 

 

Sąvokos, kurias mokiniai turėtų gebėti vartoti, mokydamiesi pagal šią modulio programą: daugiakultūriškumas 

(multikultūriškumas), daugiakalbystė, etnosas, etnocentrizmas, nacionalizmas, ksenofobija, rusofobija, polonofobija, antisemitizmas, kultūrinė ir 

religinė tolerancija, asimiliacija, valstybinė kalba, gimtoji kalba, vietinės kalbos (kitakalbiai). 

 

P. 

sk. 
BK

/ 

IK 

Temos Tekstai  Žinios ir supratimas,  

gebėjimai, 

nuostatos 

Mokinių veikla ir jos vertinimas 

1 / 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dau-

giakultūrė 

Lietuva. 

 

1.1. Supa-

žindinimas 

su moduliu: 
modulio 

tikslai ir 

uždaviniai, 

vieta kitų 

modulių 

 

Straipsnis apie 

daugiakultūriškumo 

(daugiakalbystės) sampratą 

(pasaulio ir Lietuvos 

kontekstai). 

 

 

Kalbos, pasakytos Pasaulio 

tautų teisuolių apdovanojimo 

ceremonijoje Užupio 

gimnazijoje  

Dalyvauja pokalbyje: 

remdamiesi nurodytu ar 

pasirinktu straipsniu, 

daugialypės terpės 

medžiaga, reiškia savo 

požiūrį, argumentuoja savo 

nuomonę, kelia hipotezes, 

apibendrina. 

 

Aptaria daugiakultūriškumo, 

daugiakalbystės sampratą. 

 

 

Sudominimas – formuluojamos problemos: 

kuo modulio tema aktuali šiandien – kodėl apie 

daugiakultūriškumą, daugiakalbystę aktualu kalbėti šių dienų 

visuomenėje (tolerancijos, kito supratimo problemos)*. 

 

Plačiau žr. II skyriuje 
Bendras su mokiniais hipotezių kėlimas, nuomonių aptarimas. 

 

Pokalbis: 

Kodėl mes šiandien kalbame apie daugiakultūriškumą, 

daugiakalbystę? 
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kontekste; 

veikla; 

laukiami 

rezultatai; 

atsiskaitymo 

formos ir 

vertinimo 

kriterijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.jmuseum.lt/index.as

px?Element=ViewArticle&Topi

cID=45 ). 

 

Įvairios pilietinės iniciatyvos 

virtualiosiose svetainėse (pasi-

rinkti siužetus, aktualius 

daugiakultūriškumo, tautinės ir 

religinės tolerancijos temoms, 

pvz., „Pasaulinę tolerancijos 

dieną – atsisveikinimas su 

rasistiniais užrašais“; „Pasaulio 

Tautų Teisuolių gretos 

pasipildys 16 lietuvių“; „Savaitė 

prieš rasizmą“;  

„Bendraujančios kultūros: 

pokalbis apie toleranciją“ 

(http://www.ore.lt/article.php?a

ction=get&id=1014211). 

 

Socialinės akcijos prieš tautinę 

ir rasinę diskriminaciją 

(www.visiskirtingivisilygus.lt/lt/i

ndex.php?option=com_frontpag

e&Itemid=14 ; 

http://www.jrd.lt/index.php?297

932133 ). 

 

Supranta, kuo 

daugiakultūriškumas 

reiškiasi Europoje, 

Lietuvoje dabar. 

 

 

 

 

Mokytojo aiškinamasis pasakojimas, modulio tikslų ir uždavinių 

formulavimas. 

Modulio ilgalaikių darbų aptarimas ir pasiskirstymas (kaip 

ilgalaikiai darbai gali būti siūloma ir tai, kas šioje skiltyje 

žymima namų darbų nuoroda. Siūlytina šiuos darbus aptarti su 

mokiniais ir kartu nuspręsti, kurie darbai ir kokia forma turės būti 

atlikti). 

Darbų vertinimo sistemos aptarimas. 

 

 

N. d. Rasti informacijos pasirinktu ar nurodytu 

daugiakultūriškumo temos aspektu ir pasiruošti ją pristatyti 

grupėmis (labiau su literatūra susijusios temos siūlytinos IK): 

 (IK) Įvairių tautų stereotipai lietuvių tautosakoje. 

 Lietuvio stereotipas kitų tautų atstovų akimis. 

 (IK) Kitų tautų atstovai lietuvių grožinėje literatūroje. 

 Kitų tautų atstovų įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje. 

 Įvairių tautų stereotipai anekdotuose. 

 Etniniai stereotipai miesto piešiniuose (grafičiuose) ir 

socialinėje reklamoje (antistereotipų formavimas). * 

 

http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=45
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=45
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=45
http://www.ore.lt/article.php?action=get&id=1014211
http://www.ore.lt/article.php?action=get&id=1014211
http://www.visiskirtingivisilygus.lt/lt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=14
http://www.visiskirtingivisilygus.lt/lt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=14
http://www.visiskirtingivisilygus.lt/lt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=14
http://www.jrd.lt/index.php?297932133
http://www.jrd.lt/index.php?297932133


 

 

39 

2 / 

2 

 

1.2. Diag-

nostinis 

testas 

Publicistinis tekstas 

daugiakultūriškumo tema, pvz.,  

A. Vinokuro „Imigracija ir 

daugiakultūriškumo kontekstas“ 

(http://www.vinokuras.lt/imigra

cija-ir-daugiakulturiskumo-

kontekstas/). 

 

Taiko negrožinio teksto 

suvokimo ir kalbos 

vartojimo strategijas. 

Gilina daugiakultūriškumo 

sampratą. 

Mokinių turimų žinių ir 

gebėjimų diagnozavimas – 

negrožinio (publicistinio) 

teksto suvokimas ir kalbos 

vartojimo testas. 

Testų aptarimas (bendras ir 

individualus) ir konkrečių 

žingsnių / būdų, kaip 

tobulinti individualius 

negrožinio teksto suvokimo 

ir kalbos vartojimo 

gebėjimus, numatymas. 

 

Mokinių turimų žinių ir gebėjimų diagnozavimas – negrožinio 

(publicistinio) teksto suvokimas ir kalbos vartojimo testas. 

Testų aptarimas (bendras ir individualus) ir konkrečių žingsnių / 

būdų, kaip tobulinti individualius negrožinio teksto suvokimo ir 

kalbos vartojimo gebėjimus, numatymas. 

 

2 / 

2  

 

1.3. Etni-

niai stereo-

tipai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. Eco. „Sukurti priešą ir kiti 

proginiai rašiniai“. Vilnius: Tyto 

alba, 2011, p. 11–35. 

Randa reikalingą 

informaciją pagal nurodytus 

ar pasirinktus šaltinius, ją 

sistemina ir apibendrina, 

pristato.  

 

Dalyvauja pokalbyje apie 

etninius stereotipus. 

 

Taisyklingai vartoja kalbą 

reikšdami nuomonę. 

 

Apmąsto probleminius 

pamokos akcentus, savo 

Sudominimas – pasisakymai apie etninius stereotipus buitiniame 

kontekste (pasirinktinai): 

 ką reiškia pasakymai „rusiška tvarka“, „vokiška tvarka“, 

„vokiška kokybė“, „rusiška siela“, „lenkiškas 

charakteris“, „žydiškas poelgis / klausimas“, „čigoniškas 

darbas / gyvenimas“ ir pan.; 

 koks lietuvio įvaizdis kitų tautų atstovų akimis. 

Bendras su mokiniais nuomonių aptarimas apie tai, kaip įvairių 

tautų atstovai vertina kitas tautas, iš ko pasišaipo, ką pajuokia, ką 

smerkia, ko nesupranta ir pan. 

 

Formuluojamos problemos: 

 kaip sukuriamas tautos įvaizdis, kodėl atsiranda etniniai 

stereotipai?  
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santykį su šiais klausimais / 

požiūrį į etninius 

stereotipus. 

 

 

 

Mokiniai grupėmis pristato informaciją pasirinktu / nurodytu 

etninių stereotipų aspektu (namų darbų užduotis). 

Pristatytos medžiagos aptarimas (apibendrina mokytojas), 

svarstymai (pokalbis): kiek mes suprantame kitą, kaip vertiname 

kitokį? kodėl? ar įmanoma suprasti vieniems kitus skirtingų 

tautybių žmonėms? 

 

Vertinimas. 

Kaupiamuoju vertinimu vertinamas mokinių aktyvumas 

pasisakant; namuose parengtos medžiagos logiškas, nuoseklus, 

aiškus pristatymas, kalbos taisyklingumas reiškiant požiūrį į 

stereotipus, svarstant: kiek mes suprantame kitą, kaip reaguojame 

į kitokį? kodėl? * 

 

N. d. 

Perskaityti nurodytus J. Vaičiūnaitės ir A. Mickevičiaus kūrinius. 

Klausimai. 

 

IK Rasti informacijos ir pasirinktu aspektu (žr. žemiau) grupėmis 

rengti pranešimus apie ryškiausias istorines lietuvių, lenkų, 

baltarusių, žydų ir kt. kultūros asmenybes.  

 

3 / 

5 
II. Daugia-

kultūriš-

kumas ir 

daugiakal-

bystė 

Lietuvoje – 

istorinis 

reiškinys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. Milošo / T. Venclovos esė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiko skaitomo teksto 

(grožinio ir negrožinio) 

 

Sudominimas (pasirinktinai): 

 perskaito 2009 m. Europos paveldo dienų programą ir 

pasako, ką sužinojo apie Lietuvą, kaip daugiakultūrį 

kraštą 

(http://www.kpd.lt/epd2009/index.php/lt/programa); 

 ekskursijos po daugiatautę ir daugiakultūrę Lietuvos 

valstybę menančias vietas (randa informacijos apie 

pažintines keliones po LDK paveldo vietas; poromis 

http://www.kpd.lt/epd2009/index.php/lt/programa
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2.1. Bend-

ras lietuvių, 

lenkų, 

baltarusių, 

žydų  

paveldas. 

 

 

 

G. Potašenko 

mokslo populiareiji tekstai 

(ištraukos iš „Mažųjų 

pasakojimų apie Lietuvą“ serijos 

leidinių. „Lietuvos tautinės 

mažumos“). 

J. Vaičiūnaitė, „Obelis“ / 

„Julijona“. 

A. Mickevičius, „Ponas Tadas“ / 

„Vėlinės“ (ištraukos). 

 

TV / radijo laidos apie  

Lietuvos istorinį daugiakultūriš-

kumą įrašo fragmentas. 

 

/ Filmų ištraukos (pvz., apie 

Pranciškų Skoriną / „Lietuvos 

baltarusiai“, „Litvakų istorijos 

puslapiai“, „1998 / Adomas 

Mickevičius. 1798–1855. 

Realybės versijos“  

ir kt.) apie svarbias Lietuvos 

kultūrai asmenybes. 

 

 

suvokimo strategijas: 

suvokia ir aptaria kūrinio 

problematiką, reiškiamą 

požiūrį, problemos 

vertinimą. 

 

Taiko klausymosi 

(audiovizualaus teksto – TV 

laida, filmo ištrauka) 

strategijas: atsirenka ir 

pasižymi reikalingą 

informaciją, išskiria laidos 

dalyvio, filmo personažų ar 

autoriaus požiūrį, vertinimą. 

 

Gilina grožinio teksto 

analizės įgūdžius. 

 

Supranta, kad 

daugiakultūriškumas 

Lietuvoje istorinis reiškinys 

– rašo komentarą su 

samprotavimo elementais: 

svarsto apie 

daugiakultūriškumo ir 

etnocentrizmo santykį 

Lietuvoje; 

formuluoja savo požiūrį į 

daugiakultūrį paveldą, 

taikaus sugyvenimo 

nuostatą. 

 

pasitaria, ką žino apie tas vietoves; pasiūlo / nesiūlo 

kitiems pakeliauti po tas vietas, argumentuoja, kodėl? * 

 

Žiūri ištraukas iš filmo/ų apie svarbias Lietuvos kultūrai 

asmenybes ir aptaria jų įtaką Lietuvos kultūrai, menui ar  

mokslui. *  

 

Formuluojamos problemos: 

 kodėl mums svarbu pažinti daugiakultūrį Lietuvos 

paveldą; 

 kodėl šių dienų visuomenei svarbu pažinti istorines 

daugiatautės Lietuvos sugyvenimo tradicijas / suprasti, 

kad Lietuvos kultūra buvo kuriama bendrai. 

 

Apibendrina gautą informaciją (BK) – parašo trumpą 

savirefleksijos aprašą: 

 ką žinojau apie istorinį Lietuvos daugiakultūriškumą ir 

daugiakalbystę; 

 ką sužinojau iš filmų, TV laidų, straipsnių; 

 ko nesupratau (padedami mokytojo ar klasės draugų 

stengiasi išsiaiškinti).  

 

(IK) Grupės rengto pranešimo (pasirinktu aspektu) pristatymas: 

 ryškiausios kultūros asmenybės, visuomenės veikėjai 

(pvz., S. Batoras, P. Skorina, A. Mickevičius); 

 ryškiausi kultūros įvykiai, pvz., Vilniaus universiteto 

įkūrimas, jo profesoriai ir auklėtiniai; 

 išaugę iš dvikalbės terpės – V. Kudirkos, M. K. 

Čiurlionio, A. Baranausko santykis su lenkų kalba ir 

kultūra.  

 

(IK) Parašo trumpą savirefleksijos aprašą:  

http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=lcdb1151
http://www.google.lt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lfc.lt%2Flt%2FPage%3DMovieList%26ID%3D1217%26GenreID%3D455&ei=rZvaTImXEcOcOqnNpN8I&usg=AFQjCNE0lbRzoqucS4G4fg000AuQIFyVPQ&sig2=vsB_X7vZ6T_NNCLIBDqmYQ
http://www.google.lt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lfc.lt%2Flt%2FPage%3DMovieList%26ID%3D1217%26GenreID%3D455&ei=rZvaTImXEcOcOqnNpN8I&usg=AFQjCNE0lbRzoqucS4G4fg000AuQIFyVPQ&sig2=vsB_X7vZ6T_NNCLIBDqmYQ
http://www.google.lt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lfc.lt%2Flt%2FPage%3DMovieList%26ID%3D1217%26GenreID%3D455&ei=rZvaTImXEcOcOqnNpN8I&usg=AFQjCNE0lbRzoqucS4G4fg000AuQIFyVPQ&sig2=vsB_X7vZ6T_NNCLIBDqmYQ
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(IK) Prisimena, kaip 

rengiamas pranešimas, 

kokia jo struktūra ir pan. 

Taiko šias žinias rengdami 

pranešimus. 

 

 fiksuoju, kokius individualius pranešimo rengimo ir 

pristatymo gebėjimus turiu pagilinti; 

 numatau, kaip to siekti. 

 

 

Vertinimas. 

Formalaus vertinimo būdu (pagrįstas normomis) vertinamas 

komentaras. / Tai gali būti vertinama ir kaupiamuoju būdu.  

 

Kaupiamuoju vertinimu vertinama mokinių grupėmis parengtų 

pranešimų logiškas, nuoseklus, aiškus pristatymas, kalbos 

taisyklingumas. 
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2 / 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 

3 

 

 

2.2. Lietu-

vių ir lenkų 

kultūrų 

sąsajos ir 

atsiskyri-

mas: 

 

Bajoriška 

kultūra 

Lietuvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aušros“ 

laikai: 

lietuvių-

lenkų kultū-

 

 

 

 

 

 

 

Šatrijos Ragana, „Sename 

dvare“ (ištrauka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kubilius, „Romantizmo 

tradicija“ (V., 1993, p. 57–59). 

 

V. Kavolio, T. Venclovos esė – 

 

 

 

 

 

 

 

Supažindina klasės draugus 

su dabartiniu kultūriniu 

gyvenimu, vykstančiu 

dvaruose. 

 

Mokytojo padedami 

suaktyvina žinias apie dvarų 

kultūrą XIX–XX a. pr.: 

susidaro įspūdį apie 

bajoriškos kultūros įtaką 

Lietuvos kultūrai, literatūrai. 

 

Skaito grožinį tekstą ir 

aptaria bajoriškos kultūros, 

lenkų-lietuvių santykių 

atspindžius jame. 

Gilina grožinio teksto 

analizės ir interpretavimo 

įgūdžius (pratybos). 

 

 

Skaito skirtingo pobūdžio 

tekstus; analizuoja, kaip 

formuojamas lenko kaip kito 

įvaizdis, kuo jis reiškiasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sudominimas (labai tinka pasitelkti vietinius akcentus) – 

dirbdami grupėmis randa informacijos apie dvarų kultūrą 

Lietuvoje dabar (pasirinktinai): 

 kultūrinis dvarų atgaivinimas: dvaruose rengiami 

koncertai, dailininkų plenerai, muzikos ir meno festivaliai 

(pvz., festivalis be2gether (http://www.b2g.lt/) ir pan.; 

 virtuali grafikos paroda – Lietuvos dvarai 

(http://www.ciurlioniopaveldas.lt/vidinis.php?id=49). 

Mokytojo paskaita apie bajorišką lenkų-lietuvių kultūrą XIX–XX 

a. pr. Lietuvoje (kiek informacijos galima rasti: 

http://www.bajorusajunga.lt/lt/kronika/168-konferencija). 

 

Vertinimas. 

Kaupiamuoju vertinimu vertinamas mokinių grupėmis parengtos 

medžiagos pristatymas. 

 

 

 

 

 

 

Formuluojama problema: 

 kada ir kodėl atsiranda neigiamas lenko įvaizdis. 

 

Vertinimas. 

http://www.ciurlioniopaveldas.lt/vidinis.php?id=49
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rų atsiskyri-

mas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių ir 

lenkų 

sambūvis ir 

įtampos 

šiais laikais 

(nauja 

kalbinė 

problema: 

pavardės, 

gatvės). 

 

 

 

 

pasirinktinai.  
Žemaitė, „Topylis“,  

A. Škėma, „Balta drobulė 

(ištrauka, kur šaipomasi iš tėvo 

patriotinių dramų).  

„Skirgaila“ antilenkiškos 

nuostatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straipsnis apie poreikį / 

galimybę įteisinti dvikalbius 

gatvių ir vietovių pavadinimų 

užrašus – pasirinktinai. 

 

grožiniame tekste. 

 

Analizuoja, kaip 

nagrinėjamuose tekstuose 

atsispindi tiesiogiai ir 

netiesiogiai išreikštos 

skirtingų epochų, socialinių 

grupių vertybės, požiūriai. 

 

Gilina grožinio teksto 

analizės ir interpretavimo 

įgūdžius (pratybos – 

nurodytos (BK) / pasirinktos 

(IK) ištraukos analizė ir 

interpretacija). 

 

Geba aptarti publicistinį ir 

mokslinį tekstą turinio ir 

raiškos požiūriu: analizuoja, 

kokiomis poveikio 

priemonėmis šiandienos 

žiniasklaidoje kalbama apie 

kitą, kaip manipuliuojama 

skaitytoju. 

 

Gilina kalbos vartojimo 

įgūdžius (teksto suvokimo 

užduotis derinama su kalbos 

vartojimo pratybomis). 

 

Formalaus vertinimo būdu (pagrįstas normomis) vertinama 

analizė ir interpretacija. 

 

 

 

Rašto darbų aptarimas (bendras ir individualus) ir konkrečių 

žingsnių / būdų, kaip tobulinti individualius grožinio teksto 

analizės ir interpretacijos gebėjimus, numatymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksto suvokimo ir kalbos vartojimo pratybos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokos refleksija – dirbdami grupelėmis parašo po du teiginius, 

apibendrinančius, ką suprato apie manipuliavimo skaitytoju 

būdus šiandienos žiniasklaidoje; kaip vertina savo gebėjimą 

atpažinti tuos manipuliavimo būdus. 

Savo teiginius pristato klasei ir pagrindžia. 
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III. Lietu-

vių – 

vokiečių 

santykiai:  

 

3.1. Mažo-

sios 

Lietuvos 

kultūra. 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

sklaida iš 

Mažosios 

Lietuvos į 

Didžiąją. 

 

 

 

 

 

 

U. Lachauer, „Rojaus kelias“ 

(ištraukos). 

Įvairių tautų paveikslai M. 

Mažvydo, K. Donelaičio 

tekstuose / Vydūno biografijos 

fragmentai / I. Simonaitytė, 

„Vilius Karalius“ / „Aukštųjų 

Šimonių likimas“ (ištraukos). 

 

 

 

Filmų „Moteris ir keturi jos 

vyrai“, „Elzė iš Gilijos“ 

ištraukos. 

 

Internetinė svetainė: 

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/ . 

 

 

 

 

 

 

Atsirenka reikalingą 

informaciją, ją apibendrina 

ir pristato klasei (pvz., 

komentuoja pačių parengtas 

skaidres). 

 

Analizuoja įvairaus 

pobūdžio (ir filmus) tekstus, 

kuriuose atspindimi 

vokiečių ir lietuvių 

santykiai. 

 

Aptaria įvairių tautų 

paveikslus grožiniuose 

tekstuose.  

 

 

Aktyvina žinias apie 

Mažosios Lietuvos istoriją, 

kultūrą, pirmosios 

lietuviškos knygos 

atsiradimą (galima paieškoti 

informacijos internetinėje 

svetainėje 

http://pirmojiknyga.mch.mii.

lt/ ). 

 

 

 

 

 

 

Sudominimas (pasirinktinai): 

 žiūri ir aptaria filmų „Moteris ir keturi jos vyrai“, „Elzė iš 

Gilijos“ ištraukas; 

 įvairiuose šaltiniuose randa informacijos apie Mažosios 

Lietuvos kultūrą (pvz., internetinė svetainė 

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2185): 

Neringa ir jos krikštai; Tomo Mano festivalis; Mažosios 

Lietuvos paveikslų sodas-galerija po atviru dangumi; 

Rambyno-Bitėnų istorinis, gamtinis ansamblis ir 

literatūriniai renginiai jame 

(http://www.bitenai.lt/page.php?id=2) 

 

 

 

 

Formuluojama problema: 

 kaip lietuvių ir vokiečių kaimynystė, bendras 

sugyvenimas padėjo skleisti lietuvių kalbą ir literatūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2185
http://www.bitenai.lt/page.php?id=2
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Raštu paaiškina Mažosios 

Lietuvos kultūrinę įtaką 

lietuvių kalbai ir literatūrai, 

jų sklaidai – informacinio 

komentuojamojo pobūdžio 

(su samprotavimo 

elementais) straipsnis. /  

Raštu apibūdina, kokie 

vokiečių ir lietuvių santykiai 

atspindimi skaitytuose 

grožiniuose tekstuose 

(siūloma BK). 

 

Rašto darbų komentavimas 

(mokytojo) ir redagavimas. 

Vertinimas. 

Formaliuoju vertinimu turinio ir raiškos atžvilgiu vertinamas 

straipsnis / apibūdinimas. 

 

 

 

Straipsnių/ apibūdinimų refleksija: 

 

BK – konkrečių žingsnių, kaip tobulinti samprotavimo teksto 

kūrimo įgūdžius numatymas kartu su mokytoju. 

 

IK – individualus pavykusių ir nepavykusių turinio ir raiškos 

aspektų aprašas, tobulintinų įgūdžių numatymas. 
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IV. 

Kultūros 

paralelės ir 

tautų 

katastrofa: 

 

4.1. Kvies-

tieji, 

priglaustie-

ji, 

neišvengia-

mieji, šalia 

esantieji – 

žydai 

Lietuvoje. 

 

 

 

L. Mačianskaitė, 

„Lietuvos žydų literatūra ir 

literatūra apie holokaustą“ 

(Literatūros vadovėlis 

išplėstiniam kursui 12 klasė, I 

dalis. V.: Baltos lankos, 2004, p. 

205–227). 

L. Lempertienė apie Lietuvos 

žydų literatūrą 

(http://www.lle.lt/). 

M. Kulbakas, A. Suckeveris 

(abu yra www.tekstai.lt),  

A. Mapu ar kiti žydų autoriai. 

Filmų, spektaklių ir pan. 

ištraukos (nurodyta paskutinėje 

 

Gilina vizualiųjų tekstų 

suvokimo įgūdžius, kalba 

apie jų poveikį: perteikia 

vizualiųjų tekstų sukeltus 

įspūdžius.  

 

Skaito mokslo populiarųjį 

tekstą (ir vadovėlį) 

atrankiniu būdu, randa 

reikiamą informaciją. 

 

Geba aptarti grožinį tekstą 

turinio ir raiškos požiūriu: 

atpažįsta, kaip 

nagrinėjamuose grožiniuose 

tekstuose atsispindi 

 

Sudominimas – perteikia vizualiųjų tekstų sukeltus įspūdžius, 

išgyvenimus (pasirinktinai): 

 aptaria parodą Tolerancijos centre (pvz., „Išsigelbėjęs 

žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ (galima pažiūrėti kai ką 

per internetą); 

 žiūri spektaklio „Nusišypsok mums, Viešpatie“ vaizdo 

įrašo fragmentus; 

 žiūri filmų „Vilniaus getas“ / „Litvakai“ (galima tik 

ištrauką, kur kalba Meras apie 10 min.) / „Palieku jums 

savo vaiką“ / „Vilties etiudas“ ištraukas; 

 žiūri „Menoros“ laidų įrašą; 

 žiūri DVD „Holokaustas Lietuvoje“ fragmentus. 
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skiltyje). 

V. Krėvė, „Silkės“ /  

I. Meras, kūrinių ištraukos /  

J. Vaičiūnaitė, „Getas“. 

 

 

 

 

 

 

tiesiogiai ir netiesiogiai 

išreikštos skirtingų epochų, 

socialinių grupių vertybės, 

požiūriai. 

 

Išsako savo požiūrį į 

skaitytuose tekstuose 

keliamas problemas, 

reiškiamas vertybes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Teksto 

suvokimo 

testas 
 

T. Venclova, „Žydai ir lietuviai“ 

/  

J. Sasnauskas. „Macų skonis“. 

 

Geba aptarti esė turinio ir 

raiškos požiūriu (pagal 

pateiktus klausimus). 

 

Supranta ir aptaria (BK – 

padedami mokytojo), kokius 

individualius esė analizės 

gebėjimus turi pagilinti, 

kaip to siekti. 

 

Teksto suvokimo testas – esė analizė pagal pateiktus klausimus. 

 

 

 

Aptaria teksto suvokimo testus išryškindami individualius esė 

analizės gebėjimų tobulinimo poreikius (galima palyginti su 

diagnostinio testo rezultatais ir tuomet numatytomis gebėjimų 

ugdymo gairėmis). 

 

 

Vertinimas. 

Testai vertinami formalaus vertinimo būdu (pagrįstas normomis) 

– pažymys už teksto suvokimą sudarys galutinio formaliojo 

vertinimo dalį + mokytojo komentaras apie pasiektą pažangą. 
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4.3. Kara-

imai 

 / totoriai 

 

MMookksslloo  ppooppuulliiaarruussiiss  ssttrraaiippssnniiss  

„„TToottoorriiaaii  LLiieettuuvvoojjee““  

((hhttttpp::////wwwwww..bbeerrnnaarrddiinnaaii..lltt//ssttrr

aaiippssnniiss//22000077--0088--0066--ttoottoorriiaaii--

lliieettuuvvoojjee//3333553388  ))..  

J. Vaičiūnaitė, „Karaimai“. 

„Lietuvos karaimai“. Lietuvos 

 

Atrenka reikiamą 

informaciją, ją sistemina, 

apibendrina. 

 

 

Analizuoja grožinį tekstą 

 

Sudominimas: 

 susipažįsta su karaimų dailininkų kuriamais paveikslais, 

pasidomi karaimų pėdsakais Lietuvos pavelde („Lietuvos 

karaimai“. Lietuvos kultūros paveldo virtuali paroda). 

 

Formuluojamos problemos: 

http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/trumpa.lt.htm
http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/trumpa.lt.htm
http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/trumpa.lt.htm
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kultūros paveldo virtuali paroda 

(http://alka.mch.mii.lt/visuomen

e/karaimai/index3d.htm) 

(http://alka.mch.mii.lt/visuomen

e/totoriai/trumpa.lt.htm). 

 

nurodytu aspektu. 

 

Gilina grožinio teksto 

analizės ir interpretavimo 

įgūdžius (pratybos). 

 

Dalyvauja pokalbyje, išsako 

savo požiūrį suformuluotų 

problemų atžvilgiu. 

 

 ar šiuolaikinėje daugiakalbėje Lietuvos situacijoje 

negausių tautinių grupių (pvz., karaimų, totorių) vaikai 

turi galimybių mokytis gimtosios kalbos; 

 ar svarbu išsaugoti savo kalbą ir kultūrą – gal patogiau 

asimiliuotis su didesne etnine grupe. 

 

Vertinimas. 

Kaupiamuoju vertinimu vertinamas mokinių dalyvavimas 

pokalbyje. 

 

N. d. Perskaityti nurodytus V. Kudirkos kūrinius, S. Šaltenio / J. 

Kunčino kūrinių ištraukas.  

Savarankiškai rinkti medžiagą iš įvairių šaltinių (pvz., Rusų 

tautinė mažuma Lietuvoje http://www.geopolitika.lt/?artc=424) 

diskusijai tema: Kas yra rusofobija? 

 

http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/trumpa.lt.htm
http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/index3d.htm
http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/index3d.htm
http://alka.mch.mii.lt/visuomene/totoriai/trumpa.lt.htm
http://alka.mch.mii.lt/visuomene/totoriai/trumpa.lt.htm
http://www.geopolitika.lt/?artc=424
http://www.geopolitika.lt/?artc=424
http://www.geopolitika.lt/?artc=424
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V. Rusų ir 

lietuvių 

santykių 

istorinės 

priežastys: 

 

5.1. Carinės 

ir sovietinės 

imperinės 

politikos 

kritika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straipsnis „Spaudos atgavimo 

šimtmetis ir lietuvių kalba“ 

(http://vddb.library.lt/fedora/get

/LT-eLABa-

0001:J.04~2004~ISSN_0130-

2795.N_77.PG_3-

9/DS.002.0.01.ARTIC) 

 arba kitas pasirinktas straipsnis 

šia tema. 

V. Kudirka. Satyros. 

S. Šaltenis, „Duokiškis“ 

(ištrauka) / J. Kunčinas, „Filo-

novas“ (ištrauka – yra 

www.tekstai.lt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuoja publicistinius ir 

grožinius tekstus (satyros): 

išskiria ir žodžiu 

komentuoja autorių požiūrį į 

rusinimo politiką XIX a.; 

suformuluoja tekstų tikslą 

(BK+IK); analizuoja, 

kokiomis priemonėmis 

autorius siekia poveikio 

skaitytojui; kritiškai vertina 

tekstuose reiškiamus 

požiūrius, vertybines 

nuostatas (IK). 

 

Paaiškina, kaip 

nagrinėjamuose įvairaus 

pobūdžio tekstuose 

atsispindi tiesiogiai ir 

netiesiogiai išreikštos 

skirtingų epochų, socialinių 

grupių vertybės, požiūriai. 

 

Atsirenka, sistemina, 

apibendrina medžiagą 

diskusijai. 

 

Sudominimas – siūloma minčių lietaus būdu pasidalyti žiniomis 

ir įspūdžiais apie rusų kultūrą Lietuvos kultūros gyvenime.  

Papildomai (poromis ar grupėmis) galima pasidomėti ir aptarti 

(pasirinktinai): 

 Rusų dramos teatras (galima žiūrėti spektaklių ištraukas);  

 TV laidos, skirtos rusų kultūrai (žiūrėti fragmentus);  

 architektūra (pastatai, kuriuose gyveno garsūs rusų 

kultūros ar visuomenės veikėjai);  

 lietuvių ir rusų menininkų bendradarbiavimas mūsų 

dienomis (filmų festivaliai, lietuvių aktoriai rusų kine ir 

atvirkščiai; įvairūs meno projektai, bardai) ir pan.  

 

Savarankiškai atsirenka, sistemina, apibendrina medžiagą iš 

įvairių šaltinių (pvz., Rusų tautinė mažuma Lietuvoje 

http://www.geopolitika.lt/?artc=424) diskusijai tema: 

Kas yra rusofobija? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2004~ISSN_0130-2795.N_77.PG_3-9/DS.002.0.01.ARTIC
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2004~ISSN_0130-2795.N_77.PG_3-9/DS.002.0.01.ARTIC
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2004~ISSN_0130-2795.N_77.PG_3-9/DS.002.0.01.ARTIC
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2004~ISSN_0130-2795.N_77.PG_3-9/DS.002.0.01.ARTIC
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2004~ISSN_0130-2795.N_77.PG_3-9/DS.002.0.01.ARTIC
http://www.geopolitika.lt/?artc=424
http://www.geopolitika.lt/?artc=424
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Atsirenka, sistemina, 

apibendrina medžiagą 

diskusijai. 

 

Pasikartoja diskusijos 

etiketo pagrindus. 

 

Pasirengia diskusijai ir 

diskutuoja. Plačiau žr. II 

skyriuje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusijos refleksija: 

Mokiniai įvertina, kaip pavyko diskusija, argumentuoja savo 

nuomonę. Mokytojas apibendrina diskusiją ir mokinių refleksiją. 

 

Vertinama kaupiamuoju būdu. 

 

5.2. Paslap-

tingi 

nepažįsta-

mieji 

sentikiai. 

 

 

G. Potašenko, „Daugiatautė 

Lietuva. Lietuvos etninių 

mažumų istorija“ /  

„Lietuvos tautinės mažumos“ 

(„Mažųjų pasakojimų apie 

Lietuvą“ serija) ištraukos. 

L. Gutauskas, „Šešėliai“ 

(ištrauka). 

 

 

 

Analizuoja mokslinio 

pobūdžio tekstą nurodytu 

aspektu. 

 

Aptaria meninio pobūdžio 

tekstą rusų-lietuvių santykių 

aspektu. 

 

Gilina grožinio teksto 

analizės ir interpretavimo 

įgūdžius (pratybos). 

 

 

Pagal poreikius ir galimybes galima organizuoti mini projektą-

tyrimą apie Lietuvos sentikių gyvenamas vietas, kultūrą ir pan. 
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5.3. Pagar-

ba 

kultūrinei 

tradicijai, 

solidaru-

mas su 

emigrantais 

ir 

disidentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstai apie T. Venclovą, J. 

Brodskį – pasirinktinai.  

 

Ištraukos iš kultūrologinės 

eseistikos. 

J. Baltrušaitis, J. Brodskis – 

pasirinkti eilėraščiai. 

 

Skaitydami kultūrologines 

esė, geba: išskirti 

pagrindinius teiginius, 

požiūrius vertinimus, 

aptariančius lietuvių kultūrą 

kaip daugiatautę kultūrą; 

formuluoti savo vertinimus 

išsakomų požiūrių atžvilgiu 

(atsakymai į klausimus 

žodžiu arba raštu su savo 

nuomonės raiška). 

Analizuoja poezijos tekstus: 

atpažįsta lietuviškus 

motyvus, aptaria santykio su 

Lietuva aspektu, geba 

išskirti (BK) ir paaiškinti 

(IK) meninės raiškos 

ypatybes. 

 

Sudominimas – mini-konferencija apie rusų kultūros įtaką 

Lietuvos kultūrai (iš anksto paruošti pranešimai pasirinkta tema):  

 

 XX a. pradžios rusų kultūros įtaka lietuvių kultūrai 

(poetai, dailininkai, meniniai judėjimai, teatras, filosofija 

ir pan., susiję su Lietuva, pvz., Karsavinas, Sezemanas, 

Šaliapinas, Michailas Čechovas, Mstislavas Dobužinskis); 

 sovietmečio situacija: rusų disidentų įtaka intelektualinei 

minčiai Lietuvoje (draudžiamų kūrinių sklaida, kultūros 

žmonių bendravimas);  

 subkultūrų įtakos (pvz., pankų judėjimai) Lietuvoje ir 

Rusijoje. 

 

Vertinimas. 

Kaupiamuoju vertinimu vertinama mokinių nuomonės raiška 

ir/arba grožinio teksto analizė. 

 

 

5.4. 

Poveikis 

lietuvių 

kalbai: 

sintaksinės 

konstrukci-

jos, leksika, 

keiksmažo-

džiai. 

 

 

 

 

 

Moksliniai ir publicistiniai 

straipsniai. 

Medžiaga iš kalbos vadovėlių. 

 

 

Analizuoja, kaip lietuvių 

kalbos kaitą lemia valstybės 

daugiakultūriškumas. 

 

Gilina kalbos vartojimo 

įgūdžius. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos vartojimo pratybos. 
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5.5. Nenor-

miniai 

žodyno ir 

gramatikos 

reiškiniai ir 

jų 

vertinimo 

ypatumai. 

 

 

Moksliniai ir publicistiniai 

straipsniai. 

Medžiaga iš kalbos vadovėlių. 

 

Analizuoja straipsnius, 

suvokia (BK) ir paaiškina 

(IK), kaip lietuvių kalbos 

kaitą lemia valstybės 

daugiakultūriškumas; 

aptaria svarbesnius pokyčius 

(BK) / gana detaliai aptaria 

kalbos pokyčių priežastis ir 

pobūdį (IK). Pokalbyje 

vertina pokyčius (IK). 

 

 

 

Kalbos vartojimo pratybas galima sieti su pokalbiu apie 

nenorminių žodyno ir gramatikos reiškinių vertinimą 

daugiakultūriškumo kontekste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. d. Pasirengimas samprotaujamajam rašiniui: 

prisiminti modulio metu nagrinėtas temas, apmąstyti 

problematiką, svarbiausias idėjas, peržiūrėti sukauptą medžiagą, 

savirefleksijų apie savo pasiekimus aprašus.  

 

VI. Baigia-

masis 

etapas: 

 

6.1. Sam-

protauja-

masis 

rašinys 

 

  

Rengiasi samprotaujamajam 

rašiniui (pokalbis, 

planavimas, konsultacijos su 

mokytoju ar 

grupėmis/poromis):  

 

prisimena (namų užduotis) 

modulio metu nagrinėtas 

temas, apmąsto 

problematiką, svarbiausias 

idėjas: kodėl svarbu 

palaikyti / nepalaikyti 

daugiakalbystės idėją? ar 

mes galime suprasti vieni 

 

Pasirengimas rašiniui. 

 

Galimi rašinio probleminiai aspektai: 

 ar daugiakultūriškumas ir daugiakalbystė tik asimiliuoja 

tautas ir kultūras? 

 ką paveldėjome iš daugiakultūrės Lietuvos praeities? 

 koks mūsų santykis su daugiakultūriu paveldu? ir kt. 
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kitus? ko moko 

daugiakultūrė patirtis? ir t. t. 

 

Prisimena svarbiausias 

samprotaujamojo rašinio 

turinio, struktūros, raiškos 

ypatybes. 

 

Apsvarsto kuriamo teksto 

apie nurodytą / pasirinktą 

daugiakultūriškumo aspektą 

tikslus, situaciją, iš esmės 

numato adresato poreikius ir 

patirtį.  

 

Kartu su mokytoju aptaria 

vertinimo kriterijus ir pan. 

 

Parašo samprotavimo rašinį 

Lietuvos 

daugiakultūriškumo tema: 

išsako savo požiūrį, 

samprotauja, pagrindžia 

savo mintis svariais 

argumentais, remiasi 

įvairiais šaltiniais (ir 

grožiniais tekstais). 

 

(BK) geba suprasti 

mokytojo komentarus ir 

bando redaguoti rašinius. 

(IK) Komentuoja ir vertina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašo samprotaujamąjį rašinį. 

 

Rašant rašinį viena pamoka gali būti skirta rašiniams redaguoti. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojo komentaras (BK). 

 

Bendraklasių samprotavimo rašinių komentavimas ir vertinimas. 

Vertinimas. 
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bendraklasių samprotavimo 

rašinius turinio, struktūros, 

raiškos atžvilgiu (redaguoja 

namuose). 

Formaliuoju būdu vertinamas samprotavimo rašinys.  

(IK) Kaupiamuoju būdu vertinamas bendraklasių rašinių 

komentavimas ir vertinimas bei rašinių redagavimas, atliktas 

namuose – galutinį rašinio vertinimą IK sudaro kaupiamasis ir 

formalusis rašinio vertinimas.  

 

6.2. Įsiver-

tinimas. 

 

 

 

  

Skaitydami (klausydami 

radijo TV laidų įrašų) 

mokslinius, publicistinius, 

meninius tekstus: supranta, 

kad daugiakalbystė ir 

daugiakultūriškumas – 

istorinis ir šiuolaikinės 

visuomenės reiškinys; 

supranta, kad lietuvių 

kultūra ir literatūra 

nevienalytė, kad ją kūrė ir 

kuria daugelio tautų atstovai 

–  

geba tai paaiškinti žodžiu 

(atsakydami į klausymus, 

dalyvaudami pokalbyje, 

diskusijoje) ir raštu 

(komentuodami, rašydami 

nuomonę, samprotaudami). 

 

Įvardija svarbiausius 

grožinės lietuvių literatūros 

kūrinius, kuriais remiantis 

galima nagrinėti 

 

Mokiniai apmąsto ir įsivertina savo pasiekimus (savirefleksija 

raštu: IK – savarankiškai, BK – mokytojo padedami):  

 ko išmokau; 

 ar pasiekiau savo numatytus tikslus; 

 ką dar turėčiau tobulinti; 

 kaip to sieksiu. 

(Savirefleksijai galima panaudoti gebėjimų skilties aprašus.) 
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daugiakultūriškumo ir 

daugiakalbystės apraiškas 

Lietuvių kultūroje ir 

literatūroje. 

Geba juos aptarti ir 

analizuoti turinio ir (IK) 

raiškos atžvilgiu. 

 

Skaitydami įvairaus 

pobūdžio tekstus, geba 

suprasti ir įvardyti, kokį 

poveikį jie daro, (IK) 

paaiškina, kaip tas poveikis 

sukuriamas, kritiškai jį 

vertina. 

Rezervinis 

laikas. 

  Gali būti panaudotas kartojimui, kontroliniams darbams, projektų 

pristatymams (jei būtų tokių pasirinkta), ekskursijoms ar 

išvykoms į teatrą ir pan. 
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1.3.3. Apibendrinamasis vertinimas baigus modulį 

        Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamuoju būdu surinkti šio modulio įvertinimai paverčiami pažymiais (rekomenduojama 40 proc. 

apibendrinamojo vertinimo):  

 pranešimo pristatymas (IK);  

 aktyvus dalyvavimas pokalbiuose (nuomonės raiška, diskusija, namų darbų medžiagos pristatymas);  

 rašto darbai (grožinio teksto analizė; komentaras, teiginiai ir pan.);  

 bendraklasių samprotavimo rašinių komentavimas ir vertinimas bei savo darbo redagavimas (IK).   

Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamasis darbas. Formalusis vertinimas taikomas tarpiniams atsiskaitymams ir baigiamajam darbui.  

Tarpiniai atsiskaitymai (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 publicistinio / eseistinio teksto suvokimas pagal pateiktus klausimus;  

 komentaras raštu daugiakultūriškumo tema;  

 grožinio teksto analizė ir interpretacija;  

 straipsnis / apibūdinimas. 

    Baigiamasis darbas – samprotavimo rašinys daugiakultūriškumo tema (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo). 

Apibendrinamasis vertinimas – bendras pažymys iš visų surinktų vertinimų, kai baigiamojo darbo (samprotavimo rašinio) 

vertinimas sudaro 30 proc. apibendrinamojo vertinimo vertės. Šių vertinimų svorį (proporcijas) mokytojas gali keisti savo nuožiūra.  
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1.4. Modulis „Žmogus istorijoje. Santykio variantai“  

1.4.1. Modulio įgyvendinimo metodinės gairės 

 

Modulio dėmesio centre pirmiausia atsiduria XX a. vidurio Lietuvos istorijos lūžiai, ne vieną žmogų privertę pasirinkti, kas jis: istorijos 

procesų auka ar sąmoningas dalyvis, tėvynės gynėjas, pabėgėlis, išdavikas ar prisitaikėlis. Tuo metu buvo sukurti reikšmingi lietuvių literatūros 

kūriniai (B. Sruogos „Dievų miškas“, S. Nėries „Prie didelio kelio“, A. Škėmos „Balta drobulė“, partizanų, tremtinių poezijos ir atsiminimų 

tekstai), pradėjo formuotis išeivių ir sovietinės literatūros šakos. Šiems procesams suvokti labai parankus skirtingus pasirinkimus išryškinantis 

santykių su istorija modulis, kurio svarbiausios pozicijos apimtų ne tik XX a. vidurio, bet ir ankstesnių epochų bei dabarties kūrybą ir kūrėjų 

biografijas.  

Labai svarbu, kad mokiniai galėtų susieti jiems iš pirmo žvilgsnio tokius tolimus istorijos procesus su savo šeimos, giminaičių ar pažįstamų 

biografijomis, taip pat ir patys pasijustų žmonėmis istorijoje, t. y. apmąstytų galimybę rinktis – taikytis su aplinkos melu ar jam pasipriešinti, 

ginti visuomenės, tautos interesus ar rūpintis asmenine gerove, mąstytų apie laisvės ir atsakomybės ribas, solidarumo vertę, gyvenimo prasmės 

atradimą sunkiausiomis aplinkybėmis. Būtent po Antrojo pasaulinio karo, patyrus okupacijas, tremtis, priverstinę emigraciją ir gyvenimą 

nelaisvės sąlygomis, lietuvių literatūroje sustiprėjo ir svarbiausių egzistencinių klausimų apmąstymas, ir modernistinė raiška.   

Svarbu ir tai, kad mokiniai mokėtų ne tik atpažinti svarbiausius istorinių laikysenų variantus, bet ir suvoktų jų sąsają su literatūrine raiška: 

ironiška, stoiška, lyriška, patetiška, groteskiška ir kt. 
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1.4.2. Pirmasis modulio programos įgyvendinimo variantas 

1.4.2.1. Modulio ilgalaikis planas   

Parengė ekspertų grupė 

Modulio trukmė: 

Bendrojo kurso – 35 val. 

Išplėstinio kurso – 43 val. 

 

Sąvokos, kurias mokiniai turėtų gebėti vartoti, mokydamiesi pagal šią modulio programą: okupacija, rezistencija, partizanai, tremtis, 

holokaustas, išeivija, generacija, propaganda, totalitarizmas, stagnacija, ezopinė kalba, ironija, sarkazmas, groteskas. 

 

Pam. 

sk. 

(BK/ 

IK) 

Temos Tekstai  Žinios ir supratimas, 

gebėjimai, nuostatos 

Mokinių veikla ir jos vertinimas  

 

1 / 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulio pristatymas: 

turinio pristatymas, 

mokymosi uždavinių, 

vertinimo aptarimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainos Maironio žodžiais: 

O. Vyšniauskas dainuoja Maironį  

(http://www.youtube.com/watch?v=25

gngVZbpts&feature=related);  

G. Paškevičius 

(http://www.youtube.com/watch?v=9i

Q7yZgeAT8&feature=related); V. V. 

Landsbergis 

(http://www.youtube.com/watch?v=-

A97cN4tUGw&feature=related ). 

 

 

 

 

Argumentuoja savo 

nuomonę; kelia hipotezes. 

 

Dalyvauja pokalbyje apie 

istorijos temą šių dienų 

dainų atlikėjų (bardų) 

repertuare.  

 

 

 

 

 

 

 

Sudominimas: 

Pokalbis: Lietuviškų pinigų kupiūrų portretai – 

kas ir kodėl? 

 

Mokiniai klausosi dainų, svarsto, kodėl randasi 

tokios dainos šiandien, kodėl internete jos 

susilaukia ir klausytojų, ir atsiliepimų. 

 

Mokytojas pristato modulio turinį, paaiškina, 

kuo modulio aspektas gali būti įdomus ir 

aktualus šiandien.  

 

Mokytojas supažindina su apibendrinamuoju 

http://www.youtube.com/watch?v=25gngVZbpts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=25gngVZbpts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9iQ7yZgeAT8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9iQ7yZgeAT8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-A97cN4tUGw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-A97cN4tUGw&feature=related
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modulio darbu – ilgalaikiu tiriamuoju darbu 

apie žmogaus santykio su istorija galimybes, 

aptaria su mokiniais jo rengimo ir vykdymo 

etapus, gaires. 

Temų pavyzdžiai: „Mano giminės kartos“, 

„Dramatiškos mano krašto žmonių biografijos“, 

„Ką pasakoja mano miesto gatvių vardai“, 

„Nugriauti ir nenugriauti mano miesto 

paminklai“, „Lietuvos didvyriai: skirtingi 

požiūriai mano artimiausioje aplinkoje“. 

(Darbas pristatomas ir vertinamas modulio 

pabaigoje.) 

 

 

 

1 / 1 

 

 

Diagnostinis testas 

 

 

 

Publicistinis tekstas apie žmogaus 

santykį su istorija, pvz.: 

A. Volanas. Ištrauka iš kūrinio „Apie 

politinę arba pilietinę laisvę“ (sk. 5–6: 

„Kokie turi būti valstybėje įstatymai, 

kad piliečiai turėtų tikrą ir visišką 

laisvę“, „Apie tris žmonių luomus 

mūsų tautoje ir ar visi jie naudojasi ta 

pačia laisve“); 

L. Sapiega, „Trečiojo Lietuvos Statuto 

pratarmė LDK luomams“; 

D. Kuolio straipsniai (pasirinktinai). 

 

 

 

 

 

 

Analizuoja publicistinį 

tekstą pagal pateiktus 

klausimus. 

 

Įsivertina savo darbą, 

numato tobulinimo būdus, 

veiksmingas skaitymo 

strategijas. 

 

Problemų formulavimas: turinio ir raiškos 

santykis videotekstuose; estetinė vertė. 

 

Mokinių turimų žinių ir gebėjimų 

diagnozavimas – negrožinio (publicistinio) 

teksto suvokimas ir kalbos vartojimo testas. 

Testų aptarimas (bendras ir individualus) ir 

konkrečių žingsnių / būdų, kaip tobulinti 

individualius negrožinio teksto suvokimo 

gebėjimus, numatymas. 

 

N. d. Pasirengti analizuoti A. Kamiu. „Maras“. 

Probleminis klausimas: kodėl Kamiu veikėjas 

imasi gelbėti miestą, nors tai nieko negali 

pakeisti?  
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Įsipareigojimas 

ir pasipriešinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kamiu, „Maras“. 

 

B. Krivickas. Eilėraščiai iš „Raštų“, 

pvz., „Rudenio lygumose“, „Laukinių 

rožių šlamesys“, „Vieną vasarą“, 

„Rudens melodija“, „Žiema“, 

„Žiaurusis Dievas“, „Dovydas prieš 

Galijotą“. 

 

Holokaustas. Teatras gete: 

A. Suckeveris, „Vilniaus getas“ 

(ištraukos). 

I. Meras, „Lygiosios trunka akimirką“ 

(antras skyrius). 

 

Analizuoja tekstą nurodytu 

ar pasirinktu santykio su 

istorija aspektu (pratybos). 

 

 

 

 

 

Randa informaciją pagal 

nurodytus šaltinius, ją 

sistemina ir apibendrina.  

 

Dalyvauja diskusijoje apie 

dvasinį pasipriešinimą 

 

Nagrinėjami tokie probleminiai kūrinių 

aspektai: 

 namų darbui pateikto klausimo 

nagrinėjimas remiantis A. Kamiu 

„Maru“; 

 stoicizmas mirties artumoje (B. 

Krivicko kūryba). 

 

 

Rengiantis diskusijai apie dvasinį 

pasipriešinimą mirtino fizinio pavojaus 

sąlygomis pravartu atlikti tokius darbus (galima 

pasirinkti): 

 pažiūrėti ištraukų iš A. Juzėno filmo 
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R. Kostanian-Danzig, „Dvasinė 

rezistencija Vilniaus gete“. V., 2006 

(ištraukos). 

 

mirtino fizinio pavojaus 

sąlygomis. 

„Vilniaus getas“;  

 pažiūrėti videomedžiagą „XX amžiaus 

slaptieji archyvai – Vilniaus getas“ 
(http://www.youtube.com/watch?v=3N6

yaWOwaDU);  

 pasiklausyti geto dainų (CD „Vilniaus 

geto dainos“); 

 remiantis I. Mero „Lygiosios trunka 

akimirką“ (antras skyrius) pasvarstyti, ar 

verta mirti dėl operos partitūros; 

 susipažinti su Vilniaus geto afišomis 

(„Vilniaus geto afišos: albumas-

katalogas“. V., 2006); 

 susipažinti su Samuelio Bako dailės 

darbais, sukurtais Vilniaus gete 

(http://www.bernardinai.lt/straipsnis/20

11-12-30-vilniuje-atidaryta-iseivijos-

dailininko-samuelio-bako/74560); 

 organizuoti ekskursiją po Vilnių: 

apsilankymas „Lėlės“ teatre – 

buvusiame žydų geto teatre, 

Tolerancijos centre. 

 

Klausimai diskusijai: 

kodėl žydai gete steigė mokyklas, bibliotekas, 

statė spektaklius, rengė parodas, organizavo 

sporto varžybas, žinodami, kad jų gyvenimas 

gali bet kurią minutę pasibaigti? 

Ką tu darytum jų vietoje ? Ko iš jų galime 

pasimokyti mes? 

Kas svarbiau: fizinis ar dvasinis 

pasipriešinimas? 

http://www.rasyk.lt/rasytojai/rachele-kostanian-danzig.html
http://www.youtube.com/watch?v=ac6m2YQSo0I
http://www.youtube.com/watch?v=ac6m2YQSo0I
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-30-vilniuje-atidaryta-iseivijos-dailininko-samuelio-bako/74560
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-30-vilniuje-atidaryta-iseivijos-dailininko-samuelio-bako/74560
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-30-vilniuje-atidaryta-iseivijos-dailininko-samuelio-bako/74560
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Kas bendra tarp žydų dvasinio pasipriešinimo, 

A. Kamiu veikėjo ir Lietuvos partizanų 

judėjimo? 

 

Mokytojo padedami / savarankiškai mokiniai 

renkasi konkretų temos aspektą įtikinimo kalbai 

apie atsakomybę dalyvaujant istorijoje (apie 

sąmoningo ir aktyvaus santykio su istorija 

būtinybę / apie atsakingą ir aktyvų santykį su 

šiuolaikinio gyvenimo iššūkiais (pvz., santykio 

su valstybe aspektai (dėl etninių, rasinių, 

religinių konfliktų); įvairiuose šaltiniuose ieško 

medžiagos, ją sistemina. 

 

Vertinimas. 

Kūrinių analizė ir dalyvavimas diskusijoje 

vertinamas kaupiamuoju būdu. 

 

2 / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paklydimas ir praregėji-

mas. 

Prisitaikymas. 

 

Propagandos poveikis. 

 

 

S. Nėris, „Prie didelio kelio“. 

V. Mykolaitis-Putinas, „Sveikinu 

žemę“ ir „Vivos plango...“ (eilėraščių 

lyginimas). 

 

 

Gilina ir įtvirtina eilėraščio 

interpretavimo įgūdžius 

(pratybos). 

 

Medžiagos atranka, 

sisteminimas, 

apibendrinimas įtikinimo 

kalbai ir tiriamajam darbui.  

 

 

Mokiniai apmąsto savo įgūdžius interpretuoti 

grožinius tekstus; numato, kaip tobulins 

interpretavimo gebėjimus, siedami juos su 

istoriniu kontekstu. 

 

Konsultuojasi su mokytoju dėl įtikinimo kalbos 

ir tiriamojo darbo. 
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Pasitraukimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. T. Kondroto interviu apie pasitrau-

kimą iš Lietuvos, santykį su lietuvių 

literatūra 

(http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2

007-11-12-saulius-tomas-kondrotas-

neuzsikrauti-nastos/4189). 

 

A. Škėma, „Autobiografija“ (ištrauka), 

„Balta drobulė“ (ištrauka – Garšvos ir 

Vaidilionio ginčas).  

 

Išeivijos poezija: J. Aistis, „Vienas 

kraujo lašas“; B. Brazdžionis, 

„Mylėsiu Lietuvą iš tolo“; žemininkai; 

T. Venclova, „Šeremetjevo, 1977“. 

 

 

Analizuoja negrožinius / 

grožinius tekstus nurodytais 

aspektais. 

 

Lygina skirtingo pobūdžio 

tekstus turinio ir raiškos 

požiūriu. 

 

Dalyvauja pokalbyje. 

 

 

 

 

 

Bendras su mokiniais pokalbis apie tai, kokios 

kultūros žmonių pasitraukimo iš Lietuvos 

priežastys, kaip vertintinas pasitraukimas.  

 

Medžiagos, reikalingos įtikinimo kalbai 

parengti, pildymas. 

 

 

Vertinimas.  

Dalyvavimas pokalbyje ir medžiagos kaupimas 

bei sisteminimas (kalbai, tiriamasis darbas) 

vertinamas kaupiamuoju būdu. 

 

 

Liudijimas. (Dokumen-

tinės literatūros žanrai. 

Dokumentiškumo ir 

fikcijos jungtis 

literatūroje) 

 

 

 

 

 

 

V. Kavolio straipsnio „Žmogaus 

genezė“ apie V. Kudirką ištrauka 

(Knyga „Žmogus istorijoje“. V., 

1994).  

B. Sruoga, „Dievų miškas“. 

Tremties literatūra, pvz., D. 

Grinkevičiūtė, „Lietuviai prie Laptevų 

jūros“ (galima lyginti su R. Šepetys, 

„Tarp pilkų debesų“. V., 2011). 

 

Holokaustas. I. Meras, „Lygiosios 

trunka akimirką“ (jeigu neaptartas prie 

dvasinio pasipriešinimo temos). 

 

Analizuoja negrožinį tekstą 

nurodytu aspektu. 

Analizuoja grožinius tekstus 

atpažindami 

dokumentiškumo požymius; 

juos aptaria. 

 

Dalyvauja pokalbyje apie 

autentišką liudijimą ir 

fiktyvų pasakojimą – kas 

įtaigiau? 

 

Pasako įtikinimo kalbą apie 

 

Galimas probleminis pokalbio „Kas įtaigiau – 

autentiškas liudijimas ar fiktyvus pasakojimas?“ 

Klausimas:  

kodėl pasaulyje išgarsėjo Rūta Šepetys, sukūrusi 

romaną pagal autentiškus liudijimus, o ne 

dokumentinė literatūra, pvz., D. Grinkevičiūtės 

kūryba? 

 

 

 

 

 

Apmąsto, kaip pavyko kalba turinio, struktūros, 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-11-12-saulius-tomas-kondrotas-neuzsikrauti-nastos/4189
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-11-12-saulius-tomas-kondrotas-neuzsikrauti-nastos/4189
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-11-12-saulius-tomas-kondrotas-neuzsikrauti-nastos/4189
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 žmogaus santykį su istorija 

(pasirinktu / nurodytu 

aspektu). 

įtaigumo atžvilgiu: 

ar išsakyta pozicija; ar pristatyti keli požiūriai; 

tinkamai ir svariai argumentuota; ar paveikta 

auditorija; ar naudojamos įvairios poveikio 

priemonės. 

 

Vertinimas. 

Dalyvavimas pokalbyje vertinamas 

kaupiamuoju būdu. 

Kalbos sakymas vertinamas tarpiniu 

formaliuoju vertinimu. 

 

 

4 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezopo kalba kaip tiesos 

sakymo būdas. 

 

 

 

 

K. Saja, „Maniakas“; 

J. Aputis, „Šunelis alksnio viršūnėje“; 

R. Granauskas, „Vėlinės“; 

M. Martinaitis, „Kukučio baladės“ 

(pasirinktinai). 

 

 

 

Analizuoja grožinius tekstus 

nurodytu aspektu. 

 

Komentuoja tekstų sąsajas 

su kultūriniu, istoriniu 

kontekstu.  

 

Paaiškina, kas yra Ezopo 

kalba, ir atpažįsta ją 

skirtinguose tekstuose. 

 

Supranta, kokiomis kalbinės 

raiškos priemonėmis 

formuojama pozicija, kaip 

manipuliuojama skirtingais 

laikotarpiais. 

 

Grožinio / negrožinio teksto 

 

Sudominimas: 

kaip Utenos abiturientai per Šimtadienį statė K. 

Sajos „Maniaką“ 

(http://www.utenosjaunimas.lt/saulieciams-

abiturientams-pasiulys-kelione-traukiniu-

8.html).  

 

Probleminis klausimas – kodėl Šimtadienio 

šventei pasirinktas būtent šis kūrinys?  

 

Pokalbis / pasvarstymas raštu (remiantis žiūrėta 

medžiaga ir skaitytais grožiniais tekstais) apie 

tai, kodėl K. Sajos „Maniakas“ aktualus ir šių 

dienų jaunam žmogui, kodėl Ezopo kalba 

nepraranda aktualumo.  

 

 

Vertinimas. 

http://www.utenosjaunimas.lt/saulieciams-abiturientams-pasiulys-kelione-traukiniu-8.html
http://www.utenosjaunimas.lt/saulieciams-abiturientams-pasiulys-kelione-traukiniu-8.html
http://www.utenosjaunimas.lt/saulieciams-abiturientams-pasiulys-kelione-traukiniu-8.html
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3 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analizė pagal pateiktus 

klausimus; žmogaus 

santykio su istorija 

suvokimas ir 

komentavimas.  

 

Dalyvavimas pokalbyje / pasvarstymas raštu 

vertinamas kaupiamuoju būdu. 

Teksto kūrimas / teksto analizė vertinama 

tarpiniu formaliuoju vertinimu. 

 

 

Atsiribojimas 

 

 

 

 

 

 

J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai. 

A. A. Jonynas. Pasirinkti eilėraščiai. 

B. Vilimaitė. Pasirinktos novelės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įtvirtina skirtingų literatūros 

žanrų – eilėraščio, novelės – 

analizės įgūdžius 

(pratybos): 

dėmesys detalei, asmeninei 

istorijai, jausmui kaip 

alternatyvai dominuojančiai 

sovietmečio ideologijai ir 

estetikai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudominimas: 

 

klausytis V. Kernagio dainų / žiūrėti lietuviškų 

(apolitiškų) sovietmečio filmų ištraukas (pvz., 

iš A. Žebriūno „Gražuolė“ / A. Aramino „Maža 

išpažintis“).  

 

Probleminiai klausimai: 

Ar įmanoma išsaugoti etines vertybes nelaisvės 

sąlygomis? 

Ar sovietmečio menininkai turėjo galimybių 

atsiriboti nuo valdžios reikalavimų? 

Kas buvo svarbu sovietmečiu gyvenusiems 

žmonėms (remiantis filmais)? 

Ar jų vertybės artimos šiandienos žmonėms? 

Kuo jie ir mes panašūs? Kuo skiriamės? 
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4 / 5 

 

 

Santykio ieškojimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Gedos rinktinė mokyklai „Gedimino 

valstybės fragmentas“, pvz., „Lietuvos 

atsiradimas“, „Giesmė apie gimtąją 

pirkią“, Giesmė apie šventąją Lietuvos 

upę“ ir kt.  

 

M. Ivaškevičius. „Madagaskaras“. 

 

R. Tumino spektaklis „Madagaskaras“ 

(www.lrt.lt/ archyvas/). 

G. Beinoriūtės videofilmas „Gyveno 

senelis ir bobutė“ 

(http://www.facebook.com/#/pages/Gy

veno-senelis-ir-bobute-Grandpa-and-

Grandma/44478734334 ...) / 

(http://www.youtube.com/watch?v=C5

oJj2D6lUo – yra santraukėlė). 

 

 

Analizuoja grožinius tekstus 

pasirinktu aspektu. 

 

Mokosi suprasti ir aptarti  

vizualiuosius tekstus. 

 

Gilina gebėjimus diskutuoti 

/ gilina teksto kūrimo 

įgūdžius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarą ir užduotis videofilmui „Gyveno 

senelis ir bobutė“ aptarti (ir galimus klausimus 

diskusijai) žr. II skyriuje. 

 

Pažiūrėjus ir aptarus filmą „Gyveno senelis ir 

bobutė“ galima: 

 surengti diskusiją (galimus klausimus 

žr. II skyriuje); 

 pateikti kūrybinę užduotį – sukurti 

įvairių rūšių tekstus integruojantį 

pasakojimą apie savo giminės istoriją. 

 

Vertinimas. 

Dalyvavimas diskusijoje vertinamas 

kaupiamuoju būdu. 

Teksto kūrimas vertinamas formaliuoju 

vertinimu (galima pakeisti teksto analizės 

užduotį šia kūrybine užduotimi). 

 

 

2 / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos 

saugojimas kaip įsipa-

reigojimas istorijai. 

Kalba išeivijos 

sąlygomis ir 

sovietmečiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geba aptarti publicistinį ir 

mokslinį tekstą turinio ir 

raiškos požiūriu. 

 

 

 

N. d. Prisiminti ir pakartoti M. Mažvydą, M. 

Valančių, Maironį (veikla, kūriniai). 

 

Probleminiai klausimai: 

Kodėl lietuviai priešinosi spaudos draudimui 

lotyniškais rašmenimis? 

Kas pavojingiau – „graždanka“ ar naujoji 

beraštystė? 

Prisimindami internetines diskusijas apie 

lietuvių kalbos nereikalingumą ir greitą 

nunykimą, pasvarstykite apie pirmosios 

http://www.lrt.lt/
http://www.youtube.com/watch?v=C5oJj2D6lUo
http://www.youtube.com/watch?v=C5oJj2D6lUo
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2 / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietuviškos knygos ar vėlesnės slaptosios 

lietuviškos spaudos reikšmę – gal M. Mažvydo, 

M. Valančiaus, Maironio darbas buvo 

beprasmis? 

Gal vertėjo atsisakyti lietuviškos tapatybės ir 

priimti kultūriškai stipresnių tautų vertybes? 

Ar mums reikalinga tokia sudėtinga kalba? Ar 

verta jos mokytis ir saugoti? 

 

Kartojimas 

 

M. Mažvydas, M. Valančius, 

Maironis, V. Kudirka. 

 

Sieja skirtingų epochų 

kūrėjų veiklą ir tekstus, 

aiškina, kaip juose 

atsispindi žmogaus santykis 

su savo laiku.  

 

Svarsto, kuriuo modulio aspektu ir kodėl tiktų 

aptarti kartojamų autorių veiklą ir kūrybą. 

 

Pokalbis apie žmogaus santykius su istorija: 

sąmoningumą, atsakomybę, įsipareigojimą ir kt. 

 

Galima pasiūlyti tokius temos aspektus: 

Ar šiais laikais aktualus Valančiaus blaivybės 

sąjūdis? 

Kaip pasikeitė lietuvių tautos požiūris į 

Valančiaus veiklą? 

Kodėl Valančiaus taip nekentė Rusijos 

imperijos valdžia?  

Kodėl Valančiaus portretas atsirado ant dviejų 

litų kupiūros? 

Kodėl mėgstama juoktis iš Valančiaus 

šiandien? Kam tai naudinga? 

 

Vertinimas. 

Pasvarstymai, dalyvavimas pokalbyje vertinami 

kaupiamuoju būdu. 
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2 / 2  

Baigiamasis etapas 
  

Pristato ilgalaikį tiriamąjį 

darbą apie žmogaus 

santykio su istorija 

galimybes. 

 

Skaitydami (klausydami 

radijo TV laidų įrašų) 

mokslinius, publicistinius, 

meninius tekstus:  

• supranta ir paaiškina, kuo 

žmogaus santykio su istorija 

pažinimas kultūros 

tekstuose ir asmeninė šio 

santykio refleksija svarbi 

asmens tapatybei bei 

vertybinėms nuostatoms 

formuotis;  

• paaiškina (žodžiu ir raštu), 

kodėl kiekvienam žmogui 

būtina susiformuoti 

sąmoningą ir aktyvų santykį 

su istorija, tapti atsakingu 

istorijos dalyviu ir kūrėju. 

 

 

Mokiniai apmąsto ir įsivertina savo pasiekimus 

(savirefleksija raštu):  

 ko išmokau; 

 ar pasiekiau savo numatytus tikslus; 

 ką dar turėčiau tobulinti; 

 kaip to sieksiu. 

 

Vertinimas: 

Tiriamasis darbas vertinamas formaliuoju 

vertinimu (detaliau žr. Modulio vertinimo 

gairėse ). 

Savireflekcijos užrašai vertinami kaupiamuoju 

būdu. 

5 / 5 Rezervinis laikas 

 
  Mokytojo pasirinktos kontrolinės užduotys, 

išvykos, papildomos pamokos tiriamojo darbo 

rengimui ar pristatymui ir pan. 
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1.4.2.2. Apibendrinamasis vertinimas baigus modulį 

Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamuoju būdu surinkti įvertinimai paverčiami pažymiais (rekomenduojama 40 proc. apibendrinamojo 

vertinimo): 

 vienas pažymys rašomas už pasirengimą įtikinimo kalbai apie atsakomybę dalyvaujant istorijoje (medžiagos atranka, sisteminimas, 

apibendrinimas); 

 antras – už ilgalaikio tiriamojo darbo apie žmogaus santykio su istorija galimybes rengimą ir vykdymą (medžiagos atranka, 

sisteminimas, apibendrinimas); 

 trečias – už sukauptą ir susistemintą mokymosi medžiagą bei savirefleksijos užrašus. 

Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamasis darbas. Formalusis vertinimas taikomas tarpiniams atsiskaitymams ir baigiamajam darbui.  

Tarpiniai atsiskaitymai (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 grožinio / negrožinio teksto analizė pagal pateiktus klausimus (žmogaus santykio su istorija suvokimas ir komentavimas) – 10 proc.; 

 viešoji įtikinimo kalba – 20 proc. 

        Baigiamasis darbas – ilgalaikio tiriamojo darbo pristatymas (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo). 

Apibendrinamasis vertinimas – bendras pažymys išvedamas iš visų pažymių vidurkio, kai formaliojo vertinimo pažymys už 

baigiamąjį darbą (ilgalaikio tiriamojo darbo pristatymą) sudaro 30 proc. apibendrinamojo vertinimo. Šių vertinimų svorį (proporcijas) 

mokytojas gali keisti savo nuožiūra.  

 

 

 

 

 



 

 

70 

 
        1.4.3. Antrasis modulio programos įgyvendinimo variantas 

        1.4.3.1. Modulio ilgalaikis planas  

 

Parengė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Johana Jovaišienė 

 

        Klasė – IV gimnazijos 

       Trukmė – 43 val. (išplėstinis kursas) 

       Numatyta visų lietuvių kalbos branduolio modulių seka: tai pirmasis iš keturių modulių XII klasei. 

       Numatomi pasiekimai / laukiami rezultatai: 

 analizuoti įvairaus pobūdžio tekstus nurodytu ar pasirinktu santykio su istorija aspektu; 

 vertinti teksto aktualumą, pažinti ir kritiškai vertinti manipuliacijos būdus, naudojamus šiandieninės žiniasklaidos tekstuose ir 

viešojoje erdvėje; 

 ugdytis tiriamosios veiklos gebėjimus, rengiant projektinį darbą; 

 suprasti, kokiomis kalbinės raiškos priemonėmis formuojama pozicija, manipuliuojama skirtingais laikotarpiais; 

 paaiškinti, kas yra Ezopo kalba, ją atpažinti ir analizuoti skirtinguose tekstuose. 

      Modulio tikslas 

      Mokiniams siekiama sudaryti prielaidas suvokti žmogaus santykio su istorija variantus skaitant įvairaus pobūdžio tekstus; suprasti ir kritiškai 

vertinti, kokiomis vertybinėmis nuostatomis remiasi žmogaus santykis su istorija konkrečiu gyvenamuoju laiku; skatinti norą tapti atsakingais 

istorijos dalyviais ir kūrėjais. 

     Modulio uždaviniai 

     Siekiama, kad mokiniai: 
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 analizuodami įvairaus pobūdžio kultūros tekstus, suvoktų žmogaus santykio su istorija galimybes, jų priežastis; 

 pažintų žmogaus santykio su istorija raišką kultūros tekstuose ir viešojoje erdvėje; 

 remdamiesi kalbos ir literatūros žiniomis bei literatūros raidos supratimu analizuotų ir interpretuotų įvairaus pobūdžio grožinius ir 

negrožinius literatūros tekstus, atveriančius santykio su istorija daugiaprasmiškumą ir prieštaringumą; 

 tobulintų sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo gebėjimus apmąstydami ir įprasmindami sąmoningo ir aktyvaus santykio su istorija 

būtinybę. 

 

Eil. 

nr. 

Pamokos tema Mokymosi 

uždaviniai 

Mokymosi veiklos Ištekliai / tekstai 

1. 1. Modulio 

pristatymas (1 pam.). 

Modulio tikslai ir 

uždaviniai, veikla, 

laukiami rezultatai. 

Klausydamiesi 

atliekamų dainų, 

atsakydami į 

klausimus, suvoks 

modulio svarbą 

mokymosi procese, 

pasirinks projektinį 

darbą. 

Sudominimas: probleminė situacija: kas aš 

esu istorijoje? Kaip istorija veikia žmogaus 

gyvenimą? Analizuoja lietuviškų pinigų 

kupiūrų portretus, komentuoja bardų 

atliekamas dainas, pasirenka projektinį / 

kūrybinį darbą: 

1. Sukurti novelę (esė) iš savo vaikystės 

prisiminimų, susijusių su „seniai buvusiu 

mažmožiu“. 

2. Sukurti pasakojimą apie savo tėvų (ir/ar 

senelių) pirmąjį susitikimą, nuo kurio 

prasidėjo šeimos (giminės) istorija. 

3. Parašyti rašinį „Lietuvio namai karo, 

pokario ir laisvės metais“ (per vieną 

mėnesį). 

4. Parengti kalbą tema „Ar (kaip) kuria 

tautos istoriją paprastas žmogus šiandien?“ 

„Ar (kodėl) verta žinoti savo šeimos, 

giminės istoriją?“ 

5. Užpildyti lentelę „Žmonių gyvenimas 

Ištrauka iš M. Martinaičio knygos 

 „Mes gyvenome. Biografijos užrašai“ 

(p. 13). 

O. Vyšniauskas dainuoja Maironį 

(http://www.yotube.com/watch?v 

G. Paškevičiaus 

(http://www.yotube.com/watch?v), 

V. V. Landsbergio 

(http://www.yotube.com/watch?v) 

dainos. 

 

http://www.yotube.com/watch?v
http://www.yotube.com/watch?v
http://www.yotube.com/watch?v
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nepriklausomoje ir sovietinėje Lietuvoje“.  

Aptariami projektinių darbų vertinimo 

kriterijai. 

2. 2. Įsipareigojimas ir 

pasipriešinimas (8 

pam.). 

2.1. A. Kamiu, 

„Maras“ – 

rezistencijos kronika. 

Siekis suprasti pasaulį 

ir žmogų (2 pam.). 

Aptardami filmo 

ištrauką, aiškinsis 

Lietuvos istorinę 

pokario situaciją  

Europos kontekste, 

skaitydami M. 

Martinaičio 

ištrauką, užpildys 

lentelę. 

Probleminė situacija: ką prarado lietuviai, 

kad taip narsiai dalyvavo pokario 

pasipriešinimo kovose? 

Pildo lentelę apie žmonių gyvenimą 

nepriklausomoje ir sovietinėje Lietuvoje. 

Pasiskirsto užduotis atlikti integruotą 

lietuvių kalbos- istorijos užduotį: „Lietuvos 

valstybės ekonominė situacija, valiuta, 

valstybės vadovai, himnas, herbas, vėliava 

nepriklausomoje ir sovietinėje Lietuvoje“. 

Atlieka rašybos ir skyrybos užduotį pagal 

A. Kamiu romaną „Maras“. 

Kaupiamasis vertinimas. 

Ištrauka iš M. Martinaičio knygos „Mes 

gyvenome“ (p. 18–24). 

Ištrauka iš V. Žalakevičiaus kino filmo 

„Niekas nenorėjo mirti“.  

Ištraukos iš A. Kamiu romano „Maras“. 

3. 2.2. A. Kamiu, 

„Maras“. 

Aptardami romano 

ištrauką aiškinsis 

žmogaus 

pasirinkimo, 

atsakomybės ir 

visuomenės 

poveikio santykį, 

atliks užduotis 

poromis.  

Darbas poromis: kuria teksto suvokimo 

testą, rašo argumentuotą pastraipą pagal A. 

Kamiu ir A. Šliogerio citatas: 

I gr. sukurs pateiktos ištraukos teksto 

suvokimo užduotį; II gr. parašys 

argumentuotą pastraipą „...žmonės turi 

daugiau puikių bruožų, negu niekintinų.“ 

(A. Kamiu); III gr. pagrįs A. Šliogerio 

mintį: „Prarasdami būties tragizmą, mes vis 

labiau prarandame tikėjimą ir viltį“. 

Kaupiamasis vertinimas. 

 

Ištrauka iš A. Kamiu romano „Maras“. 

V. Daujotytė, „Literatūros erdvės. 11–

12 klasei. Trečioji knyga“. 

4. 2.3. J. Brodskis – 

Nobelio premijos 

laureatas. Jo ryšiai su 

Lietuva. 

Stebėdami pateiktis 

suvoks poeto 

biografijos 

ypatumus, istorinio, 

Probleminė situacija: kas tai yra sovietinė 

ideologija, koks jos poveikis, kad sovietų 

valdžia persekiojo savo šalies meno 

žmones, trėmė juos, vertė emigruoti. 

J. Brodskio eilėraščiai „Kavinė 

„Neringa“, „Mintis apie tave kaip 

atleista tarnaitė atsitraukia tykiai...“ 

J. Brodskio kalba, pasakyta Nobelio 
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politinio laikotarpio 

poveikį kūrėjui, 

parašys poeto, kaip 

asmenybės, 

įsivaizduojamą 

charakteristiką. 

Analizuoja pagal pateiktus klausimus 

eilėraščius, rašo charakteristiką. 

 

Formalusis vertinimas už teksto suvokimo 

testą. 

premijos įteikimo proga (tekstas yra 

2005 m. valstybinio brandos egzamino 

(pakartotinės sesijos) teksto suvokimo 

užduotyje). 

MOODLE pateiktys apie J. Brodskį. 

5. 2.4. B. Krivickas. 

Lietuvių 

pasipriešinimas 

tėvynėje. 

Aptardami filmo 

ištrauką, 

dienoraščio 

fragmentus, kurs 

galimo rašinio 

vienos pastraipos 

tezę ir argumentus. 

Sudominimas: J. Vaitkaus filmo „Vienui 

vieni“ ištrauka. Renka medžiagą rašiniui 

„Lietuvio namai karo, pokario ir laisvės 

metais“. 

Iš partizano Dzūko dienoraščio, 

„Daina“. Ištrauka iš V. Zaborskaitės 

straipsnio apie pokario VU studentus ir 

B. Krivicką. Eilėraštis „Mūsų liko gal iš 

šimto vienas...“ 

6. 2.5. B. Krivicko 

poezija (2 pam.). 

Analizuodami 

eilėraščius, 

publicistinio teksto 

ištrauką, aptars to 

laikotarpio 

vertybes, atkurs 

vieno romanso 

siužetą proza.  

Probleminė situacija: kokių vertybių 

įžvelgia šių dienų atlikėjai interpretuodami 

pokario laikotarpio partizanų dainas? A. 

Smilgevičiūtės dainų ciklas „Broliai“. 

Išmokti padainuoti pokario romansą. 

 

Įsivertinimas: kaip suvokia gyvenimo 

prasmę, namų reikšmę mažos valstybės ir 

Europos kultūros žmogus? Diskusija tema 

„Ką šiuolaikiška randa kūrėjai praeities 

įvykiuose?“  

 

Kaupiamasis vertinimas už skyrybos ir 

rašybos užduotį pagal M. Martinaičio 

teksto ištrauką.  

Ištrauka iš M. Martinaičio knygos „Mes 

gyvenome“ (p. 156–158). B. Krivicko 

eilėraščiai „Ko laikų griūty mane 

lydėti...“, „Mano dienos nebūtin 

pasvirę...“ 

Partizanų dainos: V. Bagdonas dainuoja 

dainą „Partizanų būrys“ 

(http://yotube.com/watch?v). 

Straipsnis: V. Valiušaitis „Istorijos 

vėtroms blaškant: okupacijų vaizdai ir 

emigracijos negandai dr. R. Šomkaitės 

akimis“ (www.DELFI.lt), 2011 rugsėjo 

3 d. 

7. 2.6. Holokaustas. 

Lietuvos žydų 

pasipriešinimas. 

Teatras gete.  

Pristatys nuomonę 

apie režisieriaus, 

operatoriaus, 

aktoriaus darbą 

Sudominimas: kaip menas gali padėti 

žmogui ištverti sunkiausia – nelaisvę, 

pažeminimą?  

A. Juzėno filmas „Getas“ (ištrauka).  

http://yotube.com/watch?v
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pateiktame epizode 

(pasirinktinai).  

8. 3. Paklydimas ir 

praregėjimas. 

Propagandos poveikis 

(4 pam.). 

 3.1. V. Mykolaitis-

Putinas, „Sveikinu 

žemę“ ir „Vivos 

plango...“  

Lygindami du to 

paties autoriaus 

kūrinius ryškins 

lyrinio subjekto 

išgyvenimus, 

meninių vaizdų 

tikroviškumą, 

perkeltines 

prasmes. 

Probleminė situacija: kaip politinė situacija 

veikia žmogaus pažiūras? Kas yra tikra, 

realu, išgyventa kūryboje, o kas apsimesta, 

slepiama? 

 

Kaupiamasis vertinimas už motyvuotą 

pastraipą apie poeto pasirinkimą. 

V. Mykolaitis-Putinas, „Sveikinu žemę“ 

ir „Vivos plango, mortuos voco“. 

9. 3.2. S. Nėris, „Prie 

didelio kelio“. 

Analizuodami 

eilėraščius iš 

rinkinio „Prie 

didelio kelio“ 

aptars S. Nėries 

išpažintinę lyriką.  

Sudominimas: S. Nėries poezija – ne idėjų, 

ne filosofinė; ji randasi iš jausminių 

patyrimų, konkretaus gyvenimo įspūdžio.  

Eilėraščiai „Maironiui“, „Tolimas 

sapnas“ ir kt. 

10. 3.3. S. Nėris, „Prie 

didelio kelio“.  

Aiškinasi poetės 

paklydimų, 

praregėjimo 

atspindžius 

eilėraščių rinkinyje.  

„Poeto ir minios tema – amžina. Keičiasi 

poetai, keičiasi ir minia. Keičiasi kaltės, 

keičiasi kaltinimai ir kaltintojai.“ (V. 

Daujotytė) 

Diskusija: Ar privalo menininkas būti 

tautos šaukliu, vedliu? Pagrįsti savo 

nuomonę konkrečiais faktais iš XIX a.–

XXI a. visuomeninio kultūrinio gyvenimo. 

Eilėraščiai „Tėvynei“, „Prie didelio 

kelio“ ir kt. 

11. Pasitraukimas (5 

pam.).  

4.1. A. Škėma, „Balta 

drobulė“. 

Lygindami du 

skirtingo 

laikotarpio tekstus, 

suvokia istorinio 

laikotarpio 

ypatybes, vertina 

žmogaus laikyseną.  

Sudominimas: ištrauka iš A. Škėmos 

biografijos (Literatūros erdvės. III knyga, 

p. 113.), S. T. Kondroto interviu apie 

pasitraukimą iš Lietuvos, santykį su 

lietuvių literatūra. Probleminė situacija: 

koks istorijos vaidmuo pagrindinio veikėjo 

gyvenime? Kaip žmogaus gyvenimas 

Ištrauka iš romano apie gyvenimą 

persikėlėlių stovykloje. 

Ištrauka iš S. T. Kondroto interviu. 

(http://www.bernardinai.lt/straipsnis/20

07-11-12-saulius-tomas-kondrotas-

neuzsikrauti-nastos/4189). 
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priklauso nuo istorijos? 

Kaupiamasis vertinimas už teksto ištraukos 

aspektinę erdvės analizę. 

12. 4.2. A. Škėma, „Balta 

drobulė“. 

Analizuodami 

pateiktas ištraukas 

užpildo lentelę 

pagal R.Šilbajorio 

citatą, parašo 

išvadas. 

Įrodo R. Šilbajorio citatą „Apskritai 

Garšvos sąmonė romane atrodo kaip 

savotiška erdvė, pro kurią plaukia 

prisiminimai, idėjos, sarkazmas, ilgesys, 

baimė...“ 

Ištrauka iš romano apie Garšvos darbą, 

vidinius išgyvenimus, susijusius su 

pasitraukimu. 

13. 4.3. J. Aisčio ir  

B. Brazdžionio lyrika.  

Analizuodami 

eilėraščius, ryškins 

žmogaus skausmą, 

kančią, tikėjimą 

pasitraukus iš 

tėvynės. Laisvasis 

rašymas, 

improvizacija pagal 

eilėraščius: 

šiuolaikinio jauno 

žmogaus mintys 

apie tėvynę.  

Laiko tėkmės jutimas, kūrybos stebuklas, 

žvilgsnis į Lietuvą iš tolo. 

Eilėraščių skaitymas, aspektinė analizė: 

lyrinio subjekto pozicija. 

 

Kaupiamasis vertinimas. 

J.Aistis, „Vienas kraujo lašas“, B. 

Brazdžionis, „Mylėsiu Lietuvą iš tolo“. 

14. 4.4. Žemininkai. V. 

Mačernio lyrika (2 

pam.). 

Skaitydami 

eilėraščius parašys 

vieno eilėraščio 

lyrinio subjekto 

gyvenimo istoriją.  

Sudominimas: ar įmanomas kūrybinis 

pasitraukimas? Kodėl Mačernis yra 

žemininkas?  

„Rudens sonetai. 7“, „Žiemos sonetai. 

29“ (ar kiti) 

15. 4.5. T. Venclova – 

rašytojas, „kurio 

įsipareigojimai yra 

intelektualiniai, 

nesiejami su 

biografine 

Analizuodami 

eilėraštį „Tegu 

juodas ir baltas 

kaip akmenys...“ 

suvokia lyrinio 

subjekto santykį su 

Analizuoja poeto pasirinkimą emigruoti dėl 

politinių įsitikinimų. Aiškinasi jo eilėraščių 

išskirtinumą.  

Eilėraštis „Tegu juodas ir baltas kaip 

akmenys...“ 

V. Daujotytė, „Literatūra XI–XII klasei. 

Antroji knyga“. 

A. Jasevičienės straipsnis „Tėvynė 

Tomo Venclovos eilėraštyje „Tegu 
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gyvenamąja vieta“ 

(M. Martinaitis). 

gimtuoju kraštu, 

kuria eilėraščio 

žmogaus gyvenimo 

istoriją. 

juodas ir baltas kaip akmenys...“ 

„Gimtajame žodyje“. 

N. Arlauskaitės strapsnis „Tomo 

Venclovos karta: ritminis matmuo“ 

„Gimtajame žodyje“. 

16. 5. Liudijimas 

(dokumentinės 

literatūros žanrai; 

dokumentiškumo ir 

fikcijos jungtis 

literatūroje) (4 pam.). 

5.1. B. Sruoga, 

„Dievų miškas“. 

Analizuodami 

ištrauką aptars 

lagerių sistemą, ras  

ironijos pavyzdžių, 

aiškins 

dokumentiškumo ir 

literatūrinės 

išmonės ryšį. 

Sudominimas: „Aš duodu faktus, jų 

išdėstymas, parinkimas, sugrupavimas 

savaime turi sukelti skaitytojo dvasioje tam 

tikrą reikalingą nuotaiką“ (Iš B. Sruogos 

laiško P. Cvirkai). 

Darbas poromis. 

A. Puipos filmo „Dievų miškas“ 

ištraukos. 

B. Sruogos romano „Dievų miškas“ 

ištraukos (pvz., XII, XXI d.). 

17. 5.2. B. Sruoga, 

„Dievų miškas“. 

Analizuodami 

ištrauką suvoks 

pasakotojo 

poziciją, aptars 

ironiją. 

Liudijimas apie fašistinį lagerį – žlugdančią 

žmogų sistemą. 

Atsako į klausimus (mini grožinio teksto 

suvokimas). 

Ištrauka apie Gervinskio filosofiją. 

V. Daujotytė, „Literatūra XI–XII klasei. 

Antroji knyga“. 

18. 5.3. Tremties 

literatūra. A. 

Miškinis, „Psalmės“. 

Aptardami 

„Psalmių“ 

eilėraščius atliks 

semantinį tyrimą – 

lyrinio subjekto 

stebėjimą (ką 

veikia? ką kalba ir 

apie ką mąsto?) 

Probleminė situacija: kodėl tremties 

kūryboje Tėvynė ir Dievas, kaip vertybės, 

yra ypač sureikšmintos? 

A. Miškinis, „Psalmės“. 

19. 5.4. I. Meras. 

Novelės. Romanas 

„Lygiosios trunka 

akimirką“ (2 pam.). 

Aptarti sudėtingo 

žydų likimo 

pasaulyje aspektus 

(teritorija, gimtoji 

kalba, kultūros ir 

meno žmonės ir 

Susipažįsta su žydų gyvenimo sąlygomis 

nepriklausomoje Lietuvoje ir karo metais. 

Analizuoja straipsnį iš „Lietuvos ryto“. 

Ištrauka iš M. Martinaičio knygos „Mes 

gyvenome“. (p. 83–84, 48); eilėraštis 

„Jurbarko vieškelis“, R. Stankevičiūtės 

straipsnis „Gelbėtis nuo žūties – į 

drąsios lietuvių šeimos spintą“ 

(„Lietuvos rytas“, 2011m.liepos 23 d.). 
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kt.) 

20. 6. Ezopo kalba kaip 

tiesos sakymo būdas. 

(5 pam.) 

6.1. K. Saja, 

„Maniakas“. 

Aptardami 

sovietinio 

gyvenimo 

laikotarpį suvokia 

ezopinės kalbos 

reikalingumą, 

tekste atpažįsta 

ezopinę kalbą. 

Integruota istorijos, lietuvių literatūros 

pamoka. 

Ištrauka iš R. Banionio filmo „Vaikai iš 

„Amerikos“ viešbučio“.  

Ištrauka iš pjesės „Maniakas“. 

21. 6.2. J. Aputis, 

„Šunelis alksnio 

viršūnėje“. 

Aptarti novelės 

potekstę, dvasinę 

žmogaus kovą su 

blogiu, parašyti 

laisvuoju rašymu 

savo įspūdį. 

Sudominimas: kokia yra sovietinio 

laikotarpio žmogaus dorovinė pozicija, jo 

etinis vertinimas?  

J. Apučio novelė „Šunelis alksnio 

viršūnėje“. 

22. 6.3. R. Granauskas, 

„Vėlinės“. 

Rašo, kaip suprato 

novelės perkeltinę 

prasmę. 

Kokią tiesą apie pažeistą pasaulį išsako 

rašytojas novelėje? Novelės analizė – 

klausimai-atsakymai. 

Kaupiamasis vertinimas už novelės 

aspektinę analizę. 

Ištrauka iš G. Lukšo filmo „Duburys“, 

R. Granausko novelė „Vėlinės“. 

23. 6.4. M. Martinaitis, 

„Kukučio baladės“. 

Suvokti, kaip 

poezija išsaugo 

kalbėjimo laisvę 

nelaisvėje. 

Eilėraščių analizė. 

 

Ištrauka iš M. Martinaičio knygos „Mes 

gyvenome“. 

M. Martinaičio eilėraščiai „Instrukcija 

Kukučiui, paleistam iš daboklės“, „Kai 

žydi vyšnios Suvalkijoj“. 

V. Kernagio atliekamos M.Martinaičio 

eilės.   

24. 6.5. M. Martinaitis, 

„Kukučio baladės“. 

Paaiškinti ezopinės 

kalbos 

reikalingumą 

siejant su 

visuomeninio ir 

Eilėraščių analizė. 

Žodžiu aptarti paradoksą, baladiškumą.  

 

Kaupiamasis vertinimas. 

Parinkti eilėraščiai. Mokiniai pasirenka 

labiausiai patikusius eilėraščius, juos 

skaito, argumentuoja savo pasirinkimą. 
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politinio gyvenimo 

aktualijomis. 

25. 7. Atsiribojimas (2 

pam.).  

7.1. B.Vilimaitės 

novelės. 

Suvokti rašytojos 

stiliaus ypatingumą 

(trumpa novelė, 

konkretus 

pasakojimas). 

Aptaria novelių detales, kuriančias 

įtikinamą meninį vaizdą. 

Novelė „Dzūkė mergaitė“, „Namai“. 

26. 7.2. B. Vilimaitės 

novelės. 

Analizuoja novelę 

pasirinktu aspektu 

(veikėjai, erdvės ir 

laiko reikšmė 

novelėje, vertybės). 

Analizuoja noveles grupėmis: I gr. Senos 

moters archetipas novelėje „Kada piešime 

perlinę vištelę“; II gr. Jauna mergaitė 

novelėje „Žinios apie mylimą žmogų“.  

 

Kaupiamasis vertinimas už novelės 

aspektinę analizę. 

„Žinios apie mylimą žmogų“, „Kada 

piešime perlinę vištelę“. 

27. 8. Santykio 

ieškojimas. (2 pam.) 

8.1. M. Ivaškevičius, 

„Madagaskaras“. 

Aptaria spektaklio 

ištrauką, ryškina 

dramaturgo 

santykio ieškojimą 

su tautine tapatybe, 

vertybėmis.  

Sudominimas: „Juokdariu tampa ir 

pagrindinis „Madagaskaro“ veikėjas 

Pokštas, juokdariai yra ir kiti pjesės 

personažai. Visa, kas vyksta tarp Kauno ir 

Madagaskaro, tarp Niujorko ir Paryžiaus, 

tėra vulgarus pokštas, pasismaginimas, 

nevertas kokio nors prasmės ieškojimo“. 

(S. Gaižiūnas) 

Atsako į teksto klausimus. 

Ištraukos iš Vilniaus Mažojo teatro 

spektaklio „Madagaskaras“. 
  

  

28. 8.2. M. Ivaškevičius, 

„Madagaskaras“. 

Dalyvauja 

diskusijoje, 

argumentuoja savo 

nuomonę, pateikia 

kontrargumentų, 

klausimų 

oponentams. 

Sudominimas: „Tad „Madagaskaras“ 

įdomus tuo, kad jame iškyla ne tarpukario, 

o šiandieninė Lietuva, skendinti 

bulvariniame šlamšte, kultūros 

griuvėsiuose“. (S. Gaižiūnas) 

Diskusija „Kokios Lietuvos reikia 

lietuviui?“  

 

Kaupiamasis vertinimas už vadovavimą ir 

M. Mikutavičiaus daina „Ar mylit ją 

jūs?“ 

V. V. Landsbergio straipsnis 

„Genocidas arba tautžudystė (terminų 

aiškinimasis)“. 

 

N. d.: atsakyti į testo klausimus. 
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dalyvavimą diskusijoje. 

 

29. 9. Lietuvių kalbos 

saugojimas kaip 

įsipareigojimas 

istorijai. 

Aptaria lietuvių 

kalbos reikšmę, 

suformuluoja, 

suvokia jos istorinę 

misiją. 

Rašo tezes pagal vadovėlio „Žmogus ir 

kalba 11–12 klasei“ straipsnį „Kalbos 

prestižas. Kalbos mirtis ir kalbos 

išsaugojimas“ (p. 37), tekste įrašo praleistas 

raides, sudeda skyrybos ženklus. 

 

Ištrauka iš M. Martinaičio knygos „Mes 

gyvenome“. 

Straipsnis „Ar įmanoma išsaugoti 

lietuvių kalbą ir kultūrą? 

(www.lietuviais.lt, 2007 m.). 

G. Notrimaitė ir kt. „Žmogus ir kalba. 

11–12 klasei“. 

30. 10. Kalba išeivijos 

sąlygomis ir 

sovietmečiu. 

Suvokia ir apmąsto 

kalbos, kaip tautos 

atspindžio, kitimą 

įvairiais istoriniais 

laikotarpiais, 

aptaria jos reikšmę 

tapatybės 

formavimuisi. 

Klausosi Amerikos lietuvių kalbų įrašų 

(pvz., V. Adamkaus, K. Bradūno, H. 

Nagio) ir šiuolaikinių žvaigždžių (pvz., 

Mios, Selo ir kt.) atliekamų dainų, 

kalbėjimo TV laidose, lygina jų kalbėjimo 

stilių.  

Aptaria lietuvių kalbos rusinimą 

sovietmečiu, pateikia pavyzdžių iš 

mokyklos, namų apyvokos reikmenų ir kt. 

Aiškina V. Zaborskaitės teksto mintis, 

pagrindinę mintį. 

 

V. Zaborskaitė. „Kalba: meilė ir 

įsipareigojimas“ (2004 m. mokyklinio 

brandos egzamino užduotis (pakartotinė 

sesija). 

31.  11. Kontrolinis 

darbas (1 pam.). 

Susistemina įgytas 

žinias, jas tikslingai 

taiko atlikdami 

duotis. 

Rašo kontrolinį darbą iš modulio 

programos. 

 

32. 12. Pasiruošimas 

samprotavimo 

rašiniui ir jo rašymas 

(3 pam.). 

Planuoja rašymo 

veiklą: kelia 

tikslus, atrenka, 

sistemina, 

analizuoja, lygina, 

vertina ir 

apibendrina 

Ruošiasi samprotavimo rašiniui, 

apibendrinančiam mokymosi procese 

aptartus aspektus. Analizuoja pateiktas 

temas, formuluoja pagrindinius teiginius, 

numato reikalingą medžiagą teiginiams 

pagrįsti, planuoja rašymo veiklą. 

Samprotavimo rašinių temos: 

Mokiniai atsirenka rašiniui reikalingą 

medžiagą, kuri buvo analizuota 

ankstesnėse pamokose. 

http://www.lietuviais.lt/
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sukauptą medžiagą. 

Taiko tinkamas 

rašymo strategijas. 

Redaguoja savo 

tekstą turinio, 

raiškos ir kalbos 

taisyklingumo 

požiūriais. 

Ar mes mokomės iš istorijos? 

Ar egzistuoja moralinė atsakomybė 

šiandien už istorinius / tautai svarbius  

sprendimus?  

 

33. 13. Projektinių darbų 

pristatymas ir 

aptarimas (2 pam.). 

 

Mokosi viešai 

kalbėti: informuoti, 

įtikinti pristatydami 

savo darbą. 

Įsivertina savo 

pasiekimus. 

Aptaria klasės 

draugų pristatymus. 

Projektinių darbų pristatymų klausymas ir 

vertinimas pagal  aptartus kriterijus. 

 

 

 

Pristatydami savo darbus mokiniai 

nurodo, kokiais šaltiniais rėmėsi, 

planuodami ir atlikdami projektinį 

darbą. 

34. 14. Mokymosi 

veiklos apmąstymas 

(refleksija) (1 pam.). 

Mokosi įsivertinti 

savo pasiekimus, 

numatyti savo 

veiklos tobulinimo 

kryptis, kelti 

tolesnius 

mokymosi tikslus. 

Mokiniai įsivertina savo pasiekimus pagal 

mokymosi lygmenis (žr. II skyrius, 2.4. 

poskyris), mokosi įsisąmoninti savo 

stiprybes ir silpnybes, numatyti būdus, 

padedančius siekti geresnių mokymosi 

rezultatų.  

Mokytojas aptaria mokymosi rezultatus 

(kaupiamuosius vertinimus, tarpinius 

atsiskaitymus, baigiamųjų darbų 

įvertinimus), pateikia rekomendacijas, kaip 

veiksmingai siekti geresnių mokymosi 

rezultatų. 

Išplėstinio kurso modulio „Žmogus 

istorijoje. Santykio variantai“ 

įsivertinimas (II skyrius, 2.4. poskyris). 

35. Rezervinis laikas (2 

pam.). 
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  1.4.3.2. Apibendrinamasis vertinimas baigus modulį  

 

Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamuoju būdu surinkti įvertinimai paverčiami pažymiais (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo 

vertinimo). Vertinami šie mokinių darbai: 

 grožinių tekstų analizė ir interpretacija; 

 negrožinių tekstų suvokimas; 

 dalyvavimas diskusijose; 

 kūrybiniai bandymai; 

 rašybos ir skyrybos užduočių atlikimas. 

Tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamieji darbai. Formalusis vertinimas taikomas tarpiniams atsiskaitymams ir baigiamajam darbui.  

Tarpiniai atsiskaitymai (rekomenduojama 30 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 teksto suvokimo testas; 

 projektinis (kūrybinis / analitinis) darbas ir jo pristatymas; 

       Baigiamieji darbai (rekomenduojama 40 proc. apibendrinamojo vertinimo): 

 samprotavimo rašinys apie žmogaus santykį su istorija; 

 kontrolinis darbas iš visos modulio programos. 

Apibendrinamasis vertinimas – bendras pažymys išvedamas iš visų pažymių vidurkio, kai baigiamųjų darbų  vertinimas sudaro  40 

proc. apibendrinamojo vertinimo. Šių vertinimų svorį (proporcijas) mokytojas gali keisti savo nuožiūra.  
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II. Mokymo(si) medžiaga: užduotys, praktiniai patarimai, idėjos 

 

2.1. Modulio „Teksto samprata, poveikio, sąsajos su kontekstu suvokimas“ mokymo(si) medžiaga 

      2.1.1. Tautosakos funkcijos vakar ir šiandien 

        Užduočių tikslas – padėti mokiniams suvokti tautosaką kaip sakytinės kultūros dalį, tebegyvuojančią ir šiandien. 

       Siūlomos veiklos gairės: 

1. Mokinius suskirstyti grupėmis, skiriant užduotį prisiminti ir pateikti po vieną tautosakos žanro pavyzdį: pasaką, mitą, padavimą / 

legendą, sakmę (ypač etiologinę, kur žodis atlieka maginę funkciją), užkeikimą, keiksmą, anekdotą.  

2. Po to kalbantis nustatyti, kokias funkcijas tie tekstai atliko.  

3. Kitai pamokai siūlyti mokiniams parinkti skirtingas funkcijas atliekančio internetinio folkloro pavyzdžių ir juos aptarti. Mokinių 

parinkti pavyzdžiai paprastai būna iškalbingi ir jiems aktualūs, tad galima pradėti ir platesnę diskusiją:  

 kodėl šiandienos folkloras gana tiesmukas, sentimentalus, labai moralizuojantis? ką tai rodo apie senosios tautosakos kūrėjų ir mūsų 

pasaulėvaizdį?  

 kodėl el. paštu gavę aptartojo folkloro tekstų kai kurie juos tuojau pat ištrina (neaiškios autorystės, t. y. autoriteto, klausimas leistų 

grįžti prie sakytinės ir rašytinės kultūros skirties – būtent pastarojoje, pagal J. Lotmaną, nebepasitikima anoniminio kolektyvo 

sukurtais tekstais) ir pan.  

              Tokiu būdu būtų susidėlioti akcentai ir pasiruošta kitą pamoką kalbėti apie raštą, o vėliau eiti ir prie rašytinės kultūros. 

 

 

 

 

 



 

 

83 

2.1.2. Reklamos, siekiančios paveikti adresatą manipuliuojant, analizė 

      Užduočių tikslas – formuoti kritinio manipuliuojančių tekstų, ypač reklamos, skaitymo įgūdžius (medžiaga parengta pagal G. Mažeikio 

metodinę priemonę „Propaganda“. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006 / prieiga per internetą  

 http://www.kalbam.lt/lietuviu/wp-content/uploads/2010/03/Propaganda.pdf 

      Siūlomos veiklos gairės: 

            1. Mokiniai kartu su mokytoju aiškinasi sąvokas: manipuliacija, demagogija, politinė reklama, ideologas, viešieji ryšiai, stereotipas, komercinė 

reklama. 

            2. Mokytojas pateikia pagrindines propagandos taisykles (supaprastinimas, sudarkymas, perkėlimas, vieningumas, orkestravimas), mokiniai 

parenka pavyzdžių, juos komentuoja.  

           3. Pateikiami politinės ir komercinės reklamos pavyzdžiai ir aptariami (žr. p. 84–85). 
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Politinė reklama: 

 

 

   Klausimai: 

1. Kokias propagandos taisykles atpažįstate šiame plakate? 

2. Apibūdinkite kuriamus Vokietijos ir Rusijos įvaizdžius. 
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Komercinė reklama: 

 

 

Klausimai: 

1. Ką reklamuoja šis plakatas? 

2. Kodėl ši reklama pripažinta neetiška, seksistine? 

Namų darbams galima skirti užduotį: parašyti pastraipą tema Kokį moters / vyro stereotipą įtvirtina reklama? 
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2.1.3. Įtikinimo kalbos 

      Užduočių tikslas – formuoti įtikinimo kalbų analizės ir kūrimo įgūdžius. 

      Namuose užduodama peržiūrėti Sigito Gedos kalbos „Apgailėti ir tikėti“ (http://www.youtube.com/watch?v=zfgtne2fxJk) ištrauką ir atsakyti į 

klausimus: 

 kada ir kur buvo sakoma ši kalba? 

 koks jos tikslas? pagrindinė mintis? 

 kas ir kodėl joje kartojama? 

 kas šią kalbą daro poetišką? 

        Klasėje kalba aptariama pagal nurodytus klausimus, galima drauge pasiaiškinti sunkiau suprantamas vietas (pvz., apie Mačernį, Europos 

protėvynę ir pan.).  

       Po to vertėtų klausti: 

 kuo skiriasi sakytiniai ir rašytiniai tekstai? ar ši mitingo kalba tikrai atstovauja sakytinės kultūros tradicijai?  

 kokią funkciją ji atlieka – informavimo, apeliacinę, estetinę-emocinę? Galbūt ne vieną, tuomet kuri iš jų dominuoja? 

 kaip ji pasikeistų, jeigu svarbesnės taptų: a) informavimo, b) estetinė-emocinė funkcija?  

 kaip šioje kalboje aktyvinamas klausytojas? kada ir kaip minia reaguoja? 

 rašytiniame šios kalbos variante perėjimas prie klausytos dalies įvardijamas taip: „Dabar kalbėsiu parabolės intonacijomis“. Mokiniai mokytojo 

padedami aiškinasi, kas yra parabolė; 

 kodėl įtikinimo kalbose mėgstamos nuorodos į daugeliui žinomus tekstus?   

http://www.youtube.com/watch?v=zfgtne2fxJk
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Namų darbams siūloma sukurti patriotinės tematikos įtikinimo kalbą turint aiškų tikslą ir formuluojant pagrindinę mintį, mąstant apie adresatą, 

panaudojant jo aktyvinimo priemonių, ieškant loginių ir emocinių argumentų dermės. 

 

2.1.4. Poetinis principas 

      Suvokti poetinį principą padėtų Rono Fricke’s filmo Baraka ištraukos (41–50 minutės) aptarimas. 

 

      Klausimai: 

1. Jeigu tai būtų žodinis tekstas, jį pavadintumėte proza ar poezija? Kodėl? 

2. Apie ką ši ištrauka? Kodėl taip manote? 

3. Koks miesto vaizdas ryškėja ištraukoje: 

 kaip konstruojama jo erdvė: kokios vertikalios ir horizontalios figūros ryškėja ištraukos pradžioje ir pabaigoje?  

 kokie vaizdai ir garsai kuria skubėjimo įspūdį?  

 kokį įspūdį kuria sulėtinami, greitinami vaizdai, jų rodymas stambiu planu ir iš toli?  

 kodėl kelis kartus ištraukoje parodomas laikrodis? kokia reikšmę jis čia įgyja? 

4. Kaip ir kokie filme rodomi žmonės: 

 ką jie veikia: išskirkite kelias jų veiklos sritis; 

 prisiminkite epizodą su trimis stotyje stovinčiomis rytietėmis mergaitėmis – kuo šis epizodas svarbus? 

 po šio epizodo pasikeičia veiksmo vieta: papasakokite, kur ir kaip toliau vyksta filmo veiksmas; kuo epizodai gamykloje primena prieš 

tai matytus miesto gyvenimo epizodus ir kuo jie skiriasi?  

5. Analogijos kūrimas:  
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 paaiškinkite, kaip sukuriamas panašumas tarp viščiukų ir žmonių gyvenimo; 

 pakomentuokite filmo kūrėjų požiūrį į šiuolaikinį pasaulį. 

Namų darbas. Parašyti samprotavimo pastraipą mokinių pasiūlytomis temomis. 

 
 

 

2.2. Modulio  „Daugiakultūrė Lietuvos literatūra“ mokymo(si) medžiaga 

 

Tema 

 

Mokymo(si) gairės 

 

1. Daugiakultūrė Lietuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Daugiakultūrė Lietuva (namų 

darbo temos). 

 

 

 

 

 

 

1. Sudominimas – formuluojamos problemos: 

kuo modulio tema aktuali šiandien – kodėl apie daugiakultūriškumą, daugiakalbystę aktualu kalbėti šių 

dienų visuomenėje (tolerancijos, kito supratimo problemos): 

 už ką skiriama Tolerancijos žmogaus nominacija, koks jos vaidmuo daugiakultūrėje 

visuomenėje (T. Venclovos kalba – 

http://il.youtube.com/watch?v=kN38Y8LeRaQ&feature=related ); 

 ES politika daugiakultūriškumo atžvilgiu; 

 Europos kultūros paveldas ir Lietuva; 

 Vilnius (ar kita Lietuvos vietovė) – daugiakultūris miestas (toliau siūlomas ir atskiras pamokų 

blokelis Vilniui). 

 

 

2. N. d. Rasti informacijos pasirinktu ar nurodytu daugiakultūriškumo temos aspektu ir 

pasiruošti ją pristatyti grupėmis (labiau su literatūra susijusios temos siūlytinos IK): 

 (IK) Įvairių tautų stereotipai lietuvių tautosakoje (dainuojamojoje, pasakojamojoje, 

smulkiojoje): kokių tautybių žmonės minimi, kokie jų būdo ir elgesio bruožai pabrėžiami, kaip 

vertinami (įvairūs tautosakos rinkiniai, kiti leidiniai, pvz., L. Anglickienė, „Kitataučių įvaizdis 

lietuvių folklore“. V.: Versus aureus, 2007). 

http://il.youtube.com/watch?v=kN38Y8LeRaQ&feature=related
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3. Etniniai stereotipai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Daugiakultūriškumas ir 

daugiakalbystė Lietuvoje – istorinis 

 Lietuvio stereotipas kitų tautų atstovų akimis: kieno kokie būdo ar elgesio bruožai pabrėžiami, kaip 

vertinami. 

 (IK) Kitų tautų atstovai lietuvių grožinėje literatūroje (pvz., D. Cidzikaitė, „Kitas lietuvių prozoje“. 

V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007). 

 Kitų tautų atstovų įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje (įvairūs šaltiniai: laikraščiai, žurnalai, TV, 

internetas; pvz., E. Žiobienė, „Tautybė kaip neigiamo įvaizdžio dalis Lietuvos žiniasklaidoje“, p. 

22–23 (www.tbn.lt/web_doc/2007-6biul.pdf ); D. Lukas, „Kitataučiams – piktas lietuvių žvilgsnis“ 

(kauno.diena.lt/.../kitatauciams-piktas-lietuviu-zvilgsnis-16728); A. Lydeka: „Lietuva turėtų 

išsaugoti tolerantiškos kitataučiams valstybės statusą“ (www3.lrs.lt/.../w5_istorija.show5-

p_r=3347&p_d=65660&p_k=1.html ). 

 Įvairių tautų stereotipai anekdotuose (http://www.klase.lt ; http://www. anekdotai.biz ; 

http://anekdotai.net ; http://www.anekdotai.us ir pan.). 

 Etniniai stereotipai miesto piešiniuose (grafičiuose) ir socialinėje reklamoje (antistereotipų 

formavimas). 

 

Pastabos:  
1. Daugelio temų atveju tinka pasiremti: S. Papaurėlytė-Klovienė „Kaimyninių tautų atstovai ir jų 

nacionalinio charakterio specifika lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje“ 

(http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=146 ); Etninių tyrimų centro medžiaga (http://www.ces.lt/ ). 

2. Gali būti pačių sugalvotos temos – išplėstinio kurso. 

 

3. Vertinimas. Be plane aprašyto gali būti: 

1. Pradeda kaupti atliktų darbų rinkinį-aplanką (remdamiesi tais darbai dalyvauja pokalbyje, o aplanke 

sukaupti pranešimai, konspektai, išplėstiniai komentarai, schemos, reportažai ir pan. vertinami modulio 

pabaigoje). 

2. Reflektuoja probleminius pamokos klausimus – kaip sukuriamas tautos įvaizdis? kodėl atsiranda 

etniniai stereotipai? kokios mentaliteto ypatybės atsispindi įvaizdžiuose? – ir naujus 

daugiakultūriškumo sampratos aspektus (išplėstiniam kursui galima siūlyti refleksijas užrašyti raštu ir 

segti į darbų rinkinį-aplanką). 

 

4. Sudominimas. 

1. Atspirtis kalbėti apie įvairių tautų kuriamą Lietuvos kultūrą – pasaulinės kultūros dalį galėtų būti 

http://www.tbn.lt/web_doc/2007-6biul.pdf
http://www.klase.lt/
http://anekdotai.net/
http://www.anekdotai.us/
http://www.ces.lt/
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reiškinys: 

Bendras lietuvių, lenkų, baltarusių, 

žydų paveldas 

 

 

 

 

 

 

5. Rusų ir lietuvių santykių istorinės 

priežastys: 

Carinės ir sovietinės imperinės politi-

kos kritika. 

 

filmas „Litvakų istorijos puslapiai“ (apie žydų kultūros, meno, mokslo veikėjus iš Lietuvos nuo 

Gedimino laikų iki šių dienų: Vilniaus Gaonas, minimi visi 5 Nobelio premijos laureatai kilę iš 

Lietuvos, Ch. Sutinas, J. Heifecas, Ž. Lipšicas ir kiti). 

2. Randa informacijos apie daktarą Aiskaudą Vilniuje: 

 kur Vilniuje atidengtas paminklas daktaro Aiskaudos prototipui?  

 kas vadinamas daktaru Aiskauda? kodėl taip vadinamas?  

 kuo jis svarbus Lietuvos kultūrai? 

 

5. Pasirengia diskusijai tema: Kas yra rusofobija? 

Iš anksto galima pasiskirstyti: 

 kas vadovaus diskusijai; 

 kokie požiūriai / pozicijos bus reiškiamos; 

 kas pristatys tas pozicijas; 

 kurią poziciją kuri klasės komanda / grupė palaikys ir pan. 

Kita dalis mokinių gali būti vertintojai, klausytojai, kurie fiksuoja: 

 pagrindines išsakytas mintis; 

 vertina, ar išlaikyta tema; 

 vertina argumentų svarumą, dėstomų minčių nuoseklumą, kalbos taisyklingumą. 
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Eilėraščio nagrinėjimo pavyzdys 

 
       Užduoties tikslas – sudaryti galimybes ugdytis aspektinės interpretacijos įgūdžius, formuotis istorinio LDK daugiakultūriškumo supratimą. 

 

        Judita Vaičiūnaitė 

 

        Obelis 

 

Sandūroj gatvių – Pilies ir Didžiosios –  

cerkvė, statyta Algirdo pirmajai žmonai Marijai, 

auga prie jos obelis,  

apsunkus nuo vaisių, žalia, nemari, 

šaknys giliai, dar pagoniškoj dirvoj –  

pradžių pradžioj, 

tartum pasakų medis – aukso šviesa jo viršūnėj, 

švietė sidabro žiedai ir nubiro, 

o vaisiai pradėjo brinkti, 

baltas balandis, senamiesčio saulė 

ir toks vienišumas, 

rieda alyvinis obuolys 

per dulkėtą senovinį grindinį... 

Tyliai čia meldės pirmoji Algirdo nuotaka –  
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Vitebsko kunigaikštytė maža Marija Jaroslavna, 

jai – tas obels šešėlis, jai – akmenuota 

žemės pėda, panaši į sustingusią lavą. (Raštai, t. 2, p. 29–30) 

 

Eilėraščio analizės užduotys: 

 

1. Užduotys prieš skaitymą: 

 rasti informacijos (ir vaizdinės) apie eilėraštyje vaizduojamas vietas, asmenybes; 

 prisiminti, kada Lietuva buvo pakrikštyta; 

 pakomentuoti faktą, kad iki visos Lietuvos krikšto nuo Gedimino laikų vyravo tradicija religijos reikalus tvarkyti 

didžiosioms kunigaikštienėms.  

2. Atidusis skaitymas, analizė: 

 suformuluokite eilėraščio tematiką; 

 aptarkite vaizdinių (gamtinių, kultūrinių, religinių), įvaizdžių kuriamas prasmes; 

 įvardykite eilėraštyje teigiamas vertybes. 

3. Užduotys po skaitymo: pokalbis apie daugiakultūriškumo ir etnocentrizmo santykio ženklus J. Vaičiūnaitės eilėraštyje /-iuose. 
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       Užduotims atlikti reikalinga istorinė informacija 

 

     Pilies ir Didžiosios gatvės sankirtoje stovi Šv. Paraskevijos (Piatnickajos) cerkvė  

 

 

Ši stačiatikių cerkvė yra pirmoji krikščioniška mūrinė šventovė Vilniuje. Ji pastatyta pagoniškos Ragučio stabo šventvietės vietoje 1345 m. 

lietuvių-rusų didžiojo kunigaikščio Algirdo žmonos Marijos Jaroslavnos, Vitebsko kunigaikštytės, ir skirta šventajai kankinei Paraskevijai, 

vadinamai Piatnica. 

Šioje cerkvėje imperatorius Petras Didysis 1705 m. dalyvavo padėkos pamaldose už pasiektą pergalę prieš Karolio XII kariuomenę, 

padovanojo jai vėliavą, įgytą toje pergalėje prieš švedus ir pakrikštijo afrikietį Hanibalą, žymaus poeto A. S. Puškino senelį. 

Įdomu tai, kad dabar cerkvėje liturgija vyksta ir lietuviškai. 

 

http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=2114 

 

Kokia eilėraščio situacija? 

Akimirkos įspūdis – cerkvės ir obels kaimynystė – sužadina istorinės-kultūrinės atminties klodus, turtingą kultūrinę stebinčiojo patirtį. Taip 

fiksuojama, įtvirtinama, įprasminama Vilniaus kaip daugiataučio/ daugiakultūrio miesto atmintis. 

http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=2114
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Kartu tai beveik intymus žvilgsnis į asmenį (iš to randasi intymus santykis su istorija) – dėmesys moteriai, jos istorijai, jos pasauliui. Jos 

pasaulio įvaizdžiais, per jos būtį atveriama ir valstybės istorijos dalis. 

 

Kaip pasakojama istorija? 

Aiškinamasi kultūros, religijos ir gamtos plotmių įvaizdžių prasmės: 

cerkvė, malda, obelis, obuolys, balandis, grindinys. 

 

Pastaba: Svarbu aptarti ne tik konkrečių istorinių realijų aspektus, bet ir išryškinti vienišos valdovės, ateivės iš svetur, vidinę dramą, kuri 

dažna Vaičiūnaitės poezijoje (t. y., įžvelgti, kad mišriomis vedybomis LDK būdavo įtvirtinamas taikus religijų ir kultūrų sambūvis; suvokti 

moters – Marijos Jaroslavnos – aukojimąsi dėl santarvės tarp valstybių ir dėl krikščionybės plitimo). 
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2.3. Modulio „Žmogus istorijoje. Santykio variantai“ mokymo(si) medžiaga 

2.3.1. Videofilmo „Gyveno senelis ir bobutė“ komentaras ir užduotys filmui aptarti  

 

Šiais laikais, kai istorikai jau neblogai yra ištyrinėję sovietinės okupacijos ir trėmimų laikotarpį, svarbios istorinės datos yra paskelbtos 

valstybinėmis šventėmis – Gedulo ir vilties ar Juodojo kaspino diena. Bet oficialus istorijos pasakojimas lieka kažkur šalia mūsų, kai jo 

nepersmelkia mažoji istorija.  

 

Klausimai ir užduotys:  

1. Kodėl pasakojama mažos mergaitės balsu? 

2. Kodėl naudojama pasakos struktūra? 

3. Senelių ir prosenelių istorija atrodo kaip tolima pasaka – kas ją priartina prie mūsų? 

4. Paaiškinkite, ar, jūsų manymu, pasakos motyvai tremtinių gyvenimus filme žiūrovui daro artimesnius ar dar labiau nutolina. 

5. Paaiškinkite, kaip suprantate sąvoką „mažoji istorija“.  

6. Įrodykite, kad istorijos supratimas, pateiktas kaip mažos mergaitės fantazija, yra naivus. Koks yra daugumos mūsų supratimas?  

7. Kaip savo vaikams pasakotumėte apie trėmimus ir okupaciją, ar rodytume jiems tokį filmuką? Kodėl? 
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2.3.2. Integruotas kalbinės veiklos gebėjimų ugdymas(is) skaitant ir aptariant M. Martinaičio knygos „Mes gyvenome. Biografiniai 

užrašai“ fragmentus  

 Parengė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Johana Jovaišienė 

 

2.3.2.1. Modulio pristatymas 

Modulio pristatymui pirmą pamoką tiktų skaityti ištrauką iš M. Martinaičio „Mes gyvenome“. Prieš skaitymą suformuluoti probleminę 

situaciją: kas aš istorijoje? koks mano vaidmuo šeimos, giminės, tautos, valstybės istorijoje? Skaitydami, analizuodami įvairių lietuvių rašytojų 

kūrinius negalime užmiršti ir savęs, kaip asmens, žmogaus, savo santykio su laiku, istorija. 

„Juk gimsti iš visos istorijos, ir nesvarbu, kas tu būtum. Tavo atsiradimas galėjo priklausyti nuo kokio nors seniai buvusio mažmožio, nuo 

pirmykščių žmonių sėkmingai sumedžioto žvėries, protėvių kelionės Eurazijos stepėmis, išdegintoje miško proskynoje pasistatyto būsto, Žalgirio 

mūšio, net ir nuo to, kas vyko Egipte, senojoje Graikijoje, Romoje, Viduramžių Europoje, kas veikė per visas mūsų krašto okupacijas, pagaliau, 

kad kare liko gyvas senelis, kad jis tuo, o ne kitu metu grįžo, kad gimė mama, o kitame kaimo gale – būsimas mano tėvas. <...> 

Matyt, yra tokie gyvenimo, būties elementai, iš kurių susideda asmuo, asmenybė. Svarbiausios yra tos vietos, kur pirmą kartą praregėjai, 

išgirdai, supratai, įsiminei.“  

      Martinaitis M., „Mes gyvenome. Biografiniai užrašai“. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009, p. 13. 

2.3.2.2. Užduotys, projektiniai darbai, skiriami modulio pradžioje  

1. Sukurti esė (pasakojimą, novelę) iš savo vaikystės prisiminimų, susijusią su „seniai buvusiu mažmožiu“, anot M. Martinaičio. 

2. Paaiškinti teksto ištraukos istorinius kontekstus, susieti juos su Lietuvos istorija. 

3. Papasakoti apie pirmąjį tėvų susitikimą, nuo kurio prasidėjo tavo šeimos (giminės) istorija. 
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     2.3.2.3. Tema „Tautos pasipriešinimas sovietinei valdžiai po Antrojo pasaulinio karo“ 

Kalbant apie tautos pasipriešinimą sovietinei valdžiai po Antrojo pasaulinio karo tiktų paaiškinti, kaip žmonės gyveno Nepriklausomoje 

Lietuvoje ir ką jie prarado „užėjus rusams“. Tekstus galima lyginti lentelėje. Nurodžius puslapius mokiniai gali ir patys atrinkti ištraukas, daryti 

išvadas.  

Nepriklausoma Lietuva Sovietinė Lietuva 

   „Mes turėjome septynis hektarus žemės. <...> Mūsų žemė, kai ją gerai įdirbo, 

buvo juoda, trąši, puri, leidžiant per pirštus subirdavo į smulkiausius aguonų 

grūdelius. Tėvas po darbo, šventomis dienomis žiūrėdamas pro langą, 

apeidamas laukus ar atsirėmęs į vartelius, sakydavo panašiai kaip Juras Tarutis 

iš „Žemės maitintojos“: „Žiūrėk, motin, mūsų žemė.“ (p. 18) 

    „Nemažą paspirtį ūkiui teikdavo bekonai. Tas gyvūnas mūsų namuose buvo 

savaip privilegijuotas: turėjo atskirą švaresnį kinį, nuosavą lovį, geresnį tam 

tinkamą ėdalą. Jį šukuodavo tokiom aštriom metalinėm šukom, maigydavo 

nugarą, žiūrėdami, ar tinkamai sluoksniuojasi raumuo ir lašinukai. O prieš 

paskutinę kelionę trinkdavo, kaip kokį poną prausdavo kvepiančiais muilais, 

kad geriau įtiktų pirkėjams... 

     Nors būdavo daug ir sunkiai dirbama, tačiau prasigyvenus paskutiniai 

Nepriklausomybės metai mano atmintyje išliko kaip labai šviesūs. Jau atsirado 

visokių pirktinių daiktų, drabužių, kažkokių gražių dėžučių, įrankių, žaisdavau 

su nauja tėvo kepure, kurios viduje buvo toks paveikslėlis gal su kokio artisto 

ar solisto, gal net paties Kipro Petrausko atvaizdu, kvepėdavo muilas Žuvelis, 

    „Kartais juokais ar „padarę stikliuką“ kartodavome tokią „maldelę“: 

„Ačiū tarybų valdžiai, kad man, mažažemio sūnui (dukrai), davė 

pavalgyti, aprengė, atvėrė kelius į mokslą ir šviesią ateitį...“ Panašiai 

buvo skatinama dėkoti ir įvairiomis oficialiomis progomis „tėveliui“ 

Stalinui ar „motinai“ partijai...“ (p. 31) 

    „Taigi „gyvenvietėje“, netekusioje net ir senojo bažnytkaimio vardo, 

susiglaudė buvę kaimai, susibėgo žmonės – kas į kapines, kas į 

apšepusius sovietmečio namiūkščius – arčiau parduotuvės, mokyklos, 

seniūnijos, pagaliau autobusų stoties... Šie nedidelių erdvių žemės 

žmonės, kolchozmečiu suvaryti į tą nejaukią, apšepusią gyvenvietę, taip 

ir neišmoko gyventi šalia vienas kito, gražiau tvarkytis, kuo nors 

džiaugtis.“ (p. 99)  

    „Numelioravus mūsų laukus, upelius suvarius į kanalus ir 

melioracijos vamzdžius, juos užteršus chemikalais, pasikeitė dirvožemio 

struktūra, jau nesigirdėjo putpelių, gandrų kalenimo, o jie ypač būdavo 

laukiami pavasariais, pradėjo džiūti avietynai, išnyko daugybė žolynų, 
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traukdavo akį gražus odinis mamos rankinukas, iš kurio, grįžusi iš miesto, 

išimdavo man saldainį ar saldžią bandelę. Tą rankinuką, motinai nematant, vis 

atidarinėdavau, uostydavau iš jo sklindančius saldainių, bandelių, kvepalų ar 

pinigų kvapus....“ (p. 23) 

     „Iki tų pervartų jau ir aš atrodžiau kaip koks ponaitis. Motina savo vienturtį 

eidama į svečius ar į bažnyčią gražiai išpuošdavo. Man nupirko šilkinius 

marškinėlius, tamsias trumpas kelnaites, baltas ilgas kojines, lakuotus batukus 

su tokiomis užspaudžiamomis sagutėmis, kurias vadindavau pužečkomis (taip 

mūsų kaime vadindavo serbentų uogas), kur nors vesdamasi plaukus ištepdavo 

kvepiančia pomada, paraudonindavo skruostus.“ (p. 24) 

vaistažolių, kurias rinkdavome ir jomis gydydavomės nuo visokių 

negalavimų...“ (p. 105) 

    „Sovietinis režimas pralaimėjo pats sau, nes paskutiniais savo 

gyvavimo metais, pasikeitus visuomenės struktūrai, praktiškai jau 

neturėjo beveik jokios ideologinės atramos, galimybės manipuliuoti 

socialiniais sluoksniais, išskyrus savo nusipenėtą nomenklatūrą. Tas 

režimas pradėjo bijoti pats savęs. Paradoksaliai galima sakyti, jog, 

pačiam sovietiniam režimui nesitikint, į viešumą buvo išvesti 

paskutiniai, ilgai užmarštyje laikyti mūsų krašto luomai, kurie kartu su 

visais, nusiteikusiais prieš režimą, dalyvavo kasant duobę „šviesios 

ateities“ kartoms.“ 

Martinaitis M., „Mes gyvenome. Biografiniai užrašai“. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. 

 

Galimos užduotys: 

1. Užrašykite savo senelių ar tėvų, gyvenusių ir mokslus baigusių sovietiniais metais, prisiminimus apie mokymąsi mokykloje, požiūrį į 

darbą, santykį su valdžia. 

2. Aptarkite M. Martinaičio užfiksuotus vaizdus apie šiuos du gyvenimo laikotarpius. Kokios konkretaus laikotarpio detalės labiausiai 

įsiminė autoriui?  

3. Papildykite lentelę konkrečiais faktais iš istorijos vadovėlių apie šiuos istorinius laikotarpius (lyginti valstybės himną, herbą, vėliavą, 

valstybių vadovus, ekonominę situaciją, valiutą, sostines ir kita). 

Pastaba. Galima organizuoti integruotą lietuvių literatūros ir istorijos, geografijos, dailės ar muzikos pamoką. 
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4. Įsivaizduokite save po 30–40 metų, užpildykite lentelę: vieną skiltį skirkite dabarties gyvenimui apibūdinti, o kitą – galimos ateities laikui 

aptarti (tekstą kurkite pasitelkdami įvairių laikotarpį atspindinčių detalių, ženklų).  

5. Perskaitykite M. Martinaičio baladę „Kukutis Katedros aikštėje susapnuoja Žuveliškių kaimą“ (ar kitą, tinkamą teminiu požiūriu), 

pasvarstykite apie žmogaus laikyseną sovietmečiu, prisiimtą kaukę. 

 

2.3.2.4. Holokausto tema 

       Nagrinėjant šią temą tiktų paskaityti net tik ištraukų iš M. Martinaičio biografinių užrašų, bet ir jo eilėraštį „Jurbarko vieškelis“. 

      Pastaba. Analizuojant liudijimą, dokumentiškumo ir fikcijos jungtis literatūroje galima lyginti rašytojo I. Mero prozos kūrinius ir M. 

Martinaičio pastebėjimus biografiniuose užrašuose. 

 

„Mano tėvai gerai pažinojo ne vieną Raseinių žydų šeimą, minėdavo juos vardais ir pavardėmis, kurių dabar jau neprisimenu. Atvažiavę į 

miestą tėvai apsistodavo tų pažįstamų žydų kiemuose, pirkdavo jų krautuvėlėse. Namiškiai net šnekėdavo, kad kiekvienas lietuvis turi turėti po 

savo žydą. Kai po karo jų nebeliko, tėvai labai dažnai minėdavo jų paslaugumą, ypač kalbėdavo apie tuos, su kuriais būdavo sueita į pažintį. 

Jeigu ko nors savo krautuvėlėje neturėdavo, pasakydavo, kad po tiek ir tiek laiko turės. Apie tai pranešdavo per miestan atvykusius kaimynus, 

pas arčiau gyvenančius pasiųsdavo žyduką. Dar prisimenu tėvų žodžius: „Jeigu kokia bėda, kreipkis pas žydą.“<...> (p. 83) 

Kaip dabar suprantu, Raseinių ir kitų miestelių žydai labai paįvairindavo mūsų gyvenimą, per juos ir su jais atsirado supratimas, kas yra 

kaina, daikto vertė, kur ir kaip jis įsigyjamas, kaip su juo elgtis, net ne vienas prekės pavadinimas buvo iš jų pasiimtas. <...>  

Iš tų mažų, tamsių krautuvėlių po kaimus plito kitų kraštų medžiagos, metalo dirbiniai, įrankiai, negirdėti jų pavadinimai, o su jais – 

kitokia darbo ir vartojimo kultūra, supratimas, kas yra prekyba, net kokie savo pačių pagamintų gėrybių kaštai, pagaliau – kas yra pinigai, 

pereinant iš natūrinio, į prekinį ūkį.“ (p. 84) 

*** 
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„Per Žieveliškes pro tas žvyrduobes iš Raseinių buvo mums beveik vienintelis kelias į Paserbentį, Pakalnupį ir kitus gretimus kaimus. 

Vykstantys tais keliais matydavo būriais link tų žvyrduobių varomus žydus, kurie žinodavo, kas jų ten laukia. Žmonės labai stebėdavosi, kodėl 

jie taip nuolankiai eina, klauso tik kelių sargybinių, kodėl jų neužpuola ir nepabėga į šalia esantį miškelį. Vieną kitą nušautų, o kiti liktų gyvi. 

Apskritai stebino ir stebina toks žmonių sustingimas, pasidavimas mirtinų pavojų akivaizdoje.  

Visa tai teko matyti kartą su tėvu grįžtant iš miesto. Ten, prie žvyrduobių, jau buvo ruošiamasi egzekucijai. Todėl buvome kiek toliau 

sustabdyti, bet ne taip toli, kad nematytume, kas ten vyksta. Pirmiausia atvarytai kolonai buvo liepta nusirengti, kas mane labai pašiurpino, nes 

pirmą kartą mačiau nuogas moteris. Kad pasmerktieji, sustatyti prie duobės krašto, nesiblaškytų, keli baudėjai, už galų paėmę kartį, visus iš karto 

nustūmė į žvyrduobę, o egzekutoriai eidami aplink šaudė į ten suverstus klykiančius gyvus žmones, kol jie visi nutilo. Kiti mačiusieji 

pasakodavo, kad mažiems vaikams net kulkos pagailėdavo: jų galvas ištaškydavo į šalia esančius medžius ir sumesdavo į žvyrduobes. 

Tas duobes turėdavo išsikasti ir užsikasti patys žydai. Jose guldydavo keliomis eilėmis: pirmąją šiek tiek užbarstydavo žvyru, tada guldydavo 

antrą, trečią eilę. Vienas kitas per neapsižiūrėjimą būdavo užberiamas gyvas, tik pašautas. Yra buvę, kad vienas kitas iš tos duobės naktį 

išsikapstydavo, paskui pas žmones išslapstydavo.“ (p. 48) 
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Marcelijus Martinaitis 

 

Jurbarko vieškelis 

 

Tai buvo mėlynas dangus į Jurbarką 

į Jurbarką aguonų eisena 

tylėjimas į Jurbarką ant slenksčio 

 

Tai buvo vakaras į Jurbarką 

tai žvyrduobės į Vokietiją žydai 

Jeruzalėn į Jurbarką nes buvo 

dangus į Jurbarką ir šauksmas 

sušaudymas Jeruzalėn į Jurbarką 

 

Iš čia nė vienas niekur neišeisim! 

Iš čia su šuliniais teatsitraukia 

kalba, aguonų eisena, galvijai, 

kurie vieni tebus išgelbėti, teatsitraukia 

dangus į Jurbarką. – 

Panaikinta bus ta vieta, 

kurioj mes esam – 

čia niekada daugiau neturi būti žemės! 
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Duris užverkite į Jurbarką kad laikas 

į Jurbarką kad atsitrauktų laikas 

kad laikas po Jeruzalės kad laikas 

po mirusių po Jurbarko po mūsų. 

      M. Martinaitis, „Mes gyvenome. Biografiniai užrašai“. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leodykla, 2009, p. 50. 

 

      Galimos užduotys:  

      1. Perskaitykite abu tekstus ir įvardykite, kokia tema juos sieja. 

      2. Koks istorinis laikotarpis vaizduojamas vienoje ir kitoje ištraukoje? Plačiau aptarkite tų laikotarpių politinę situaciją. 

      3. Remdamiesi ištraukomis pasvarstykite, kokias pamokas pasakotojas gauna iš tėvų vaikystėje ir kokias jam duoda ISTORIJA. 

       4. Papasakokite, ką žinote ir iš kokių šaltinių apie žydų gyvenimą Lietuvoje (galima pažiūrėti ir aptarti ištraukas iš kino filmų „Sodybų 

tuštėjimo metas“, „Vilniaus getas“ ir kt., paskaityti K. Binkio žmonos S. Binkienės atsiminimus ar kt., aptarti žmonių, gelbėjusių žydus ir jų 

vaikus, pasiaukojimą). 

       5. Pamąstykite apie eilėraštį „Jurbarko vieškelis“: kokių prasmių jis atveria, su kokiais prisiminimais, išgyvenimais galima sieti jo vaizdus ir 

t. t. 
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2.3.2.5. Tema „Santykis su istorija, atsiribojimas ar dalyvavimas joje“ 

Nagrinėjant santykio su istorija, atsiribojimo ar dalyvavimo joje temą galima skaityti ištrauką ir papildomai skirti užduotį sudėti skyrybos 

ženklus (arba parengti rašybos užduotį).  

 

Į mūsų sodybą partizanai užsukdavo dažnokai, ne vien pernakvodavo, bet kartais ir dienavodavo. Atėjus žaliukams (taip juos vadindavome 

dėl žalsvos uniformos spalvos), motina tuoj šokdavo dangstyti langus, kad jokia švieselė pro juos neprasiskverbtų, kad jokiam kaimynui ar 

prašalaičiui negadintų akių. Kartais man tekdavo eiti į kiemą sargybon klausytis, ar kur nors tamsoje neloja šunys, ar kas nors nejuoduoja 

Palendrių kastinyje.  

Neretai partizanai būdavo pavargę, šlapi ir sušalę, kartais ir gerokai praalkę, bet pirmaisiais metais nebūdavo nusiminę ar pikti. Labiausiai 

man, vaikui, įstrigo tai, kad apšilę ir užvalgę, susitvarkę savo ginklus, imdavo dainuoti, dažnai iki išnaktų. Tas dainas girdėdavau ir eidamas 

sargybą kieme – saugojau jų dainas.  

Dabar galvoju, jog tada vyko kažkoks susitelkimas, susižinojimas dainomis, kurios ėjo per visą Lietuvą. Tos dainos ir drąsino, ir žadino 

romantiškus vaizdinius, kad man, vaikigaliui, net jų apdainuojama mirtis atrodydavo graži. 

Įdomiausia, jog tuo šiurpiu metu partizanų dainos daugiausia buvo apie meilę, paliktą ar laukiančią arba žuvusįjį graudžiai apraudančią 

mylimąją, ilgą išsiskyrimą, tėviškę, motiną. Tie romansai, pomirtiniai ar priešmirtiniai susikalbėjimai dainomis su artimaisiais man, vaikui, 

artėjančiam prie vyro amžiaus, labiausiai strigo atmintyje.  

Keistas ir dramatiškas meilės dainų bei eiliavimų metas. O tai gal dėl to, kad tas kruvinas ir neramus laikas, tremtys, išdavystės, kalėjimai, 

tarnavimas svetimoje kariuomenėje, partizanavimas ilgam, kartais amžinai išskirdavo vyrą ir moterį, nutraukdavo intymius jų ryšius. Nežinia, ar 

kada Lietuvoje buvo tiek dainuojama ir eiliuojama. Eiliavo gimnazistai, mažamokslis kaimo jaunimas, net mes – pradinukai. Dažnas jaunas 

žmogus turėdavo tokį dainų ir eilių sąsiuvinuką, kur įsirašydavo ir savo pačių sukurtus tekstus, kuriuos vadindavo atmintimis.  

Keisčiausia, kad tas partizanų dainas dainuodavo net ir stribai. Kartais mane einantį iš mokyklos Jurbarko vieškeliu pralenkdavo beržais 

apkaišytas pilnas sunkvežimis stribų, dainuojančių „Palinko liepa šalia kelio...“ ar kokią kitą mūsų namuos girdėtą partizanų dainą. (p. 156–158) 
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*** 

Į mūsų sodybą partizanai užsukdavo dažnokai ne vien pernakvodavo bet kartais ir dienavodavo. Atėjus žaliukams taip juos vadindavome 

dėl žalsvos uniformos spalvos motina tuoj šokdavo dangstyti langus kad jokia švieselė pro juos neprasiskverbtų kad jokiam kaimynui ar 

prašalaičiui negadintų akių. Kartais man tekdavo eiti į kiemą sargybon klausytis ar kur nors tamsoje neloja šunys ar kas nors nejuoduoja 

Palendrių kastinyje.  

Neretai partizanai būdavo pavargę šlapi ir sušalę kartais ir gerokai praalkę bet pirmaisiais metais nebūdavo nusiminę ar pikti. Labiausiai man 

vaikui įstrigo tai kad apšilę ir užvalgę susitvarkę savo ginklus imdavo dainuoti dažnai iki išnaktų. Tas dainas girdėdavau ir eidamas sargybą 

kieme saugojau jų dainas.  

Dabar galvoju jog tada vyko kažkoks susitelkimas susižinojimas dainomis kurios ėjo per visą Lietuvą. Tos dainos ir drąsino ir žadino 

romantiškus vaizdinius kad man vaikigaliui net jų apdainuojama mirtis atrodydavo graži. 

Įdomiausia jog tuo šiurpiu metu partizanų dainos daugiausia buvo apie meilę paliktą ar laukiančią arba žuvusįjį graudžiai apraudančią mylimąją 

ilgą išsiskyrimą tėviškę motiną. Tie romansai pomirtiniai ar priešmirtiniai susikalbėjimai dainomis su artimaisiais man vaikui artėjančiam prie 

vyro amžiaus labiausiai strigo atmintyje.  

Keistas ir dramatiškas meilės dainų bei eiliavimų metas. O tai gal dėl to kad tas kruvinas ir neramus laikas tremtys išdavystės kalėjimai 

tarnavimas svetimoje kariuomenėje partizanavimas ilgam kartais amžinai išskirdavo vyrą ir moterį nutraukdavo intymius jų ryšius. Nežinia ar 

kada Lietuvoje buvo tiek dainuojama ir eiliuojama. Eiliavo gimnazistai mažamokslis kaimo jaunimas net mes pradinukai. Dažnas jaunas žmogus 

turėdavo tokį dainų ir eilių sąsiuvinuką kur įsirašydavo ir savo pačių sukurtus tekstus kuriuos vadindavo atmintimis.  

Keisčiausia kad tas partizanų dainas dainuodavo net ir stribai. Kartais mane einantį iš mokyklos Jurbarko vieškeliu pralenkdavo beržais 

apkaišytas pilnas sunkvežimis stribų dainuojančių Palinko liepa šalia kelio... ar kokią kitą mūsų namuos girdėtą partizanų dainą. 
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      Galimos užduotys:  

       1. Organizuoti integruotą lietuvių literatūros ir muzikos pamoką apie pokario laikų romansus, aptarti jų lyrizmą, išmokti dainuoti partizanų 

dainų, romansų. 

       2. Atkurti vieno romanso siužetą ir atpasakoti jį proza. 

 

2.3.2.6. Pasirengimas samprotavimo rašiniams (baigiamosios modulio užduotys) 

„Galima sakyti, jog buvo gyvenama labai konservatyviai, užsisklendus, nieko be gyvo reikalo nekeičiant, nuo gimimo iki mirties sukantis 

vis tame pačiame gyvenimo rate, kol vieną kartą visa buvo sugriauta. Tai gerai ar blogai – niekada negalėsiu atsakyti. Tik dramatiškai ardant šio 

uždaro pasaulio saugos ribas, atsirado naujos medžiagos, įrankiai, įpročiai, žmonių santykiai. Šiaip ar taip dar labai mažas gyvendamas tame jau 

praeitin nugrimzdusiame pasaulyje aš buvau laimingas. Aš ten mokiausi gyventi, pasidaryti viską, ko tam gyvenimui reikia. 

Tikriausia aš dar tebesu karo ir pokario vaikas, kuris pažinojo nepriteklius, net ir badą, mokėjo išgyventi, net ir džiaugtis gyvenimu. 

Šiuolaikiniuose namuose dabar nieko nereikia veikti – viskas nusiperkama, parsinešama, nemokama gyventi lyg ir savaime, jaučiant kasdieninio 

gyvenimo malonumą, tikrumą, pastovumą be jokių neurozių ir baimės kompleksų. 

<...> Šalia mūsų yra visko, kad galėtume išgyventi ir džiaugtis gyvenimu. Juk visko yra žemėje, kurią kažkas mums davė.“ (M. Martinaitis, 

„Mes gyvenome“, p. 93) 

          Galimos užduotys: 

1. Ar (kaip) kuria pasaulio (valstybės, tautos) istoriją paprastas žmogus šiandien? 

2. Ką mūsų laikais reiškia būti laimingam? 

3. Ar pritartumėte M. Martinaičio žodžiams, kad „šiuolaikinis žmogus praranda paprasčiausią per amžius jame ugdytą sugebėjimą bet kur 

ir bet kada išgyventi, džiaugtis tuo, kas yra šalia, ką matai ir girdi“? Kodėl? 

4. Ar (kodėl) verta žinoti savo šeimos, giminės istoriją? 

5. Pagrįskite arba paneikite poeto M. Martinaičio mintį: „Šalia mūsų yra visko, kad galėtume... džiaugtis gyvenimu.“ 
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        2.4.  Pasiekimų į(si)vertinimo pavyzdžiai  

       2.4.1. Pasiekimų į(si)vertinimas atlikus užduotis 

            

 
Parengė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Onutė Baumilienė 

 

  2.4.1.1. Mokinio refleksija, ištaisius rašinį 

 

Klausimai Refleksija 

1. Kokiais šaltiniais naudojausi taisydamas klaidas 

(žodynais, vadovėliais, rašinio vertinimo normomis, 

mokytojo pagalba)? 

Kurie iš jų buvo naudingiausi? 

 

2. Kokias klaidas (turinio, raiškos, raštingumo) taisyti 

sekėsi, kokias buvo sunku, kodėl? 

 

 

3. Kiek laiko skyriau rašinio taisymui? Ar 

pakankamai? 

 

 

4. Ar rašinio taisymo užduotis buvo naudinga / 

nenaudinga? Argumentuokite. 

 

 

5. Ar esu patenkintas savo darbu? Kodėl? 

 

 

 

6. Kaip planuoju tobulinti savo rašymo gebėjimus? 
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2.4.1.2. Grupės diskusijos vertinimas  

 

Kriterijus Vertinimas
1
 Mokytojo pastabos 

1. Problemos formulavimas 

 

  

2. Laiko planavimas
2
 

 

  

3. Temos atskleidimas   

4. Teiginių argumentavimas   

5. Išvadų formulavimas   

6. Grupės vadovo darbas: 

moderavimas 

 

  

7. Visų grupės narių aktyvus 

dalyvavimas 

  

8. Grupės vadovo darbas:  

diskusinių klausimų kėlimas 

  

9. Etiška
3
diskusija: 

etikos normų laikymasis 

  

10. Kalbos normų laikymasis 

 

  

Galutinis vertinimas  

 

 

  

 

       

 

                                                 
1
 Vertinama dešimtbale sistema, galutinis pažymys gaunamas išvedant matematinį vidurkį. 

2
 Šis kriterijus numato, ar grupė per jai skirtą laiką – 20 minučių – sugeba atskleisti temą. 

3
 Pavyzdžiui, ar nebuvo naudojamas argumentas ad hominem. 
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2.4.1.3. Savo indėlio įsivertinimas grupės diskusijos
4
 darbe 

 

Kriterijai Vertinimas
5
 Refleksija

6
 

1.Asmeninis indėlis formuluojant 

problemą, argumentuojant teiginius, 

darant išvadas  

 

  

2. Laiko planavimas 

 

  

3. Gebėjimas suformuluoti
7
 aktualius 

klausimus 

 

  

4. Gebėjimas koordinuoti grupės 

darbą
8
 

 

  

5. Gebėjimas etiškai diskutuoti 

 

  

6. Gebėjimas dirbti komandoje 

(aktyvumas, pasyvumas) 

 

  

7. Gebėjimas laikytis kalbos normų 

 

  

Galutinis vertinimas 

 

  

                                                 
4
 Mokytojui siūloma pagalbinė medžiaga, padėsianti suvokti dialogo, kaip priešybių vienybės, svarbą: Sennett R. Humanism, in: The Hedgehog Review, 2011. Internetinė 

prieiga:  

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oi993csVPGgJ:www.iasc-

culture.org/publications_article_2011_Summer_sennet.php+Richards+Sennet+%E2%80%9EHedgehog+Review%E2%80%9C+2011&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt). 
5
 Vertinama dešimtbale sistema, galutinis pažymys gaunamas išvedant matematinį vidurkį. 

6
 Šioje lentelėje pastabos privalomos. 

7
 Šis klausimas užduodamas tik grupės vadovui. 

8
 Šis klausimas užduodamas tik grupės vadovui. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oi993csVPGgJ:www.iasc-culture.org/publications_article_2011_Summer_sennet.php+Richards+Sennet+%E2%80%9EHedgehog+Review%E2%80%9C+2011&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oi993csVPGgJ:www.iasc-culture.org/publications_article_2011_Summer_sennet.php+Richards+Sennet+%E2%80%9EHedgehog+Review%E2%80%9C+2011&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
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2.4.2. Pasiekimų įsivertinimas baigus modulį „Žmogus istorijoje“. Santykio variantai“ 

Parengė ekspertų grupė 

2.4.2.1. Bendrojo kurso modulio pasiekimų įsivertinimas 

 

Modulis „Žmogus istorijoje. Santykio variantai“ 

 

Bendrasis kursas 

 

      Lygiai 

                                           

                   Esminiai 

           gebėjimai 

Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis 

Veiklos sritis: kalbos ir literatūros (kultūros) pažinimas 
 

 

Žinojimas, kaip 

kalbinės raiškos 

priemonėmis 

formuojama pozicija, 

manipuliuojama; 

gebėjimas atpažinti ir 

paaiškinti 

manipuliavimo 

būdus skaitomuose 

tekstuose. 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus paaiškinu, kad kai kuriomis 

kalbinės raiškos priemonėmis gali būti 

formuojama pozicija. 

 

 

 

 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negožinius 

tekstus, vartoju kai kurias nagrinėtas 

sąvokas, pvz., perkeltinė prasmė, metafora, 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus įvardiju kelias kalbinės raiškos 

priemones, kuriomis formuojama pozicija.  

 

 

Paaiškinu, kaip manipuliuojama kai kuriais 

istoriniais laikotarpiais grožiniuose ir 

negrožiniuose tekstuose.  

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus vartoju ir gebu paaiškinti daugelį  

nagrinėtų sąvokų, pvz., perkeltinė prasmė, 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus įvardiju ir paaiškinu kelias 

kalbinės raiškos priemones, kuriomis 

formuojama pozicija, manipuliuojama. 

 

Gana išsamiai paaiškinu, kaip 

grožiniuose ir negrožiniuose tekstuose 

manipuliuojama kai kuriais istoriniais 

laikotarpiais. 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus tiksliai vartoju visas nagrinėtas 

sąvokas ir gebu jas paaiškinti, pvz., 
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Ezopo kalba, manipuliavimas. 

 

metafora, Ezopo kalba, propaganda, 

manipuliavimas. 

 

perkeltinė prasmė, metafora, ironija, 

Ezopo kalba, propaganda, 

manipuliavimas. 

 

Gebėjimas įžvelgti 

teksto sąsajas su 

istoriniu, kultūriniu 

kontekstu. 

 

 

 

Atpažįstu ir bandau komentuoti aiškias 

tekstų sąsajas su istoriniu, kultūriniu 

kontekstu, pvz., paaiškinti, kad žmogaus 

samprata susijusi su istoriniu laikotarpiu, 

kartais įvardiju, su kokiu; kartais atpažįstu, 

kaip tai atsispindi literatūros kūrinyje. 

 

 

 

Aptardamas tekstus, atpažįstu ir įvardiju 

kai kuriuos istorinius laikotarpius, galiu 

juos šiek tiek apibūdinti, pvz., Renesansas, 

romantizmas, nepriklausoma Lietuva 

1918–1940 m. 

 

 

 

 

Įvardiju kai kuriuos XX a. istorinius 

procesus (pvz., Antrasis pasaulinis karas, 

sovietmetis), nurodau, kad jie daro įtaką 

žmogaus santykio su istorija pasirinkimui. 

 

 

 

 

 

Suprantu kai kurias nagrinėtas istorijos ir 

 

Atpažįstu ir pakankamai komentuoju 

tekstų sąsajas su istoriniu, kultūriniu 

kontekstu, pvz., gebu paaiškinti, kad 

žmogaus samprata susijusi su istoriniu 

laikotarpiu, kad tai atsispindi literatūros 

kūriniuose; iš dalies atpažįstu žmogaus 

vietos istorijoje sampratos išraišką 

literatūros kūrinyje. 

 

Aptardamas tekstus, atpažįstu ir įvardiju 

svarbiausius istorinius laikotarpius, galiu 

nurodyti jų svarbiausius požymius, pvz., 

Renesansas, šviečiamasis amžius, 

romantizmas, Abiejų Tautų Respublika, 

nepriklausoma Lietuva 1918–1940 m., 

sovietinė Lietuva. 

 

 

Įvardiju svarbiausius XX a. istorinius 

procesus (pvz., Pirmasis pasaulinis karas, 

Antrasis pasaulinis karas, 

nepriklausomybės praradimas, tremtis, 

sovietmetis, nepriklausomybės atkūrimas) 

ir iš dalies paaiškinu jų įtaką žmogaus 

santykio su istorija pasirinkimui. 

 

 

Suprantu ir paaiškinu svarbiausias 

 

Atpažįstu ir išsamiai komentuoju tekstų 

sąsajas su istoriniu, kultūriniu kontekstu, 

pvz., gebu paaiškinti, kaip žmogaus 

samprata susijusi su istoriniu laikotarpiu, 

kaip tai išreiškiama literatūros 

kūriniuose. 

 

Aptardamas tekstus, atpažįstu ir įvardiju 

daugelį istorinių laikotarpių ir  gebu juos 

išsamiai apibūdinti, pvz., paaiškinu, kas 

būdinga Renesanso, romantizmo 

laikotarpiams, Abiejų Tautų Respublikai, 

Lietuvai po Antrojo pasaulinio karo, 

sovietinei Lietuvai. 

 

Įvardiju didžiąją dalį XX a. istorinių 

procesų (pvz., Pirmasis pasaulinis karas, 

tarpukaris, Antrasis pasaulinis karas, 

nepriklausomybės praradimas, tremtis, 

rezistencija, sovietmetis,  

nepriklausomybės  atkūrimas), paaiškinu 

jų įtaką žmogaus santykio su istorija 

pasirinkimui. 

 

Suprantu ir paaiškinu daugelį nagrinėtų 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
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kultūros sąvokas ir stengiuosi jas vartoti 

aptardamas tekstus, pvz., tremtis, 

okupacija, išeivija, generacija, 

manipuliavimas. 

 

nagrinėtas istorijos ir kultūros sąvokas, 

pvz., tremtis, okupacija, partizanai, 

išeivija, generacija, propaganda, 

manipuliavimas, kai kurias jų vartoju 

nagrinėdamas tekstus. 

 

istorijos ir kultūros sąvokų, jas vartoju 

analizuodamas tekstus, pvz., tremtis, 

okupacija, partizanai, holokaustas, 

išeivija, generacija, propaganda, 

manipuliavimas. 

 

 

Gebėjimas 

paaiškinti, kas yra 

Ezopo kalba, ir 

atpažinti jos bruožus 

skirtinguose 

tekstuose. 

 

Suprantu, kas yra Ezopo kalba. 

 

 

Kartais ją atpažįstu skaitomuose tekstuose. 

 

Suprantu ir paaiškinu, kas yra Ezopo 

kalba. 

 

Iš esmės atpažįstu jos pagrindinius bruožus 

skaitomuose tekstuose, juos komentuoju.  

 

Suprantu ir paaiškinu, kas yra Ezopo 

kalba, gebu pateikti jos pavyzdžių. 

 

Atpažįstu jos pagrindinius bruožus 

skaitomuose tekstuose, juos komentuoju. 

 

 

Gebėjimas 

paaiškinti, kaip kito 

lietuvių kalba 

skirtingais istoriniais 

laikotarpiais. 

 

Paaiškinu, kad skirtingais istoriniais 

laikotarpiais lietuvių kalba kito. 

 

 

 

Įvardiju 1–2 kalbos istorijos faktus. 

 

 

Remdamasis moksliniais ir publicistiniais 

tekstais, paaiškinu, kaip kito lietuvių kalba 

skirtingais istoriniais laikotarpiais. 

 

 

Įvardiju ir gebu pakomentuoti kai kuriuos  

kalbos istorijos faktus. 

 

 

Remdamasis moksliniais ir 

publicistiniais tekstais, išsamiai 

paaiškinu, kaip kito lietuvių kalba 

skirtingais istoriniais laikotarpiais. 

 

Įvardiju ir komentuoju svarbiausius 

kalbos istorijos faktus. 

 

 

Veiklos sritis: sakytinio ir rašytinio teksto suvokimas 

 

Gebėjimas analizuoti 

įvairaus pobūdžio 

tekstus  

skirtingo epochų 

santykio su istorija 

aspektu. 

 

Remdamasis kalbos ir literatūros žiniomis 

bei literatūros raidos supratimu šiek tiek 

analizuoju įvairaus pobūdžio tekstus 

nurodytu santykio su istorija aspektu. 

 

 

 

Remdamasis kalbos ir literatūros žiniomis 

bei literatūros raidos supratimu 

pakankamai analizuoju įvairaus pobūdžio 

tekstus nurodytu ar pasirinktu santykio su 

istorija aspektu. 

 

 

Remdamasis kalbos ir literatūros 

žiniomis bei literatūros raidos supratimu 

išsamiai analizuoju įvairaus pobūdžio 

tekstus nurodytu ar pasirinktu santykio 

su istorija aspektu. 
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Atpažįstu, kaip tekstuose atsispindi 

tiesiogiai išreikštas skirtingų epochų 

santykis su istorija. 

 

 

 

Atpažįstu, kaip tekstuose atsispindi 

tiesiogiai išreikštas skirtingų epochų 

santykis su istorija, gebu jį pakomentuoti. 

 

 

Atpažįstu, kaip tekstuose atsispindi 

tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštas 

skirtingų socialinių, kultūrinių grupių 

santykis su istorija įvairiose epochose, 

gebu jį analizuoti. 

 

 

Gebėjimas lyginti 

tekstus nurodytu ar 

pasirinktu santykio 

su istorija aspektu. 

 

 

Gebu rasti kai kurias skirtingų epochų 

kūrėjų veiklos ir tekstų sąsajas nurodytu 

santykio su istorija aspektu.  

 

 

 

Įvardiju 1–2 požymius, rodančius skirtingą 

žmogaus santykį su gyvenamuoju laiku. 

 

 

 

Iš esmės palyginu skirtingų epochų kūrėjų 

veiklą ir tekstus nurodytu santykio su 

istorija aspektu. 

 

 

 

Įvardiju 3–4 požymius, rodančius skirtingą 

žmogaus santykį su gyvenamuoju laiku; 

paaiškinu tuos požymius. 

 

 

Palyginu skirtingų epochų kūrėjų veiklą 

ir tekstus nurodytu ar pasirinktu santykio 

su istorija aspektu. 

Aiškinu, kaip juose atsispindi žmogaus 

santykis su gyvenamuoju laiku. 

 

Įvardiju esminius požymius, rodančius 

skirtingą žmogaus santykį su 

gyvenamuoju laiku; juos komentuoju, 

darau išvadas. 

 

 

Gebėjimas  

vertinti teksto 

aktualumą. 

 

Vertinu teksto aktualumą: atpažįstu, kad 

tekste propaguojamos tam tikros idėjos, 

vieną kitą įvardiju, nurodau, kad jos daro 

poveikį visuomenei. 

 

 

Atpažįstu 1–2 šiandieninės žiniasklaidos 

naudojamus poveikio būdus tekstuose ir 

viešojoje erdvėje. Save suvokiu kaip 

adresatą. 

 

 

 

Vertinu teksto aktualumą: įvardiju kai 

kurias tekste propaguojamas idėjas, 

paaiškinu, kokį poveikį jos daro 

visuomenei. 

 

 

Atpažįstu kelis šiandieninės žiniasklaidos 

naudojamus poveikio būdus tekstuose ir 

viešojoje erdvėje. Save suvokiu kaip 

adresatą. Sieju su savo asmenine patirtimi. 

 

 

Vertinu teksto aktualumą: įvardiju 

daugumą tekste propaguojamų idėjų, jas 

komentuoju, paaiškinu, kokį poveikį jos 

daro visuomenei, įvertinu tą poveikį.  

 

 

Atpažįstu daugelį šiandieninės 

žiniasklaidos naudojamų poveikio būdų 

tekstuose ir viešojoje erdvėje. Save 

suvokiu kaip adresatą. Sieju su savo 

asmenine patirtimi. 

 



 

 

113 

Veiklos sritis: sakytinio ir rašytinio teksto kūrimas 

 

Gebėjimas kurti 

sakytinį tekstą – 

viešąją kalbą.  

 

 

Gebu parengti įtikinimo kalbą apie 

atsakomybę dalyvaujant istorijoje / apie 

sąmoningo ir aktyvaus santykio su istorija 

būtinybę pagal pateiktas gaires. 

 

 

 

Taikau bent du informacijos radimo būdus 

(stengiuosi dalyvauti pokalbiuose apie 

žmogaus santykius su istorija: 

sąmoningumą, atsakomybę, 

įsipareigojimą; analizuoju įvairaus 

pobūdžio tekstus). 

 

 

Mokytojo padedamas sisteminu 

informaciją. 

 

Mokytojo padedamas redaguoju kalbą 

pagal kai kuriuos turinio ir struktūros 

reikalavimus. 

 

 

Gebu parengti įtikinimo kalbą apie 

atsakomybę dalyvaujant istorijoje / apie 

sąmoningo ir aktyvaus santykio su istorija 

būtinybę, konsultuodamasis su mokytoju. 

 

 

 

Taikau kelis informacijos radimo būdus 

(iš dalies dalyvauju pokalbiuose apie 

žmogaus santykius su istorija: 

sąmoningumą, atsakomybę, 

įsipareigojimą; analizuoju įvairaus 

pobūdžio tekstus). 

 

 

Gana savarankiškai sisteminu ir 

apibendrinu informaciją. 

 

Gana savarankiškai redaguoju kalbą pagal 

didžiąją dalį turinio ir struktūros 

reikalavimų. 

 

 

Gebu savarankiškai parengti įtikinimo 

kalbą apie atsakomybę dalyvaujant 

istorijoje / apie sąmoningo ir aktyvaus 

santykio su istorija būtinybę / apie 

atsakingą ir aktyvų santykį su 

šiuolaikinio gyvenimo iššūkiais.  

 

Taikau įvairius informacijos radimo 

būdus (dalyvauju pokalbiuose apie 

žmogaus santykius su istorija: 

sąmoningumą, atsakomybę, 

įsipareigojimą; analizuoju įvairaus 

pobūdžio tekstus). 

 

 

Savarankiškai sisteminu ir apibendrinu 

informaciją. 

 

Savarankiškai redaguoju kalbą pagal 

turinio ir struktūros reikalavimus. 

 

Pasirenku iš esmės tinkamą kalbinę 

raišką įtaigumui susitirpinti. 
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Gebėjimas sakyti 

viešąją (įtikinimo) 

kalbą. 

 

 

Pasakau gana aiškią įtikinimo kalbą: 

išsakau savo poziciją. 

 

 

 

 

 

 

Vartoju iš dalies taisyklingą kalbą. 

 

Pasakau aiškią, tinkamos struktūros 

įtikinimo kalbą: išsakau savo poziciją, 

bandau argumentuoti, įtikinti, siekiu 

įtaigumo. 

 

 

 

 

Vartoju iš esmės taisyklingą kalbą. 

 

Pasakau aiškią, tinkamos struktūros, 

gana įtaigią įtikinimo kalbą: išsakau savo 

poziciją; pristatau kelis požiūrius; iš 

esmės tinkamai argumentuoju; 

siekdamas paveikti auditoriją, priversti ją 

mąstyti, naudoju gana įvairias poveikio 

priemones. 

 

Vartoju taisyklingą kalbą. 

 

 

Gebėjimas kurti 

rašytinį tekstą ir 

pristatyti tiriamąjį 

darbą. 

 

 

 

 

 

 

Mokytojo padedamas rengiu tiriamąjį 

darbą apie žmogaus santykio su istorija 

galimybes. 

 

 

Taikau bent du informacijos radimo būdus. 

 

 

Mokytojo padedamas vykdau ilgalaikį 

tiriamąjį darbą, jį pristatau. 

 

Apmąstau ir paaiškinu, kad kiekvienam 

žmogui būtina susiformuoti sąmoningą ir 

aktyvų santykį su istorija, tapti atsakingu 

istorijos dalyviu. 

 

 

Konsultuodamasis su mokytoju rengiu 

tiriamąjį darbą apie žmogaus santykio su 

istorija galimybes. 

 

 

Taikau kelis informacijos radimo būdus. 

 

 

Mokytojo konsultuojamas vykdau ilgalaikį 

tiriamąjį darbą, jį tinkamai pristatau. 

 

Apmąstau ir iš dalies paaiškinu, kodėl 

kiekvienam žmogui būtina susiformuoti 

sąmoningą ir aktyvų santykį su istorija, 

tapti atsakingu istorijos dalyviu. 

 

 

Gana savarankiškai rengiu tiriamąjį 

darbą apie žmogaus santykio su istorija 

galimybes. 

 

 

Taikau įvairius informacijos radimo 

būdus. 

 

Gana savarankiškai vykdau ilgalaikį 

tiriamąjį darbą, jį pristatau. 

 

Apmąstau ir paaiškinu, kodėl 

kiekvienam žmogui būtina susiformuoti 

sąmoningą ir aktyvų santykį su istorija, 

tapti atsakingu istorijos dalyviu ir kūrėju. 
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2.4.2.2. Išplėstinio kurso modulio pasiekimų įsivertinimas  

Modulis „Žmogus istorijoje. Santykio variantai“ 

 

Išplėstinis kursas 

 

Lygiai                                

 

                   Esminiai                                                   

               gebėjimai 

Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis 

Veiklos sritis: kalbos ir literatūros (kultūros) pažinimas 
 

 

Žinojimas, kaip 

kalbinės raiškos 

priemonėmis 

formuojama 

pozicija, 

manipuliuojama; 

gebėjimas atpažinti 

ir paaiškinti 

manipuliavimo 

būdus skaitomuose 

tekstuose. 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus įvardiju kelias kalbinės raiškos 

priemones ir paaiškinu, kad jomis 

formuojama pozicija skirtingais istoriniais 

laikotarpiais. 

 

 

Nagrinėdamas nesudėtingus grožinius ir 

negrožinius tekstus iš dalies gebu 

paaiškinti, kaip manipuliuojama kai kuriais 

istoriniais laikotarpiais grožiniuose ir 

negrožiniuose tekstuose. 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus vartoju ir iš dalies paaiškinu kai 

kurias nagrinėtas sąvokas, pvz., perkeltinė 

prasmė, metafora, Ezopo kalba, ironija, 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus įvardiju keletą raiškos priemonių ir 

iš dalies paaiškinu, kaip jomis formuojama 

pozicija skirtingais istoriniais laikotarpiais. 

 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus paaiškinu, kaip manipuliuojama 

skirtingais istoriniais laikotarpiais 

grožiniuose ir negrožiniuose tekstuose. 

 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus vartoju ir paaiškinu daugelį 

nagrinėtų sąvokų, pvz., perkeltinė prasmė, 

metafora, Ezopo kalba, ironija, sarkazmas, 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus įvardiju kalbinės raiškos 

priemones ir paaiškinu, kaip jomis  

formuojama pozicija skirtingais 

istoriniais laikotarpiais. 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus išsamiai paaiškinu, kaip 

manipuliuojama skirtingais istoriniais 

laikotarpiais grožiniuose ir 

negrožiniuose tekstuose. 

 

 

Nagrinėdamas grožinius ir negrožinius 

tekstus plačiai vartoju ir gebu tiksliai 

paaiškinti visas nagrinėtas sąvokas, pvz., 

perkeltinė prasmė, metafora, Ezopo 
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sarkazmas, absurdas, groteskas, aliuzija, 

propaganda, manipuliavimas, generacija. 

 

absurdas, groteskas, aliuzija, dvilypis 

kūrinio planas, propaganda, 

manipuliavimas, generacija, 

dokumentiškumas. 

kalba, ironija, sarkazmas, absurdas, 

groteskas, aliuzija, dvilypis kūrinio 

planas, propaganda, manipuliavimas, 

generacija, dokumentiškumas, fikcija. 

 

Gebėjimas įžvelgti 

teksto sąsajas su 

istoriniu, kultūriniu 

kontekstu. 

 

 

 

Atpažįstu ir bandau komentuoti tekstų 

sąsajas su istoriniu, kultūriniu kontekstu, 

pvz. kaip žmogaus samprata susijusi su 

istoriniu laikotarpiu, iš dalies gebu 

paaiškinti žmogaus vietos istorijoje 

sampratos išraišką literatūros kūrinyje. 

 

 

Aptardamas tekstus, atpažįstu ir įvardiju 

svarbiausius istorinius laikotarpius, galiu 

nurodyti esminius jų požymius, pvz., kas 

būdinga Renesansui, romantizmui, Abiejų 

Tautų Respublikai, Lietuvai po Antrojo 

pasaulinio karo.  

 

 

 

Įvardiju svarbiausius XX a. istorinius 

procesus (pvz., tarpukaris, Antrasis 

pasaulinis karas, tremtis, 

nepriklausomybės praradimas, sovietmetis,  

nepriklausomybės atkūrimas), iš dalies 

paaiškinu kai kurių jų įtaką žmogaus 

santykio su istorija pasirinkimui. 

 

 

 

 

Atpažįstu ir komentuoju tekstų sąsajas su 

istoriniu, kultūriniu kontekstu, iš esmės 

gebu paaiškinti žmogaus vietos istorijoje 

sampratos išraišką literatūros kūrinyje; 

pasitelkiu ryškių asmenybių biografijas, 

liudijančias skirtingus pasirinkimus. 

 

 

Aptardamas tekstus, atpažįstu ir įvardiju 

daugelį istorinių laikotarpių, galiu nurodyti 

ir pakomentuoti esminius jų požymius 

pvz., kas būdinga Renesansui, 

šviečiamajam amžiui, romantizmui, Abiejų 

Tautų Respublikai, nepriklausomi Lietuvai 

1918–1940 m., sovietinei Lietuvai. 

 

 

Įvardiju daugelį XX a. istorinių procesų 

(pvz., Pirmasis pasaulinis karas, tarpukaris, 

Antrasis pasaulinis karas, 

nepriklausomybės praradimas, tremtis,  

sovietmetis, nepriklausomybės atkūrimas),  

gebu paaiškinti jų įtaką žmogaus santykio 

su istorija pasirinkimui. 

 

 

 

 

Atpažįstu ir išsamiai komentuoju tekstų 

sąsajas su istoriniu, kultūriniu kontekstu, 

gebu išsamiai paaiškinti žmogaus vietos 

istorijoje sampratos išraišką literatūros 

kūrinyje; gebu argumentuotai aptarti 

skirtingus  pasirinkimus  remdamasis 

ryškių asmenybių biografijomis. 

Aptardamas tekstus, atpažįstu ir įvardiju 

visus nagrinėtus istorinius laikotarpius,  

gebu nurodyti jiems būdingus požymius, 

juos išsamiai pakomentuoti, pvz., 

paaiškinu, kas būdinga Renesanso, 

romantizmo laikotarpiams, Abiejų Tautų 

Respublikai, Lietuvai po Antrojo 

pasaulinio karo, sovietinei Lietuvai. 

Įvardiju visus nagrinėtus XX a. istorinius 

procesus (pvz., Pirmasis pasaulinis 

karas, tarpukaris, Antrasis pasaulinis 

karas, nepriklausomybės praradimas, 

tremtis, holokaustas, rezistencija, 

sovietmetis, nepriklausomybės  

atkūrimas), išsamiai paaiškinu jų įtaką 

žmogaus santykio su istorija 

pasirinkimui. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublika
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Suprantu ir paaiškinu kai kurias nagrinėtas 

istorijos ir kultūros sąvokas, stengiuosi jas 

vartoti aptardamas tekstus, pvz., tremtis, 

okupacija, partizanai, išeivija, propaganda, 

generacija, manipuliavimas. 

 

Suprantu ir paaiškinu svarbiausias 

nagrinėtas istorijos ir kultūros sąvokas, 

pvz., tremtis, okupacija, partizanai, 

holokaustas, išeivija, generacija, 

propaganda, totalitarizmas, 

manipuliavimas, didžiąją dalį jų vartoju 

nagrinėdamas tekstus. 

 

Suprantu ir paaiškinu visas nagrinėtas 

istorijos ir kultūros sąvokas, jas tiksliai 

vartoju analizuodamas tekstus, pvz., 

tremtis, okupacija, partizanai, 

holokaustas,  išeivija, generacija, 

propaganda, manipuliavimas. 

 

 

Gebėjimas 

paaiškinti, kas yra 

Ezopo kalba, ir 

atpažinti jos bruožus 

skirtinguose 

tekstuose. 

 

 

Suprantu ir gebu paaiškinti, kas yra Ezopo 

kalba. Iš esmės atpažįstu jos pagrindinius 

bruožus juos skirtinguose tekstuose.  

 

 

Ezopinės kalbos tekstuose iš dalies 

atpažįstu istorinio laiko ženklus.  

 

 

 

Suprantu ir paaiškinu, kas yra Ezopo 

kalba. Atpažįstu pagrindinius jos bruožus  

ir komentuoju  skirtinguose tekstuose.  

 

 

Ezopinės kalbos tekstuose atpažįstu 

istorinio laiko ženklus, juos komentuoju.  

 

 

Problemiškai skaitau priklausomybės metų 

tekstus keldamas klausimą dėl ezopinės 

kalbos tikėtinumo. 

 

 

 

Suprantu ir paaiškinu, kas yra Ezopo 

kalba, gebu pateikti pavyzdžių. 

Atpažįstu ją ir išsamiai komentuoju 

skirtinguose tekstuose. 

 

Ezopinės kalbos tekstuose atpažįstu 

istorinio laiko ženklus, juos išsamiai 

komentuoju. 

 

Problemiškai skaitau priklausomybės 

metų tekstus keldamas klausimą dėl 

ezopinės kalbos tikėtinumo. Susieju ir 

paaiškinu jos paskirtį / tikslą – sakyti 

tiesą – su raiška. 

 

 

 

Gebėjimas 

paaiškinti, kaip kito 

lietuvių kalba 

skirtingais istoriniais 

laikotarpiais. 

 

Remdamasis moksliniais ir publicistiniais 

tekstais, iš dalies paaiškinu, kaip kito 

lietuvių kalba skirtingais istoriniais 

laikotarpiais. 

 

Įvardiju svarbiausius kalbos istorijos 

 

Remdamasis moksliniais ir publicistiniais 

tekstais, paaiškinu, kaip kito lietuvių kalba 

skirtingais istoriniais laikotarpiais. 

 

 

Įvardiju ir iš esmės paaiškinu svarbiausius 

 

Remdamasis moksliniais ir 

publicistiniais tekstais, gebu svariai 

pagrįsti, kaip kito lietuvių kalba 

skirtingais istoriniais laikotarpiais. 

 

Įvardiju ir išsamiai paaiškinu kalbos 



 

 

118 

faktus. 

 

 

kalbos istorijos faktus. 

 

 

istorijos faktus. Jais remdamasis, gebu 

daryti apibendrinančias išvadas, pvz., 

kad lietuvių kalbos saugojimas 

priklausomybės metais (sovietmečiu) 

suprantamas kaip įsipareigojimas 

istorijai. 

 

 

Veiklos sritis: sakytinio ir rašytinio teksto suvokimas 

 

Gebėjimas analizuoti 

įvairaus pobūdžio 

tekstus  

skirtingo epochų 

santykio su istorija 

aspektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remdamasis kalbos ir literatūros  žiniomis 

bei literatūros raidos supratimu iš dalies 

analizuoju įvairaus pobūdžio tekstus 

nurodytu santykio su istorija aspektu. 

 

 

Atpažįstu, kaip tekstuose atsispindi 

tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštas skirtingų 

socialinių, kultūrinių grupių santykis su 

istorija skirtingose epochose. 

 

 

 

 

 

Remdamasis kalbos ir literatūros žiniomis 

bei literatūros raidos supratimu analizuoju 

įvairaus pobūdžio tekstus nurodytu ar 

pasirinktu santykio su istorija aspektu. 

 

 

Atpažįstu, kaip tekstuose atsispindi 

tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštas skirtingų 

socialinių, kultūrinių grupių santykis su 

istorija skirtingose epochose, gebu jį 

analizuoti. 

 

Paaiškinu skirtingų epochų, socialinių, 

kultūrinių grupių santykio su istorija 

priežastis. 

 

Remdamasis kalbos ir literatūros 

žiniomis bei literatūros raidos supratimu 

išsamiai analizuoju įvairaus pobūdžio 

tekstus nurodytu ar pasirinktu santykio 

su istorija aspektu. 

 

Atpažįstu, kaip tekstuose atsispindi 

tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštas 

skirtingų socialinių, kultūrinių grupių 

santykis su istorija įvairiose epochose, 

gebu jį išsamiai analizuoti.  

 

Išsamiai paaiškinu skirtingų epochų, 

socialinių, kultūrinių grupių santykio su 

istorija priežastis. 

 

Gebėjimas lyginti 

tekstus nurodytu ar 

pasirinktu santykio 

su istorija aspektu. 

 

 

Gebu rasti kai kurias skirtingų epochų 

kūrėjų veiklos ir tekstų sąsajas nurodytu ar 

pasirinktu santykio su istorija aspektu, 

bandau jas komentuoti. 

 

 

 

Palyginu skirtingų epochų kūrėjų veiklą ir 

tekstus turinio ir raiškos atžvilgiu. 

 

Aiškinu, kaip juose atsispindi žmogaus 

santykis su gyvenamuoju laiku 

skirtingomis epochomis, gebu daryti iš 

 

Palyginu skirtingų epochų kūrėjų veiklą 

ir tekstus turinio ir raiškos atžvilgiu. 

 

Išsamiai aiškinu, kaip juose atsispindi 

prieštaringas ir daugiaprasmis žmogaus 

santykis su gyvenamuoju laiku 
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dalies apibendrinančias išvadas. 

 

skirtingomis epochomis, gebu daryti 

visumą apibendrinančias išvadas. 

 

 

Gebėjimas  

vertinti teksto 

aktualumą. 

 

Vertinu teksto aktualumą: įvardiju kai 

kurias tekste propaguojamas idėjas, iš 

dalies jas komentuoju poveikio visuomenei 

aspektu, įvertinu tą poveikį. 

 

 

 

 

 

Atpažįstu dažniausiai šiandieninės 

žiniasklaidos naudojamus poveikio būdus 

tekstuose ir viešojoje erdvėje. Save 

suvokiu kaip adresatą. Iš dalies sieju su 

savo asmenine patirtimi. 

 

 

 

Vertinu teksto aktualumą: įvardiju tekste 

propaguojamas idėjas, jas komentuoju, 

paaiškinu, kokį poveikį jos daro 

visuomenei; argumentuotai įvertinu tą 

poveikį. 

Siūlau bent vieną sprendimo būdą, jei tas 

poveikis žalingas. 

 

 

Atpažįstu įvairius manipuliacijos būdus, 

naudojamus šiandieninės žiniasklaidos 

tekstuose ir viešojoje erdvėje ir juos gana 

kritiškai vertinu. Sieju su savo asmenine 

patirtimi. 

 

 

 

Vertinu teksto aktualumą: įvardiju tekste 

propaguojamas idėjas, jas išsamiai 

komentuoju, paaiškinu, kokį poveikį jos 

daro visuomenei; argumentuotai įvertinu 

tą poveikį. 

Siūlau savus, originalius sprendimo 

būdus, jei tas poveikis žalingas. 

 

 

Atpažįstu įvairius manipuliacijos būdus, 

naudojamus, naudojamų šiandieninės 

žiniasklaidos tekstuose ir viešojoje 

erdvėje ir juos kritiškai vertinu, 

remdamasis svariais argumentais. Plačiai 

sieju su savo asmenine patirtimi. 

 

Paaiškinu šiandieninės žiniasklaidos 

manipuliacinį poveikį visuomenei. 

 

 

Veiklos sritis: sakytinio ir rašytinio teksto kūrimas 

Gebėjimas kurti 

sakytinį tekstą – 

viešąją kalbą.  

 

Iš dalies savarankiškai rengiu įtikinimo 

kalbą apie atsakomybę dalyvaujant 

istorijoje / apie sąmoningo ir aktyvaus 

santykio su istorija būtinybę / apie 

atsakingą ir aktyvų santykį su šiuolaikinio 

gyvenimo iššūkiais.  

Pakankamai savarankiškai rengiu įtikinimo 

kalbą apie atsakomybę dalyvaujant 

istorijoje / apie sąmoningo ir aktyvaus 

santykio su istorija būtinybę / apie 

atsakingą ir aktyvų santykį su šiuolaikinio 

gyvenimo iššūkiais.  

Savarankiškai rengiu įtikinimo kalbą 

apie atsakomybę dalyvaujant istorijoje / 

apie sąmoningo ir aktyvaus santykio su 

istorija būtinybę / apie atsakingą ir 

aktyvų santykį su šiuolaikinio gyvenimo 

iššūkiais (pvz., santykio su valstybe 
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Taikau kelis įprastus informacijos radimo 

būdus. 

 

Iš dalies analizuoju, sisteminu ir 

apibendrinu informaciją. 

 

 

Konsultuodamasis su mokytoju redaguoju 

kalbą pagal turinio ir struktūros 

reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

Taikau įvairius informacijos radimo būdus. 

 

 

Analizuoju, sisteminu ir apibendrinu 

informaciją, stengiuosi aptarti skirtingus 

požiūrius. 

 

Pakankamai savarankiškai redaguoju kalbą 

pagal turinio ir struktūros reikalavimus. 

 

 

Pasirenku iš esmės tinkamą kalbinę raišką 

įtaigumui susitirpinti. 

 

aspektai (dėl etninių, rasinių, religinių 

konfliktų). 

 

Taikau įvairius informacijos radimo 

būdus. 

 

Analizuoju, lyginu, sisteminu ir 

apibendrinu skirtingus požiūrius. 

 

 

Savarankiškai redaguoju kalbą pagal 

turinio ir struktūros reikalavimus. 

 

 

Pasirenku tinkamą kalbinę raišką 

įtaigumui susitirpinti. 

 

 

Gebėjimas sakyti 

viešąją (įtikinimo) 

kalbą. 

 

 

Pasakau gana aiškią, iš esmės tinkamos 

struktūros įtikinimo kalbą: siekiu išsakyti 

savo poziciją, stengiuosi argumentuoti, 

siekiu įtaigumo. 

 

 

 

 

 

Vartoju gana taisyklingą kalbą.  

 

 

Pasakau aiškią, tinkamos struktūros, gana 

įtaigią įtikinimo kalbą: 

išsakau savo poziciją; pristatau skirtingus 

požiūrius; pakankamai argumentuoju; 

siekdamas paveikti auditoriją, naudoju 

tinkamas poveikio priemones. 

 

 

 

Vartoju iš esmės taisyklingą kalbą. 

 

 

Pasakau aiškią, tinkamos struktūros, 

įtaigią įtikinimo kalbą: 

išsakau savo poziciją; pristatau kelis 

skirtingus požiūrius, juos vertinu; 

tinkamai ir svariai argumentuoju; 

siekdamas paveikti auditoriją, paskatinti 

ją mąstyti, naudoju įvairias tinkamas 

poveikio priemones. 

 

Vartoju taisyklingą kalbą. 

 

 

Gebėjimas kurti 

rašytinį tekstą ir 

 

Gana savarankiškai rengiu tiriamąjį darbą 

apie žmogaus santykio su istorija 

 

Iš esmės savarankiškai rengiu tiriamąjį 

darbą apie žmogaus santykio su istorija 

 

Visiškai savarankiškai rengiu tiriamąjį 

darbą apie žmogaus santykio su istorija 
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pristatyti tiriamąjį 

darbą. 

 

 

 

 

 

galimybes. 

 

Taikau įvairius informacijos radimo būdus. 

 

 

Gana savarankiškai vykdau ilgalaikį 

tiriamąjį darbą, jį pristatau. 

 

 

Apmąstau ir iš dalies paaiškinu, kodėl 

kiekvienam žmogui būtina susiformuoti 

sąmoningą ir aktyvų santykį su istorija, 

tapti atsakingu istorijos dalyviu ir kūrėju. 

 

 

 

galimybes. 

 

Taikau įvairius informacijos radimo būdus. 

 

 

Iš esmės savarankiškai vykdau ilgalaikį 

tiriamąjį darbą, jį pristatau. 

 

 

Apmąstau ir paaiškinu, kodėl kiekvienam 

žmogui būtina susiformuoti sąmoningą ir 

aktyvų santykį su istorija, tapti atsakingu 
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refleksija svarbi asmens tapatybei bei 

vertybinėms nuostatoms formuotis. 
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