
INTEGRUOTA LITERATŪROS, ETIKOS PAMOKA 

(trukmė 90 min.)

KLASĖ: 12 (IV GIMNAZIJOS)

SKRIAUDOS IR SĄŽINĖS TEMA
LITERATŪROJE IR GYVENIME

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 
ETIKA

Alina Mėlynienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Vaida Janavičienė, etikos mokytoja



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 
ugdyti atsakingą, sąžiningą, aktyvų, demokratinėmis nuostatomis 
besivadovaujantį, tėvynę ir jos gamtą mylintį pilietį; 

ugdyti gebantį veiksmingai ir drąsiai bendrauti, argumentuotai 
išsakyti savo nuomonę, diskutuoti, etiškai veikiantį, individualiai 
ar kartu su kitais kuriantį, besidalinantį kūrybos rezultatais 
asmenį; 

ugdyti kritiškai mąstantį, pasirengusį spręsti problemas ir tyrinėti 
aplinką asmenį; 

DALYKINĖS: 1. Skaitymo,  rašymo ir  komunikavimo gimtąja kalba 
kompetencijos.
2. Literatūrinė ir kultūrinė kompetencijos – ugdyti sąmoningą 
kultūros, literatūros ir kalbos puoselėtoją ir kūrybingą kultūros 
procesų dalyvį.
3. Tiriamosios veiklos kompetencija.

SOCIALINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Nagrinėdami Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijas (,,Mitai ir 
realybė. Plėšrūs ir pavojingi“, ,,Baltija – mūsų namai“, panoraminis 
tunelis su eršketais), mokiniai samprotaus duotomis temomis 
(sąžinė, skriauda ir atsakingas vartojimas) ir išsakys mintis 
diskusijoje. 

2. Skaitydami tekstus, atsakydami į klausimus, atlikdami 
pateiktas užduotis, mokiniai svarstys apie žmogaus ir piliečio 
valstybėje vaidmenis, puoselėjant darnų ir pagarbų santykį su jį 
supančiu pasauliu, ir ruoš „minčių žemėlapius“, mini pastraipas 
rengiantis kurti parnešimus ,,Skriaudos ir sąžinės tema literatūroje 
ir gyvenime“ grupėse / parengs grupinius pranešimus ,,Skriaudos ir 
sąžinės tema literatūroje ir gyvenime“, pasiruoš juos pristatyti 
diskusinėje pamokoje. 

ugdyti empatišką, garbingą, sąžiningą, atsakingą savo gyvenimo 
bei aplinkos kūrėją; 

ASMENINĖ

ugdyti nebijantį išsakyti argumentuotą savo nuomonę, 
savarankiškai keliantį klausimus, kurie padeda analizuoti 
kompleksines problemas, tyrinėjantį asmenį; 

INICIATYVUMO IR 
KŪRYBINGUMO

ugdyti atsakingą už savo mokymąsi ir ateities rezultatus, 
pasekmes, renkantį, siejantį ir kritiškai vertinantį, kuriantį 
reikalingą informaciją asmenį. 

MOKĖJIMO 
MOKYTIS



REKOMENDACIJOS 
Mokytojas, prieš atvykdamas su mokiniais, turėtų iš 
anksto apgalvoti veiklas.
Rekomenduojama su mokinių klase eiti dviem 
mokytojams.

PAMOKOS SITUACIJA
Pamoka išsinagrinėjus 3 privalomų autorių –           
J. Biliūno/J. Savickio/J. Apučio kūrybos paraleles. 
Mokiniai susipažinę su autorių kūrybiniu, istoriniu 
kontekstu,  žino nurodytų autorių kūrybines idėjas, 
geba jas pažinti analizuojamuose kūriniuose. 

PAMOKOS TIKSLAS – pasirengti darbui namuose, 
grupėse ruošiant pranešimus. 
Mokiniai žino namų darbų užduotį.

NAMŲ DARBAI 
Parengti grupėje ir pristatyti grupės vardu 
pranešimą, kuriame atsispindėtų klasėje analizuotų 
literatūros kūrinių (J. Biliūno ,,Brisiaus galas“,          
J. Savickio ,,Ad astra“, J. Apučio ,,Šūvis po Marazyno 
ąžuolu“) sąsajos su epochų/literatūros srovių 
(realizmo, modernizmo, postmodernizmo) idėjomis 
bei tyrinėtų Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijų 
medžiaga, pasižymėtomis įžvalgomis.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS

1. Ekspozicija „MITAI IR REALYBĖ. 
PLĖŠRŪS IR PAVOJINGI“ (II a.).
2. Ekspozicija ,,BALTIJA – MŪSŲ NAMAI“ 
(0 a.).
3. Panoraminis tunelis su eršketais (0 a.).
4. Diskusijų erdvė (Jūrų muziejaus kiemo 
erdvė).

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. ,,Mitai ir realybė“.
Temos skelbimas, sužadinimas, ekspozicijos 
komentavimas.
Trukmė: 15 min.
Metodai: tyrinėjimas, grupinis pokalbis.

· Mokytojas pristato pamokos temą (3 min.).
· Mokytojas /edukatorius pristato ekspoziciją (2 

min.).
· Mokiniai apžiūri, tyrinėja ekspoziciją, įžvalgas 

žymisi lapuose/mobiliose užrašinėse (10 min.).
Priemonės: rašikliai, užduočių lapas/mobilieji:
1 .  Pavoj ingiausias plėšrūnas – kas j is?  

Argumentuokite.

2. Mitais apgaubtas, bet nepavojingas – kas? 
Argumentuokite.

3. Ar žmonių gyvenime mitai atitinka realybę? 
Siekite su literatūra ir gyvenimu.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
JŪRŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA 

,Ekspozicija MITAI IR REALYBĖ. PLĖŠRŪS 
IRPAVOJINGI

INTEGRACIJA (bendra visoms 
veikloms)
Teminė
Lietuvių kalba ir literatūra. Aptariamos 
k u l t ū r o s  e p o c h o s :  r e a l i z m a s , 
modernizmas, postmodernizmas.
Prisimenami J. Biliūno, J. Savickio,             
J. Apučio literatūriniai tekstai.
Tarpdalykinė
E t i k a  –  p a l i e č i a m o s  a s m e n y b ė s 
atsakomybės prieš save ir pasaulį tema.



2 veikla. ,,Baltija – mūsų namai“.
Ekspozici jos pristatymas,  komentavimas, 
sužadinimas.
Trukmė: 15 min.
Metodai: tyrinėjimas, grupinis pokalbis.

· Mokytojas/edukatorius pristato ekspoziciją (2 
min.).

· Mokiniai apžiūri, tyrinėja ekspoziciją, įžvalgas 
žymisi lapuose/mobiliose užrašinėse (13 min.).

Priemonės: rašikliai, užduočių lapas/mobilieji:
1. JIE plius AŠ lygu MES.
Iššifruokit. Argumentuodami pateikite 3–5 
argumentus.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
JŪRŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA 

Ekspozicija BALTIJA – MŪSŲ NAMAI

3 veikla. Stop rutinai. Meditacija.
Ekspozici jos pristatymas,  komentavimas, 
sužadinimas.
Trukmė: 20 min.
Metodai: tyrinėjimas, refleksija/meditacija.

· Mokytojas/edukatorius pristato ekspoziciją (2 
min.).

· Mokiniai apžiūri, tyrinėja ekspoziciją, įžvalgas 
žymisi lapuose/mobiliose užrašinėse (5 min.).

· Mokiniai skaito padalintus tekstus. 
Priemonės: padalomoji medžiaga – lapai su 
tekstais, sėdmaišiai, muzikinis įrašas ,,Baltijos 
garsai“.
Perskaitykite pateiktus tekstus ir apmąstykite 
siunčiamas mintis:
L. Donskis apie moralinį jautrumą netikrumo 
amžiuje
,,...Gyvename greito gyvenimo epochoje, kuri leidžia 
mums bematant prisijungti prie atokiausių 
planetos kampelių. Mes žinome, kas dedasi 
Indonezijoje, Malaizijoje. Mes žinome beveik visas 
Kinijos politinio gyvenimo detales. Nuo mūsų 
nenuslėpsi nieko, kas vyksta Tailande ar JAV. Taigi, 
mes žinome beveik viską. Ir tuo pat metu, šitas būvis 
mums meta paradoksalius moralinius iššūkius, 
užduoda nepatogius etinius klausimus. Vienas iš 
tokių klausimų: „ar dėl mūsų akiračio prasiplėtimo 
tapome jautresni žmonių patiriamoms kančioms?“ 
Juk mes kuo puikiausiai žinome, kas vyksta Tibete 
ar kitame kančių iškamuotame pasaulio kampelyje, 
tačiau ar į tai reaguojame?
Kyla klausimas, ar mes tapome jautresni? Mes 
žinome beprotiškai daug dalykų, nepalyginamai 
daugiau negu mūsų protėviai. Bet ar gausėjančios 
žinios plėtoja ir mūsų etinį ryšį su žmonija ir 
pasauliu?...“

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMA 
JŪRŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA 

 Panoraminis tunelis su eršketais



Z. Baumano vartotojiškumo teorijos profilis
,,Šiandien mes visi esame vartotojai vartotojiškoje 
visuomenėje. Vartotojų visuomenė yra rinkos 
visuomenė, kurioje kiekvienas iš mūsų tuo pat metu 
esame ir pirkėjai, ir prekės. Vartotojiškumas yra 
simbolinių gėrybių gamyba, platinimas, troškimas, 
įsigijimas ir naudojimas. Nūnai vyksta sparti 
visuomenės makdonaldizacija ir akropolizacija. 
Vartojimo gėrybės šiandien nebėra vien objektai; 
vartotojai tose gėrybėse mato save. Baumanas ne 
tik nori parodyti, kad vartotojiškumas tapo 
visaapimančiu socialinės realybės faktu, bet kad tai 
tapo mūsų gyvenimo būdu. Vartojimas šiandien jau 
nebėra vien pasirinkimas – vartoti tapo prievole. 
Nevartojantieji kaipmat atsiduria visuomenės 
psichosocialiniame užribyje ir yra stigmatizuojami. 
Laisvo pasirinkimo nėra, nebent pasirinkimu 
laikytume pasirinkimą tarp McDonaldo ar 
Hesburgerio, Bitės ar Omnitel, Nike ar Adidas, 
atostogų Egipte ar Turkijoje ir pan. Kitaip tariant, 
galime pasirinkti, ką vartoti, o ne ar vartoti.“
Šaltinis: https://www.bernardinai.lt/2013-11-20-
z-baumanas-ir-l-donskis-apie-moralini-jautruma-
netikrumo-amziuje/

4 veikla. Įžvalgų apibendrinimas.
Trukmė: 10 min.
Metodai: diskusija.

· Mokytojas pristato užduotį (2 min.).
· Mokiniai diskutuoja, pastabas žymisi 

lapuose/mobiliose užrašinėse (8 min.).
Priemonės: užduočių lapas, rašikliai, mobilieji 
telefonai.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Diskusijų erdvė – Jūrų muziejaus kiemo 
erdvė.

PAMOKOS REFLEKSIJA 
Trukmė: 3 min.
Kokias pamokas išmokote? 
Paruoškite/sudarykime kartu 10 taisyklių sau ir 
savo artimui sąrašą.

Nurodomas namų darbų atlikimo laikas, 
atsiskaitymo data.

SITUACIJA PO PAMOKOS JŪRŲ MUZIEJUJE
Pamoka, apibendrinanti literatūros pamokų ciklą J. Biliūno / J. Savickio / J. Apučio kūrybos 
paralelės, mokyklos erdvėje (trukmė 45min.)
Mokiniai viešai pristato atliktą namų darbų užduotį – parengtus grupėse  pranešimus, kuriuose 
analizuojamos J. Biliūno ,,Brisiaus galas“, J. Savickio ,,Ad astra“, J. Apučio ,,Šūvis po Marazyno 
ąžuolu“ kūrinių problemos ir siejamos su epochų/literatūros srovių (realizmo, modernizmo, 
postmodernizmo) idėjomis bei tyrinėtų Lietuvos jūrų  muziejaus ekspozicijomis, pasižymėtomis 
įžvalgomis.



Pažymiu vertinamas grupės parengtas pranešimas ,,Skriaudos ir sąžinės tema literatūroje ir 
gyvenime“ struktūros, turinio ir raiškos aspektu.

Vertinimo kriterijai:

Pranešimo temos atskleidimas;
Sąsajos su analizuotais literatūros kūriniais, epochų idėjomis bei muziejaus ekspozicijomis;
Pranešimo turinio bei raiškos reikalavimų paisymas.

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (po pranešimų pristatymo)
Trukmė: 10 min.
Priemonės: lipnūs lapeliai, rašikliai.

1. Jausmas...
2. Faktas...
3. Atradimas...

Remdamiesi visais pamokoje išgirstais pranešimais, padiskutuokite, ar žmogus yra empatiška ir 
atsakinga būtybė (3 min.).

VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI


