
KLASĖ: 11–12 (III–IV GIMNAZIJOS)

INTEGRUOTA DORINIO UGDYMO (ETIKOS) IR 
EKONOMIKOS PAMOKA

3E 
PROBLEMA

EKOLOGIJA
ETIKA

EKONOMIKA

Neringa Kasradze, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
Laimutė Gegieckienė, ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja  ekspertė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

suvokia save kaip bendruomenės ir visuomenės narį ; 
konstruktyviai bendradarbiauja siekdamas bendro tikslo, geba 
valdyti konfliktus, kuria ir palaiko draugiškus santykius, yra 
empatiškas, padeda kitiems;

ugdomas kultūrinis sąmoningumas: paaiškina ir pagrindžia 
kultūros, kaip esminį asmens pasaulėvaizdį ir tapatybę 
formuojančio komponento, svarbą. 

tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos 
priemones ir formas; analizuoja įvairialypius pranešimus, siekia 
konstruktyvaus dialogo, atsakingai vartoja kalbą; supranta ir 
perduoda įvairaus pobūdžio žodinius ir nežodinius pranešimus, 
bendrauja atsižvelgdamas į tikslą, adresatą, situaciją; randa, 
kritiškai vertina, apibendrina informaciją ir tinkamai ją pateikia 
kitiems;

DALYKINĖS: 

gebėjimai – tiria savo šalies ekologinių vertybių kilmę ir pokyčius. 
Moka kalbėti argumentuodamas, žodžiu ar raštu pateikti 
argumentus apie etinių, gamtinių interesų gynimą;

etikos nuostatos – jaučia bendrą atsakomybę už ekologines, 
etines vertybes, gerbia biologinę įvairovę ir kultūrą. Pripažįsta 
ekonominių, ekologinių vertybių svarbą Lietuvos valstybei; 

SOCIALINĖS

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Naudodamiesi Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijos informacija, 
mokiniai: gebės interpretuoti ir sisteminti informaciją, remiantis ja 
ir savo žiniomis įvardys, svarstys ir pateiks su ekologija, etika ir 
ekonomika susijusius reiškinius, ženklus.

3. Atlikdami užduotis, suvoks ekologijos, etikos ir ekonomikos 
principus ir svarbiausias vertybes (pagarbą bet kokiai gyvybės 
formai).

2. Gebės įžvelgti sąsajas tarp ekologijos, etikos ir ekonomikos, 
kiekvienos disciplinos svarbą savo gyvenime;

KULTŪRINĖS

siekia pažinti save, domisi socialine, ekologine aplinka, jos raida; 
kryptingai pasirenka ir taiko pažinimo metodus, saugiai tyrinėja, 
nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia 
problemas, daro pagrįstas išvadas.



PAMOKOS MUZIEJUJE TIKSLAS – papildyti turimas žinias apie 
ekologiją, ekonomiką ir etiką, supažindinti su aplinkosaugos organizacijomis 
Lietuvoje, įvardinti ekonomikos ir aplinkosaugos ryšį ir pasekmes, ugdyti praktinius 
gebėjimus gerinant ekologijos padėtį.

Prieš atvykdami į muziejų mokiniai naudodamiesi įvairiais šaltiniais etikos ir ekonomikos 
pamokose susipažino su klasikiniu ekologijos apibrėžimu ir aplinkosaugos tema; domėjosi, rinko 
faktus ir užpildė lentelę (žr. priede) apie tarpvyriausybines aplinkosaugos organizacijas ir 
nevyriausybines tarptautines organizacijas; svarstė ir atrinko tinkamus argumentus ruošdamiesi 
debatams aplinkosaugos, ekologijos, etikos ir ekonomikos temomis.

Pamoka muziejuje – tai tęstinė įvairių dalykų temų: ekonomikos – žmogiškieji, gamtiniai, 
kapitaliniai ir finansiniai ištekliai; etikos – nauda ir tiesa, ekologijos – organizacijos, atsakingos už 
ekologijos priežiūrą ir gerinimą,– žinių įtvirtinimo pamoka.

Ekologija. Aplinkosaugos organizacijos. 

INTEGRUOTOS PAMOKOS SITUACIJA 

Vykdoma Tarpdalykinė integracija apimanti 3 dalykus ir temines kryptis (3E):
Etika. Tiesos ir naudos problema.

Ekonomika. Ištekliai.

2 veikla. Debatai „Kuo svarbus ekonomikos, 
ekologijos ir etikos ryšys sprendžiant globalias 
problemas?“

MOKYMOSI VEIKLOS
Trukmė: 80 min.
Įvadas
1 veikla. Ekologijos reikšmė ir svarba.

Refleksija ir į(si)vertinimas.
REKOMENDACIJOS...

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS

Ekspozicija „Jūra gyvybės lopšys“ ;

Ekspozicija „Baltijos jūra – mūsų namai“.

Ekspozicija „Nuo upelio iki 
vandenyno“;

Veikla: pokalbis.
Trukmė: 10 min.

Mokytojas . Sužadina smalsumą, svarsto su 
mokiniais, kaip galima tarpusavy sieti ekonomikos, 
ekologijos ir etikos sritis.

Įvadas

Priemonės: Mobilios užrašinės, mobilieji 
įrenginiai.

Mokiniai mobiliomis priemonėmis pagilina 
dalykines žinias, atskirų mokslų sąvokas ir 
valdomas sritis: ekologija; ekonomika; etika.

BALTIJOS JŪRA – MŪSŲ NAMAI (0 
aukštas).

V E I K L A I  Į G Y V E N D I N T I 
N A U D O J A M O S  M U Z I E J A U S 
EKSPOZICIJOS DALYS

JŪRA GYVYBĖS LOPŠYS (2 aukštas). 

Jūros susiformavimas. 

NUO UPELIO IKI VANDENYNO. 

Gyvybės evoliucija. Koralai. Moliuskai. 

Ekologija.

Žuvų įvairovė. Druskingumas. 



1 veikla. Kaip mes suprantame ekologiją?

Mokytojas. Paaiškina užduotį Susitariama dėl 
užduočių atlikimo laiko. Pasiskirsčius grupėmis ir 
pareigomis joje, ragina atlikti užduotį: pristatyti 2 
pasaulines ir 2 Lietuvoje veikiančias aplinkosaugos 
(tarpvyriausybinės aplinkosaugos ir 
nevyriausybinės tarptautinės) organizacijas, 
keliant problemas bei susiejant jas su matyta 
ekspozicija (3 min.).

Trukmė: 20 min.
Priemonės: Mobilios užrašinės, mobilieji 
įrenginiai; aplinkosaugos organizacijų lentelė.
Veikla: darbas grupėmis, tyrinėjimas.

Tyrinėdami ekspoziciją bei naudodamiesi parengta 
išankstine medžiaga kiekviena grupė ruošiasi 
pristatyti po du tarpvyriausybinės aplinkosaugos 
organizacijos ir nevyriausybinės tarptautinės 
organizacijos pavyzdžius, siedami su ekspozicijos 
medžiaga, darydami išvadą, kaip muziejaus 
medžiaga papildė supratimą apie ekologiją ir kodėl 
tai svarbu (15 min.).
Mokytojas. Kviečia laisvu pokalbiu apibendrinti, 
ką ATRADO asmeniškai labai svarbaus, atlikęs 
užduotis, ir kodėl būtent tai svarbu (2 min.).

Mokiniai grupuojami darbo grupėmis 
(rekomenduojama paskirstyti po 4–5 mokinius; 
galimi grupės narių vaidmenys: vadovo (paskirsto 
ir organizuoja darbą), laikrodininkas (stebi laiko 
sąnaudas, informuoja grupę), raštininko (rašo 
informaciją, grupės nuomonę, pildo lentelę), 
fotografas (fotografuoja, fiksuoja vaizdinę 
informaciją).

0 aukštas – BALTIJOS JŪRA – MŪSŲ 
NAMAI (ekologija).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS CENTRO

INTEGRACIJA

EKSPOZICIJOS DALYS

Teminė

Tarpdalykinė

Ekonomikos pagrindai. Ekonomikos 
ištekliai.

Etika. Ekologijos problema. Aplinkosauga.

Ekologijos pagrindai. Globalizacijos 
iššūkiai ekologijos išsaugojimui, resursų 
įvairovė.

2 veikla. Ekonomikos, ekologijos ir etikos ryšys 
sprendžiant globalias problemas.

Ekonomika ir ekologija dažniausiai pateikiamos 
kaip didžiausios priešybės. Kodėl taip atsitinka? 
Žmonės savo veikla skriaudžia kitas rūšis. Ir pačiai 
dėl to kyla grėsmės. Pateikite neginčytinus 3 
faktus.

Veikla: debatai.

Priemonės: užduočių lapai Nr.1, rašymo 
priemonės.

Trukmė: 30 min.

Mokytojas. Kviečia svarstyti problemą, kodėl 
ekologija tampa šalies ekonomikos problema. 
Ekonomika ir ekologija turi daug daugiau bendro 
nei  žodžių šaknis. Pateikia teiginius debatams: 
Ekonomika nagrinėja žmogaus veiklą, o ekologija– 
visų Žemėje esančių bei ją sudarančių gyvybės 
formų veiklą. Kas juos sieja?

Kuo čia dėta ekonomika? Teigiama, kad žmogus 
tai daro dėl savo godumo.

INTEGRACIJA

Tarpdalykinė

Teminė

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS

NUO UPELIO IKI VANDENYNO (1 
aukštas).
JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS (2 aukštas).

Etika. Ekologijos problema. Aplinkosauga.

Ekonomikos pagrindai. Globalizacijos 
iššūkiai ekologijos išsaugojimui, resursų 
įvairovė.

* (Panaudota Lietuvos laisvosios rinkos instituto medžiaga)



Metodas: individualus darbas 

Grupės atsako į mokytojo klausimus: kas buvo 
įdomiausia, naudingiausia atliekant užduotis? 
Kodėl? Pildo pastebėjimus „Pastabų lange“.

Mokytojas. Kviečia pasvarstyti apie „baltą“ ir „juodą“ 
melą ir kiek svarbi tiesa aplinkosaugoje.

Priemonės: užduočių lapas Nr.2

Sekant šv. Augustino ir šv. Tomo doktriną, melas yra 
apibrėžiamas: locutio contra mentem, t. y. kalba 
priešinga turimoms žinioms ir įsitikinimui, arba 
tokia kalba, kai sakomi žodžiai neatitinka galvoje 
turimos minties. 
Mokiniai, remdamiesi pamokos muziejuje patirtimi 
pildo užduočių lapą Nr.2. 
Grupės atstovas trumpai pristato pagrindines 
išvadas (2– 3 sakiniai). 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS.
Trukmė: 20 min.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS

BALTIJOS JŪRA – MŪSŲ NAMAI (0 
aukštas)

VERTINIMAS/ĮSIVERTINIMAS.

Lietuvos jūrų muziejuje mokinių veiklas rekomenduojama vertinti kaupiamuoju balu už 
aktyvumą, bendradarbiavimą grupėje, mokėjimą rasti ir analizuoti informaciją, probleminių 
klausimų kėlimą, aktyvumą ir argumentų svarumą bei etišką nuomonės pateikimą, oponavimą 
debatuose.
Pildo įsivertinimo lentelę „Nykštys“.









Priedas 1 

(Šaltinis: LIETUVIUZODYNAS.LT)

Tiesa yra tikrovės atspindys žmogaus sąmonėje. Žmogaus sąmonė, lyg veidrodis, atspindi tikrovę ir 
ją įvardina kaip „tiesa“, nors labai dažnai žmogaus sąmonė, liežuvio dėka, tikrovę iškraipo, 
falsifikuoja, ignoruoja, ir taip gimsta „netiesa“ (melas).

(Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija)

Etikos sąvokos paaiškinimas: 

Ekologija - (gr. oikos - namas, būstinė, tėvynė + logos - mokslas) - mokslas, tiriantis organizmų 
santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką, aukštesnio negu 
organizmas lygio biologines sistemas; Lietuvoje ekologinius tyrimus atlieka Ekologijos institutas.

Ekologijos sąvokos paaiškinimas:

ètika (lot. ethica < gr. ēthos – paprotys, įprotis, būdas), filosofijos šaka, tirianti žmogaus elgesio 
principus, standartus, jų normas gėrio ir blogio aspektu. 

Etika yra sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija. Etika grindžiama gero ir blogo, 
teisingo ir neteisingo elgesio supratimu. Etiką ir jos principus sudėtinga įsprausti į griežtus 
rėmus, nes pats etikos mokslas žmogų vertina kaip unikalų individą, kurio didžiausia vertė yra ne 
biologinė kilmė, bet socializavimasis, socialinė savikultūra. 

Kaip atsirado visuomenės apsaugos organizacijos

Visuomenės apsaugos organizacijos veikia visame pasaulyje. Šis klausimas pirmą kartą iškilo 
1913 m., Kai Šveicarijoje vyko tarptautinis gamtos apsaugos susitikimas. Forumas subūrė 18 
valstybių atstovus. Susitikimas buvo akademinio pobūdžio ir nebuvo siūlomi variantai, kaip 
dirbti saugant aplinką. Po 10 metų Paryžiuje buvo surengtas kongresas, o Belgijoje atidarytas 
gamtos apsaugos komitetas. Nebuvo bandoma paveikti aplinkos situacijos- ekspertai rinko 
informaciją apie draustinius. 1945 m. Jie sukūrė Jungtinių Tautų (JT) organizaciją, kuri pradėjo 
naują šalių bendradarbiavimo etapą. Po trejų metų Jungtinės Tautos įsteigė specialų skyrių - 
Gamtos apsaugos tarybą, kuri buvo atsakinga už atmosferos apsaugos partnerystę. Mokslininkai 
suprato: vienos valstybės lygiu neįmanoma susidoroti su gamtos katastrofomis. Jei viename 
planetos kampe pasikeis natūrali pusiausvyra, tai tragiškai paveiks visus. Problemas reikia 
spręsti kartu. Tarptautinė aplinkos apsauga tapo centrine diskusijų, mokslo, kultūros renginių 
programa. 1972 m. Šveicarijoje įvyko JT posėdis, kuriame dalyvavo 113 valstybių. Tada prasideda 
šiuolaikinis gamtosaugos judėjimas. Šią dieną jie švenčia tarptautinę šventę - Pasaulinę aplinkos 
dieną. Laikui bėgant, visuomeninių organizacijų finansavimas nutrūko - aplinkos judėjimas 
išnyko. Idėjų populiarumas sumažėjo. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje padėtis pasikeitė. Rio de 
Žaneire vyko Jungtinių Tautų konferencija, kurioje aptarė pagrindinius tolesnio suderinto 
žmonijos vystymosi klausimus. Susitikime pasiūlyti veiksmai, kuriais siekiama apsaugoti gamtą, 
kad jai nepakenktų. Šiuolaikinei visuomenei rūpi aplinkos pokyčiai, kuriuos sukelia žmogaus 
veikla. Daugelis šalių yra išleidusios aplinkos kontrolės įstatymus. Kiekvienoje didesnėje 
valstybėje yra gamtos apsaugos organizacijos.



TARPVYRIAUSYBINĖS APLINKOSAUGOS 
ORGANIZACIJOS

NEVYRIAUSYBINĖS TARPTAUTINĖS 
ORGANIZACIJOS

teršalų pervežimo per sieną vertinimas;

TDO (Tarptautinė darbo organizacija) - JT 
specializuota agentūra. Jis buvo sukurtas 1919 
m., Tautų lygoje, siekiant sudaryti saugias 
darbo sąlygas ir sumažinti biosferos taršą, kuri 
dažnai kyla dėl darbo aplinkos nepriežiūros.

JT specializuotos agentūros aplinkos apsaugos 
srityje:
UNEP (iš anglų kalbos UNEP - Jungtinių Tautų 
aplinkos programa ), veikia nuo 1972 m., yra 
pagrindinė pagalbinė Jungtinių Tautų 
institucija. Per Ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybą JTVP kasmet praneša apie savo 
veiklą JT Generalinei asamblėjai.
UNESCO (iš anglų kalbos UNESCO - Jungtinių 
Tautų  šv i e t imo ,  moks lo  i r  ku l tū ros 
organizacija) veikia nuo 1946 m., Siekianti 
skatinti taiką ir tarptautinį saugumą, valstybių 
bendradarbiavimą švietimo, mokslo ir kultūros 
srityse. Garsiausia veiklos sritis yra mokslinė 
programa „Žmogus ir biosfera“ (MAE), priimta 
1970 m.
PSO (Pasaulio Sveikatos Organizacija) įkurtas 
1946 m., Pagrindinis tikslas yra rūpintis 
žmonių sveikata, kuri yra tiesiogiai susijusi su 
aplinkos apsauga.

Jungtinės Tautos labai prisideda sprendžiant 
aplinkos problemas. Visos jos pagrindinės 
įstaigos ir specializuotos agentūros dalyvauja 
aplinkosaugos veikloje.

WMO (Pasaulio meteorologinė organizacija) - 
įsteigta kaip specializuota Jungtinių Tautų 
agentūra 1951 m., kurios aplinkosaugos 
funkcijos pirmiausia susijusios su pasauliniu 
aplinkos stebėjimu, įskaitant:

poveikio žemės ozono sluoksniui tyrimas.

Euratomas, 

Europos ekonominė bendrija, 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija, 
Azijos ir Afrikos teisinis patariamasis 
komitetas, 

Ne JT remiamos tarptautinės regioninės 
organizacijos: 

TATENA (Tarptautinė atominės energijos 
agentūra) buvo įkurta 1957 m. Ji veikia pagal 
susitarimą su Jungtinėmis Tautomis, tačiau 
nėra jos specializuota agentūra.

Helsinkio Baltijos jūros apsaugos komitetas 
(Helcom) ir kt.

Europos Vadovų Taryba, 

GREENPEACE („Greenpeace“ - „Žaliasis pasaulis“) 
yra nepriklausoma tarptautinė visuomeninė 
organizacija, kuri siekia užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui. Ji buvo įsteigta 1971 m. Kanadoje. Jai 
priklauso apie 1,5 milijono narių, iš kurių 1/3 yra 
amerikiečiai. „Greenpeace“ turi nuolatinio nario ar 
oficialaus stebėtojo statusą daugelyje tarptautinių 
konvencijų dėl OS apsaugos; Ji turi biurus 32 šalyse.

R o m o s  k l u b a s  ( R K )  y r a  t a r p t a u t i n ė 
nevyriausybinė organizacija, kuri svariai prisidėjo 
tiriant biosferos plėtros perspektyvas ir skleidžiant 
idėją apie poreikį suderinti žmogaus ir gamtos 
ryšius. Pagrindinė jo veiklos forma yra didelio 
masto tyrimų organizavimas įvairiausiais 
klausimais, daugiausia socialinėje ir ekonominėje 
srityje.
Tarptautinis aplinkos teismas (MES) buvo 
įsteigtas teisininkų iniciatyva 1994 m. Lapkričio 
mėn. Meksiko mieste vykusioje konferencijoje. 
Ginčai kyla dėl praktinės pasaulinės bendruomenės 
aplinkosaugos veiklos, kuriai reikia tinkamo 
kompetentingo sprendimo. Teisėjų grupėje yra 29 
aplinkos apsaugos teisininkai iš 24 šalių.

Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga - IUCN 
(iš anglų kalbos. IUCN tarptautinė gamtos 
apsaugos sąjunga) - sukurta 1948 m. Fontenblo 
(Prancūzija). IUCN darbas prisideda įgyvendinant 
Vašingtono konvenciją dėl laukinės faunos ir floros 
tarptautinės prekybos (CITES) .  IUCN yra 
Raudonosios knygos iniciatorė.
Pasaulio laukinės gamtos fondas (iš WWF - 
Pasaulio gamtos fondas) - didžiausia privati 
tarptautinė aplinkosaugos organizacija, įsteigta 
1961 m., vienijanti 27 nacionalinius filialus visame 
pasaulyje, taip pat yra apie 5 mln. pavieniai nariai. 
Fondo veikla daugiausia susijusi su finansinės 
paramos aplinkosaugos veiklai teikimu; 

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje pasaulyje buvo 
keli šimtai (įvairių šaltinių duomenimis, 200–500) 
nevyriausybinių tarptautinių organizacijų, kurios į 
savo veiklą įtraukė aplinkosaugos priemones ir taip 
pat domėjosi aplinkosaugos klausimais.

Tarptautinė teisės organizacija (MJO), įsteigta 
1968 m., Daug dėmesio skiria teisinių aplinkos 
apsaugos klausimų plėtrai.



Priedas 2

Mokinio užduočių lapas Nr.1 Teiginiai debatams: 

1. Ekonomika nagrinėja žmogaus veiklą, o 
ekologija– visų Žemėje esančių bei ją 
sudarančių gyvybės formų veiklą. Kas juos 
sieja?

2. Ekonomika ir ekologija dažniausiai 
pateikiamos kaip didžiausios priešybės. 
Kodėl taip atsitinka? 

3. Žmonės savo veikla skriaudžia kitas rūšis. Ir 
pačiai dėl to kyla grėsmės. Pateikite 
neginčytinus 3 faktus.

4. Kuo čia dėta ekonomika? Teigiama, kad 
žmogus tai daro dėl savo godumo, o 
ekonomika yra ta veiklos erdvė, kurioje jo 
godumas skleidžiasi. Tačiau, ar tikrai taip?

5. O gal ekonomika yra tik nedidelė žmogaus 
veiklos dedamoji, kuri turi apčiuopiamą 
išorinę formą, todėl ją lengviau pastebėti?

6. Gamta  sute ikė  žmogui  ga l ią  būt i 
viršesniam už kitus gyvūnus. Kodėl 
protingas žmogus turi riboti savo poreikius 
ir negali elgtis su gyvūnais ar juos medžioti 
kaip nori? 

7. Žemės plotų, išteklių reikia tiek žmonėms, 
tiek gyvūnams, o jų trūkstant ekonomika 
negali augti. Ar tai mums leidžia elgtis su 
gyvūnais kaip norime ir pakenkti gyvybei, 
jei nėra kitos išeities?

8. Kol mes gyvensime, gamtos užteks. Jei 
gerbsime gyvūnų teises, ką darysime 
ateityje, kai gyvūnų bus pilnos gatvės ir 
mūsų namai?

9. Ar įmanoma visada elgtis sąžiningai ir 
teisingai? 



Priedas 3

Mokinio užduočių lapas Nr.2

_____________________________________________________________________________________
Vardas, pavardė

1. Kiek svarbi tiesa, kad Baltijos jūra yra buvusi gėla ir kodėl?

2. Su kuo susijęs reiškinys sninga po vandeniu? Susiek su aplinkosauga

3. Kiaulės gyvena jūroje?

4. Ar gali būti kriauklė muzikos instrumentas?
Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Ar tiesa, kad didžiausias plėšrūnas yra ryklys?

5. Ar pingvinai mato šešėlį?
Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Ar tiesa, kad kriauklė (jacobeus) gali išpirkti nuodėmes?

Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Ar žuvys moka meluoti?

Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Ar visi moliuskai turi kriauklę?

Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10.  Ar yra krabų melagių?
Argumentuok:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Priedas 4

PASTABŲ LANGAS

 Šis metodas moko reflektuoti kultūrines nuostatas, reikšti savo mintis, jausmus, konspektuoti ir 
kelti klausimus, susijusius su konkrečia tema. Ši kūrybinio mąstymo užduotis skatina dirbti keliais 
mokymosi stiliais.

FAKTAI JAUSMAI

KLAUSIMAI MINTYS



Priedas 5

STRUKTŪRUOTI KLAUSIMAI: ĮSIVERTINIMO LENTELĖ – „NYKŠTYS“

Čia galite įrašyti savo vardą ir pavardę ar grupės narių vardus ir pavardes
________________________________________________________________________________

Kaip mums sekėsi? Kodėl taip 
įsivertinau/įsivertinome?

Ką kitą kartą 
darysiu/darysime kitaip?

LABAI GERAI

Aš/Mes labai gerai atlikome darbą, 
nes...

Kitą kartą... 

Išsamiau paaiškinkite, ką ir kaip 
veikėte, kad atliktumėte užduotį.

GERAI

Aš/Mes gerai atlikome darbą, nes...

Išsamiau paaiškinkite, ką ir kaip 
veikėte, kad atliktumėte užduotį.

PATENKINAMAI

Aš/Mes nepakankamai gerai 
atlikome užduotį, nes ...

Išsamiau paaiškinkite, ką ir kaip 
veikėte, kad atliktumėte užduotį.



Priedas 6

VAIDMENŲ PASISKIRSTYMAS GRUPĖJE

IDĖJŲ GENERUOTOJAS IDĖJŲ PLĖTOTOJAS

Vardas _____________________________ Vardas _____________________________

UŽRAŠINĖTOJAS KLAUSINĖTOJAS

Vardas _____________________________ Vardas _____________________________

PRANEŠĖJAS LAIKRODININKAS

Vardas _____________________________ Vardas _____________________________
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