
1 

 

 

 

 

ANČIUVIŲ  

KELIONĖ 2021 
 Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 

VeriTage: Integruotas Europos kultūros 
paveldas profesiniame mokyme            

 

 

TURINYS 

 

PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS ................................................................................................. 2 

PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. Kelionė istorijos, geografijos, ekonomikos, gastronomijos, 

meno keliu........................................................................................................................................ 3 

PRATIMO EIGA ............................................................................................................................... 4 

1 užduotis „Bethoveno žuvis“................................................................................................... 4 

2 užduotis „Migracija“ .............................................................................................................. 6 

ŠALTINIAI ........................................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 
 

Šiame pratime Jums pristatome kelionę, 

kurios tikslas atrasti mažą keliaujančią žuvelę, 

kuri nuo senų senovės kerta Europą tiek 

jūromis, tiek sausumos keliais. Nuo seniausių 

laikų žinomas ir naudojamas ančiuvis per 

tradicijas, receptus ir istorijas jungia šalis ir 

žmones. Tai yra žuvis, gyvenanti ten, kur jūra 

mėlynesnė; ji kaip maža karalienė mėlyna 

mantija, sugebėjusi pavergti mus savo 

lengvumu ir gebėjimu judėti, savo 

transformacijomis, tinkamumu suteikti puikų 

skonį paprasčiausiems receptams jos 

aplankytose šalyse. 

Pratime nagrinėjamos temos taip pat 

pasigilinti ir į migracijos temą: žuvų ir žmonių 

migracija, kurių prigimtis, praeitis ir šiuolaikinė 

istorija, socialiniai tyrimai atskleidžia ypatingus 

bendrumo elementus. 

Pratime išsamiai aprašoma viena veikla. 

Antroje pratimo dalyje profesijos mokytojui 

pateikiama dar viena pratimo idėja. 

Siekdami geriau perteikti ančiuvių, kultūros 

paveldo ir mokomųjų dalykų tarpusavio ryšius, 

siūlome susipažinti su italų jūrų biologės, 

mokslinės tyrinėtojos ir daugelio mokslinių 

tekstų bei populiarių knygų apie jūrą ir žvejybą 

autorės Nadia Repetto išsakyta mintimi apie 

ančiuvius: 

„Man patinka ančiuviai, nes jie yra migrantai, 

kurie nuolat keliauja ieškodami maisto ir 

dauginimuisi tinkamų vietų. Man patinka 

ančiuviai, nes jie nėra gyvūnai vienišiai, jie 

gyvena tūkstančių gyvūnų bendruomenėje. 

Man patinka ančiuviai, nes jie gyvena trumpai, 

bet aktyviai. Man patinka ančiuviai, nes jie 

palaiko daugelio kitų rūšių gyvybę, tuo pačiu ir 

išlikimą. Man patinka ančiuviai, nes jie turi 

visas jūros spalvas. Man patinka ančiuviai, 

nes tai žuvis, vartojama net toli nuo jūros 

esančiose vietovėse. Man patinka ančiuviai, 

nes juos galima išsaugoti paprastais 

tradiciniais būdais, taikytais jau senovėje. Man 

patinka ančiuviai, nes jie visada maitino 

žmogų. Man patinka ančiuviai, nes jie yra 

nežemiško skonio“. 

Nadia Repetto, Acciuga, 2019 

 

 
 

Nuotrauka: darbo autorė – italė Elena di Capita, kuri savo savo darbams įkvėpimo semiasi iš 
japoniškų Gyotaku.  
Gyotaku (išvertus iš japonų kalbos: gyo – „žuvis“, taku – „akmens atspaudas“) – natūralistinis žuvų 
ir jūros būtybių atspaudas ant popieriaus.  
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Kelionė istorijos, geografijos, ekonomikos, gastronomijos, 

meno keliu 

 

„Norint geriau pajausti Devintąją Beethoveno 

simfoniją, geriau klausyti ją valgant datules, 

įdarytas ančiuviais“. 

 

Filippo Tommaso Marinetti ir Luigi Colombo 

(Fillìa) „Futuristinė virtuvė“ 

 

Nuo Ramiojo vandenyno iki Viduržemio 

jūros, nuo Atlanto iki Juodosios jūros gyvena 

kelios ančiuvių rūšys. Pratime nagrinėjamos 

trys su jais susijusios temos: 

1. ančiuvius apdorojančios šalys Europoje ir 

už jos ribų; 

2. ančiuvių produktų konservavimo ir 

pardavimo metodai Europoje ir už jos ribų; 

3. receptai, kuriuose naudojami ančiuviai 

Europoje ir už jos ribų. 

 

Atliekant pratimo veiklas, pirmiausiai siūlome 

mokiniams panaršyti internete ir paanalizuoti 

pateiktą informaciją, siekiant suprasti bendrą 

temos kontekstą. Susisteminus surinktą 

informaciją, siūlome mokiniams parengti 

infografiką ir pristatyti jį visai klasei. 

Ši veikla reikalauja informacijos valdymo ir jos 

atvaizdavimo grafiškai įgūdžių, kuomet yra 

svarbu įvertinti kas yra tikslinė auditorija ir 

kokie geriausi informacijos pateikimo jai 

būdai.  

Atliekant antrą užduotį siūlome daugiau 

dėmesio skirti migracijai. Mokiniams siūlome 

panaršyti internete nagrinėjant „migracijos“ 

koncepciją gyvūnų pasaulyje ir gilinantis į žuvų 

migraciją. Taip pat siūlome panagrinėti ryšius 

bei panašumus tarp žmonių ir gyvūnų 

pasaulio. Apibendrinant surinktą informaciją, 

siūlome parengti infografiką „Datawrapper“ 

įrankiu, perteikiant žmonių migraciją 

statistikos, geografijos ir istorijos kontekste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#kultūros pažinimo 

#užsienio kalbos 

#informacinių technologijų 

#ekonomikos 

#HORECA 

mokomuosius dalykus.  

     Pratimo tikslai: 

 

Atskleisti žuvies / produkto - ančiuvo 

įvairiapusiškumą. 

 

Paskatinti mokinius išsamiau 

pasidometi migracijos reiškinio 

priežastimis ir procesais. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Bethoveno 
žuvis“ 
 

 

 

 

 

 

 

Šią užduoties dalį siūlome atlikti bendro 

klasės darbo metu. Pristatykite mokiniams 

keliaujančias mažas žuvis – ančiuvius. 

Paieškokite įvairių šaltinių ir aptarkite – kaip 

šios žuvys pateikiamos skirtinguose 

kontekstuose – literatūroje, receptuose, 

vaizduojamajame mene ir pan. Pristatymui 

galite pasinaudoti pratimo pabaigoje pateiktais 

šaltiniais. 

Tolimesnei užduoties daliai suskirstykite 

mokinius į grupes. Pakvieskite juos panaršyti 

internete ieškant atsakymų į šiuos 

klausimus:   

 kokios šalys yra pagrindinės ančiuvių 

produkcijos gamintojos (Europoje ir už jos 

ribų). Raskite tai patvirtinančių statistinių 

duomenų; 

 kokie yra ančiuvių konservavimo metodai 

Europoje ir už jos ribų; 

 kokie yra pagrindiniai ančiuvių rinkodaros 

bruožai Europoje ir už jos ribų; 

 kokie yra Europoje ir už jos ribų žinomiausi 

receptai, kuriuose naudojami ančiuviai. 

Grupėse surastą informaciją mokiniai turi 

pristatyti klasės draugams. Rezultatams 

apipavidalinti paprašykite mokinių parengti 

infografiką naudojantis Canva, Picktochart ar 

Powerpoint programa. Mokiniai gali parengti 

bendrą, visas temas apimantį infografiką arba 

pasirinkti vieną iš jų.  

Infografiko pavyzdys pateikiamas dešinėje. 

 

Reikalingos priemonės: kompiuteris, 
interneto ryšys, projektorius, 
kompiuterinė programa (Canva, 
Picktochart, MS Publisher, MS Power 
Point ir pan.). 
. 

https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://templates.office.com/en-us/process-infographic-retrospect-theme,-widescreen-tm00001070
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
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Rengiant infografiką: 

a. Aptarkite kam jis galėtų būti naudingas, 

kokią informaciją panaudosite jame.  

b. Atsižvelgiant į tai pasirinkite tinkamą 

infografiko dizainą: laiko juosta atskleidžia 

pokyčius, grafikai leidžia palyginti duomenis ir 

pan.  

c. Nepamirškite infografiko pabaigoje nurodyti 

informacijos rengėjo. 

 

Pakvieskite grupes pristatyti atliktą darbą ir 

aptarkite jį kartu su klase - kodėl pasirinktas 

būtent toks infografikas, kam jis skirtas, kuo jis 

gali būti naudingas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie ančiuvius, jų ekonominę, kulinarinę 

reikšmę, taip pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas: 

 

 

 

 
Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius, 

ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, 

naudotis pagalbinėmis priemonėmis, jos 

pagrindu formuluoti argumentus ir įtikinamai 

juos dėstyti atsižvelgiant į kontekstą; 

● kritinį mąstymą, gebėjimą vertinti 

informaciją ir su ja dirbti. 

 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną; 

● skaityti ir suprasti tekstus užsienio kalba. 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui; 

● tinkamai ir tikslingai panaudoti 

skaitmenines technologijas ir programinę 

įrangą. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● pritaikyti žinias apie vietos, nacionalinę, 

regiono, Europos ir pasaulio kultūras ir jų 

raišką, įskaitant jų kalbas, paveldą, 

tradicijas ir kultūros produktus, taip pat 

suprasti, kaip tos raiškos formos gali turėti 

įtakos viena kitai ir asmens idėjoms. 

 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Parengta prezentacija, 

pristatanti Svalbardo sėklų 

saugyklos esminius veiklos 

principus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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2 užduotis „Migracija“ 
 

 

 

 
 
 
 

Pakvieskite mokinius panaršyti internetinėje 

„Britannica“ enciklopedijoje ir pasidomėti 

gyvūnų (ypač žuvų) migracijos tema. 

Bendros klasės diskusijos metu aptarkite 

migracijos prasmę ir esmę. Pakvieskite 

mokinius padiskutuoti –- kuo panaši ir 

skirtinga yra žmonių ir gyvūnų migracija. 

Gilesnei analizei migraciją galima nagrinėti 

šiais aspektais: 

 žmonių migracijos statistika; 

 žmonių migracija istoriniu ir geografiniu 

aspektu. 

Paprašykite mokinių parengti migracijos 

duomenų diagramą „Datawrapper“ programa. 

Tai gali būti žmonių, ančiuvių ar kt. gyvūnų 

migracija. 

 
 
 
 
 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie migracijos procesus, taip pat 

patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:  

 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

žinias, įgūdžius ir formuojant nuostatas: 

 atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius, 

ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, 

naudotis pagalbinėmis priemonėmis, jos 

pagrindu formuluoti argumentus ir įtikinamai 

juos dėstyti atsižvelgiant į kontekstą; 

 kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti 

informaciją ir su ja dirbti. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

žinias, įgūdžius ir formuojant nuostatas: 

 naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui; 

 tinkamai ir tikslingai panaudoti 

skaitmenines technologijas ir programinę 

įrangą. 

 

Matematinė kompetencija tobulinant 

įgūdžius: 

 naudotis tinkamomis pagalbos 

priemonėmis, įskaitant statistinius 

duomenis ir diagramas. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

 pritaikyti žinias apie vietos, nacionalinę, 

regiono, Europos ir pasaulio kultūras ir jų 

raišką, įskaitant jų kalbas, paveldą, 

tradicijas ir kultūros produktus, taip pat 

suprasti kaip tos raiškos formos gali turėti 

įtakos viena kitai ir asmens idėjoms. 

  

Veiklos rezultatas. 

Parengta diagrama migracijos 

tema. 

 

Reikalingos priemonės: kompiuteris, 
interneto ryšys, kompiuterinė programa 
Datawrapper. 
 

https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/science/migration-animal
https://www.britannica.com/science/migration-animal/Fish
https://www.datawrapper.de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://www.datawrapper.de/
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ŠALTINIAI 
 

Bethoveno žuvis 

 

Informacija apie ančiuvių naudojimą maisto 

gamyboje ir jų platinimą Europoje ir už jos 

ribų: 

 Tridge – pasaulinis apsirūpinimo centras, 

apjungiantis žmones ir duomenis vykdant 

tarpvalstybinius sandorius. 

https://www.tridge.com/intelligences/ancho

vy/production 

 Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 

Žuvininkystės ir akvakultūros 

departamentas  

http://www.fao.org/fishery/species/2106/en 

 

Informacija apie ančiuvių konservavimo ir jų 

produktų rinkodaros metodus Europoje ir už 

jos ribų: 

 Atvejo analizė „Ančiuvių apdorojimas 

Italijoje“ 

https://www.eumofa.eu/documents/20178/

111808/Price+structure+-

+Anchovy+in+Italy.pdf  

 Italų įmonės, prekiaujančios melsvaisiais 

ešeriais, katalogas (italų ir anglų kalbomis). 

http://www.ilpagroup.it/images/catalogo.pdf 

 

Siūlome keletą kulinarinių svetainių, kuriose 

pateikiami receptai su ančiuviais (ES šalyse ir 

už jos ribų). Žinoma, tai tik vienas iš 

pavyzdžių, kokių galima lengvai rasti internete 

https://www.greatitalianchefs.com/collections/

anchovy-recipes (anglų kalba)  

 

Taip pat siūlome paskaityti Filippo Tommaso 

Marinetti „Futuristų kulinarinę knygą“. 

Tai pirmą kartą 1932 m. išleistas esė, siūlymų, 

scenarijų ir ateities maisto receptų rinkinys, 

kuriame meninis futurizmo judėjimas siejamas 

su maistu ir tipiškais XIX a. italų iššūkiais. 

https://www.penguin.co.uk/books/186/186301/

the-futurist-cookbook/9780141391649.html 

 

 

Siūlome patyrinėti ančiuvius kaip meno 

objektą, pradedant nuo penkių kolegijų ir 

istorinio Deerfieldo muziejaus konsorciumo 

(kurį sudaro Amherst College, Hampshire 

College, Historic Deerfield, Mount Holyoke 

College, Smith College ir UMASS Amherst). 

http://museums.fivecolleges.edu/detail.php?m

useum=um&t=objects&type=all&f=&s=ruscha

&record=0 

 

Keletas įrankių infografikų rengimui/kūrimui: 

https://www.canva.com 

https://piktochart.com 

https://templates.office.com/en-us/process-

infographic-retrospect-theme,-widescreen-

tm00001070 

 

Migracija 

 

Svetainė www.britannica.com yra 

„Enciclopedia Britannica inc“ internetinė 

platforma, kurioje galima rasti informacijos 

nagrinėjama tema. Informacija gyvūnų ir žuvų 

migracijos tema 

https://www.britannica.com/science/migration-

animal 

 

„National Geographic“ žmonių migracijos 

žemėlapis, kuriame atvaizduojama kada ir kur 

senovės žmonės migravo visame pasaulyje 

https://genographic.nationalgeographic.com/h

uman-journey/ 

 

Kalifornijos mokslo akademijos parengta 

interaktyvi žmogaus odisėja: mokslininkai 

sudarė žmogaus kelionės matmenis, 

naudodamiesi archeologinėse vietose 

surinktais įrodymais, klimato sąlygomis ir 

žmogaus fosilijų genetine medžiaga. 

 

https://www.tridge.com/intelligences/anchovy/production
https://www.tridge.com/intelligences/anchovy/production
http://www.fao.org/fishery/species/2106/en
https://www.eumofa.eu/documents/20178/111808/Price+structure+-+Anchovy+in+Italy.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/111808/Price+structure+-+Anchovy+in+Italy.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/111808/Price+structure+-+Anchovy+in+Italy.pdf
http://www.ilpagroup.it/images/catalogo.pdf
https://www.greatitalianchefs.com/collections/anchovy-recipes
https://www.greatitalianchefs.com/collections/anchovy-recipes
https://www.penguin.co.uk/books/186/186301/the-futurist-cookbook/9780141391649.html
https://www.penguin.co.uk/books/186/186301/the-futurist-cookbook/9780141391649.html
https://www.amherst.edu/museums/mead
http://www.hampshire.edu/library/gallery.htm
http://www.hampshire.edu/library/gallery.htm
http://www.historic-deerfield.org/
http://www.mtholyoke.edu/artmuseum/
http://www.mtholyoke.edu/artmuseum/
http://scma.smith.edu/artmuseum/
https://fac.umass.edu/UMCA/Online/
http://museums.fivecolleges.edu/detail.php?museum=um&t=objects&type=all&f=&s=ruscha&record=0
http://museums.fivecolleges.edu/detail.php?museum=um&t=objects&type=all&f=&s=ruscha&record=0
http://museums.fivecolleges.edu/detail.php?museum=um&t=objects&type=all&f=&s=ruscha&record=0
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://templates.office.com/en-us/process-infographic-retrospect-theme,-widescreen-tm00001070
https://templates.office.com/en-us/process-infographic-retrospect-theme,-widescreen-tm00001070
https://templates.office.com/en-us/process-infographic-retrospect-theme,-widescreen-tm00001070
http://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/science/migration-animal
https://www.britannica.com/science/migration-animal
https://www.britannica.com/science/migration-animal
https://www.britannica.com/science/migration-animal
https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
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http://legacy.calacademy.org/human-

odyssey/map/ 

 

Eurostato duomenų bazėje surinkta migracijos 

ir migrantų populiacijos statistika 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_p

opulation_statistics 

 

JT Pabėgėlių agentūros UNCRCR parengtas 

straipsnis prieglobsčio ir migracijos tema. 

Straipsnyje pateikiami Europos Sąjungos 

statistiniai duomenys apie tarptautinę 

migraciją, nacionalinius ir kitų šalių piliečių 

skaičius ir duomenis apie pilietybės įgijimą. 

https://www.unhcr.org/asylum-and-

migration.html 

 

 

 

 

 

http://legacy.calacademy.org/human-odyssey/map/
http://legacy.calacademy.org/human-odyssey/map/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://www.unhcr.org/asylum-and-migration.html
https://www.unhcr.org/asylum-and-migration.html

