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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 

 

Įsivaizduojant kultūros paveldą prieš akis 

dažniausiai iškyla žymus statinys, meno 

kūrinys ar netgi tam tikras valgis – 

apčiuopiamas produktas, ir daug rečiau jį 

siejame su tam tikromis tradicijomis ir 

papročiais – reiškiniais, kuriuos priskiriame 

nematerialiam kultūros paveldui. Kalba ir 

tarmės, šventės ir papročiai, tautosaka ir 

tautodailė, tradiciniai amatai, verslai, dainos, 

muzika, šokiai ir žinija – visa tai šalims padėjo 

pergyventi istorinius sunkmečius ir negandas, 

padėjo išlikti, būti savitiems. Nematerialus 

kultūros paveldas – tai ilgainiui nusistovėjusi 

veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, 

įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, 

objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais 

susiję kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, 

grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės 

pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos. Baltijos šalių Dainų ir Šokių šventės. 2008 m. Dainų ir šokių šventės Baltijos 
valstybėse įrašytos į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.  
(https://ich.unesco.org/en/RL/baltic-song-and-dance-celebrations-00087)  

  

Šaltinis: https://www.dainusvente.lt/en/ 

https://2019.laulupidu.ee/en/ 

https://www.latvia.travel/en/article/song-and-dance-celebration 

https://unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas/dainu-ir-sokiu-svenciu-tradicija-baltijos-valstybese?id=132:reprezentatyvusis-zmonijos-nematerialaus-kulturos-paveldo-sarasas&catid=64
https://ich.unesco.org/en/RL/baltic-song-and-dance-celebrations-00087_
https://www.dainusvente.lt/en/
https://2019.laulupidu.ee/en/
https://www.latvia.travel/en/article/song-and-dance-celebration
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Nematerialų kultūros paveldą, 

perduodamą iš kartos į kartą, 

bendruomenės ir grupės nuolat atkuria 

reaguodamos į savo aplinką, į sąveiką su 

gamta ir savo istorija. Jis joms teikia 

tapatybės ir tęstinumo pojūtį, tokiu būdu 

skatindamas pagarbą kultūrų įvairovei ir 

žmogaus kūrybingumui. Nematerialus 

kultūros paveldas reiškiasi: žodinės 

kūrybos tradicijose ir išraiškos formose, 

įskaitant kalbą kaip nematerialaus kultūros 

paveldo raiškos priemonę, scenos mene, 

papročiuose, apeigose ir šventiniuose 

renginiuose, su gamta ir visata susijusiose 

mokslo srityse ir veikloje, tradiciniuose 

amatuose. 

Dėl globalizacijos, vienijimosi politikos ir 

nematerialaus kultūros paveldo svarbos 

neįvertinimo daugeliui jo formų kyla 

pavojus. Siekdama sustabdyti šį procesą, 

UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugos konvenciją, kuri 

įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 d. 

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo 

apsaugos konvencija reglamentuoja 3 

sąrašus, į kuriuos valstybės narės gali 

siūlyti įtraukti vertybes ir veiklą, 

atsižvelgdamos į Konvencijos 

nematerialaus kultūros paveldo atrankos 

kriterijus ir apibrėžimą. Sąrašai apima: 

● Reprezentatyvus žmonijos 

nematerialaus kultūros paveldą, 

● Nematerialaus kultūros paveldas, kurį 

reikia nedelsiant apsaugoti 

● Nematerialaus kultūros paveldo 

apsaugos geroji patirtis / veikla. 

Už šių sąrašų ir registro sudarymą ir 

tvarkymą yra atsakingas tarpvyriausybinis 

valstybių, prisijungusių prie nematerialaus 

kultūros paveldo apsaugos konvencijos, 

komitetas. 

Reprezentacinio žmonijos nematerialaus 

kultūros paveldo sąrašo tikslas – didinti 

sąmoningumą, pabrėžti nematerialaus 

kultūros paveldo svarbą, skatinti kultūrų 

dialogą ir pagarbą kultūrų įvairovei. 

Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia 

skubiai apsaugoti, sąraše turi būti 

nematerialiojo kultūros paveldo vertybės, 

kurios, nepaisant bendruomenės, grupės, 

asmenų ar valstybių pastangų, gali išnykti. 

Šis sąrašas taip pat skirtas nematerialaus 

kultūros paveldui, kuriam gresia išnykimas, 

jei nebus suteikta skubi pagalba. 

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

gerosios patirties registre registruojamos 

nacionalinės, regioninės ir regioninės 

nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

programos, projektai ir veikla, kurie 

geriausiai atspindi Konvencijos principus ir 

tikslus (Šaltinis: 

https://unesco.lt/kultura/nematerialus-

kulturos-paveldas)  

Nematerialaus kultūros paveldo sąrašus ir 

geros apsaugos praktikos registrą galite 

rasti čia: https://ich.unesco.org/en/lists. 

 

 

  

https://unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas
https://unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Tai daugiau nei galime pamatyti akimis 
 

Šiame pratime siūloma veikla kviečia mokinius 

atskleisti savo talentą, išreiškiant save 

vaizdais ir scenomis. Šių pratybų metu 

mokiniai turės galimybę susipažinti su 

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo 

sąrašu ir rasti individualaus vaidmens svarbą 

užtikrinant jo tęstinumą nuo praeities iki 

ateities. Norėdami paskatinti studentus perimti 

šios kultūros praktikos vertybes, 

naudodamiesi įvairiomis saviraiškos formomis, 

jie kviečiami dalyvauti integruotoje veikloje, 

kuri padės sujungti ir pagilinti įvairių dalykų 

žinias ir lavinti įgūdžius rinkodaros, klientų 

aptarnavimo ir informacinių technologijų 

srityje. 

Mokiniai suprasdami, kaip kiekvienas iš mūsų 

įsivaizduojame nematerialųjį paveldą, kokius 

bendrumus galima rasti kalbant apie 

nematerialųjį paveldą, galės tinkamiau jį 

pristatyti užsienio šalių svečiams. Veikla, 

suplanuota šiame pratime, leis suprasti, kad 

būtina juo didžiuotis ir užtikrinti jo tęstinumą. 

Užduotis sukurti reklaminę vaizdo įrašų 

kompaniją, kuri, mokinių manymu, galėtų 

paskatinti turistus atvykti ir susipažinti su viena 

iš šių nematerialių kultūrinių praktikų jų šalyje, 

pareikalaus jų kūrybiškumo, sumanaus 

informacinių technologijų, vaizdo ir garso 

išteklių naudojimo, efektyvaus darbo grupės 

išteklių valdymo. Vykdydami užduotį, raštu 

potencialiems turistams pristatydami savo 

regioną ir jo nematerialaus paveldo lobius, jie 

galės lavinti rašytinio bendravimo įgūdžius ir 

tuo pačiu gilinti savo žinias apie tikslingą ir 

efektyvų socialinių tinklų naudojimą. 

Kas gali patraukti užsienio turistų dėmesį 

pasirinkti kelionės kryptį į mūsų šalį? Kuo mes 

unikalūs ir tuo pačiu patrauklūs kitų šalių 

piliečiams, kurie nesupranta mūsų kalbos, bet 

gali suprasti mus žiūrėdami vaizdo įrašą? Šie 

klausimai turėtų būti keliami ir aptarti šio 

pratimo metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#istorijos 

#informaciniųtechnologijų 

#literatūros 

#etikos 

#kultūriniopažinimo 

#marketingo  

mokomuosius dalykus.  

     Pratimo tikslai: 

 

Supažindinti mokinius su įvairių šalių 

nematerialaus kultūros paveldu. 

 

Skatinti įvertinant nacionalinių 

nematerialaus paveldo praktikų 

individualumą ir išskirtinumą bei jų 

įvairovę kitose šalyse. 

 

Paskatinti mokinius perduoti gerą 

nacionalinę patirtį ir tapti šalies 

nematerialaus kultūros paveldo 

objektų ambasadoriais. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Aš galiu tai atspėti“ 
 

 

 

 

 

 

Užsiėmimą siūlome pradėti vaizdo įrašo 

pristatymu „Ką jums reiškia nematerialus 

kultūros paveldas?“. 

Peržiūrėję vaizdo įrašą, mokinius pakvieskite 

įvardyti galimus žodžius – apibūdinančius 

nematerialųjį paveldą. Diskutuojant turi būti 

parengtas šių žodžių sąrašas. Parengus jį, 

pakvieskite mokinius tęsti diskusiją ir 

pamąstyti – kaip kiekvieną iš išvardytų žodžių 

galima vizualizuoti simboliais, scenomis, 

nenaudojant žodžių. Gerai apgalvokite ir 

padiskutuokite grupėje – ar tai įprastas, 

visiems žinomas, ar asmeninis simbolio 

(scenos) supratimas? 

Diskusijos rezultatai turėtų būti užrašyti 

atskirame stulpelyje, šalia kiekvieno žodžio, 

taip pat gali būti iliustruoti grafiškai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos mokytojui: 

● Užsiėmimo metu mokiniams gali būti 

pasiūlyta sudaryti 2 sąrašus – vienas iš jų 

gali būti skirtas nacionaliniam kultūros 

paveldu, o antrasis – apimantis daugumą 

Europos šalių, aptariant jų skirtumus ir 

panašumus. 

● Norėdamas paskatinti mokinių kūrybiškumą 

ir padėti jiems susitarti dėl bendrai 

suprantamo nematerialaus paveldo objekto 

simbolio, mokytojas gali rekomenduoti 

mokiniams vizualizuoti savo žodžius 

šaradomis. 

● Norėdami patikrinti bendrą (individualų) 

supratimą apie paveldą, apibūdinantį 

žodžius ir simbolius, mokiniai gali dirbti 

poromis ir sudaryti individualius sąrašus, 

juos keisti tarpusavyje ir pristatymui 

sujungti abu sąrašus. 

● Jei mokiniai išvardija keletą simbolių, 

susijusių su vienu žodžiu, mokytojas gali 

pasiūlyti diskusiją ir susitarti dėl vieno iš jų. 

● Mokinių gali būti paprašyta sukurti savo 

(arba grupinio darbo metu) simbolių (pieštų 

ar skaitmeninių) vizualizaciją. 

 

Ši veikla turėtų padėti mokiniams gilinti žinias 

apie nematerialųjį paveldą, sužinoti į jį 

įtrauktas vertybes, jų simbolius, taip pat ugdyti 

šias bendrąsias kompetencijas: 

 
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

šiuos įgūdžius:  

● pritaikyti žinias apie Europos integraciją, 

kultūrines įvairoves ir tapatybes Europoje; 

● plėtoti gebėjimą pateikti argumentus ir 

konstruktyviai dalyvauti grupinėje veikloje. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

● pritaikyti žinias apie vietines, nacionalines, 

regionines, Europos ir pasaulines kultūras 

bei jų išraiškas, įskaitant j kalbas, paveldą ir 

tradicijas bei kūrinius; 

● perduoti idėjas įvairiomis formomis; 

● pademonstruoti atvirą požiūrį į kultūrų 

raiškos įvairovę ir pagarbą jai. 

 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, projektorius, rašymo lenta. 

Veiklos rezultatas. 

Nematerialųjį paveldą  

apibūdinančių žodžių / simbolių 

sąrašas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2phs0pQIgWU
https://www.youtube.com/watch?v=2phs0pQIgWU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus: (Kultūros 

pažinimas: pateiktas pieštas arba skaitmeninis 

simbolis; pademonstruotos žinios apie 

nematerialųjį paveldą) 

 

2. Grupės darbo eigos vertinimas: ar mokiniai 

aktyviai dalyvauja veikloje, ar jie supranta 

užduotį ir gali ją atliepti. Pagrindiniai tokio 

užduoties vertinimo kriterijai turėtų būti 

pristatyti klasei: 

● veikla diskusijos metu; 

● kūrybiškumas pateikiant žodžius / simbolius 

/ vizualizaciją; 

● pademonstruotas gebėjimas reikiamai 

išreikšti savo nuomonę, žinias ir suvokimą. 

 

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat 

gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų 

dalykų metu įgytas žinias: 

 

Rekomenduojamas pilietiškumo 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas:  

● pademonstruotas kultūrinės tapatybės 

Europoje ir pasaulyje supratimas; 

● demonstruojama pagarba kultūrų įvairovei 

ir jos išraiškoms; 

● pritaikytos žinios apie Europos integraciją, 

įvairovę ir kultūrinį tapatumą. 

 

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir 

mokymosi mokytis kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas:  

● pademonstruotos vietinės, nacionalinės, 

regioninės, Europos ir pasaulinės kultūros 

žinios, įskaitant tradicijas bei kultūros 

produktus; 

● pademonstruotas gebėjimas skirtingomis 

formomis (žodžiu / vaizdu) išreikšti idėjas; 

● pademonstruotas atviras požiūris į kultūros 

raiškos įvairovę ir pagarba jai. 
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2 užduotis „Turiu tai pamatyti!“ 

 
 

 

 
 
 
Mokytojas mokiniams pristato nematerialaus 

kultūros paveldo registrą.  

Mokiniai turi paruošti trumpą žodinį pranešimą 

„Norėčiau pamatyti, nes ...“ (Individualus ar 

grupinis darbas), akcentuojant juos labiausiai 

sudominusius pasirinktos praktikos detales.  

Atlikus užduoti, klasėje turėtų būti aptariama: 

 Kas vienija pristatymus - kokie yra tie 

dalykai/detalės mus labiausiai domina? 

 Ar tam įtakos turėjo vaizdo pristatymo 

turinys? 

 Kodėl kai kurie pristatymai mums nėra 

tokie įdomūs? 

Bendros išvados turi būti užrašytos lentoje. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Rekomendacijos mokytojui: 

 Apibrėžkite informacijos paieškai skirtą 

laiko limitą atsižvelgiant į mokinių anglų 

kalbos žinias. 

 Pristatymo kalbą (lietuvių / užsienio k.) 

pasirinkite atsižvelgdami į mokymosi dalyko 

ir pamokos tikslus. 

 Atsižvelgiant į turimą laiką, nuspręskite, 

kaip mokiniai turi iliustruoti savo pristatymą 

– (el.) plakatu, MS PowerPoint pristatymu 

ar kitomis žinomomis priemonėmis / 

įrankiais. 

 Vadovaukite grupiniam darbui, kad 

įtrauktumėte kuo daugiau skirtingų šalių, 

užtikrindami, kad mokiniai pristatymo metu 

dalinsis skirtinga turima informacija. 

 

Ši veikla turėtų padėti mokiniams gilinti žinias 

apie nematerialaus kultūros paveldo praktikas, 

taip pat patobulinti šias bendrąsias 

kompetencijas: 

Raštingumo/ daugiakalbystės 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine ir žodine 

forma;  

 tikslingai panaudoti surastą vaizdo, garso ir 

skaitmeninę medžiagą gimtąja ar užsienio 

kalba, pademonstruoti istorinį nagrinėjamos 

temos aspekto suvokimą ir tarpkultūrines 

kompetencijas; 

 kritiškai įvertinti rastą informaciją ir 

suformuluoti užduoties kontekstą 

atitinkančius teiginius; 

 pristatyti informaciją bei konstruktyviai 

dalyvauti grupės/ klasės diskusijoje. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius: 

 naudoti informacines technologijas 

komunikacijos procesui palaikyti ir 

kūrybiškumui išreikšti; 

 rasti, naudoti, vertinti, kurti ir dalytis 

skaitmeniniu turiniu. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 įgyti ir pritaikyti žinias apie Europos ir 

pasaulio kultūras; 

 suprasti skirtingus kūrėjo, dalyvio ir 

auditorijos idėjų perdavimo būdus 

skaitmeninėmis formomis; 

 demonstruoti interesą dalyvauti skirtingose 

kultūrinėse patirtyse. 

Veiklos rezultatas. 

Nematerialaus kultūros paveldo 

praktikos pristatymas / diskusija 

apie pristatymų turinį. 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
kompiuteris, projektorius, rašymo lenta.  
  

https://ich.unesco.org/en/lists?text=&multinational=3&display1=inscriptionID#2018
https://ich.unesco.org/en/lists?text=&multinational=3&display1=inscriptionID#2018
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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Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus: 

(Užsienio kalba: gebėjimas klausytis / suprasti 

vaizdo įrašą / reikšti mintis užsienio kalba; 

Kultūrinis pažinimas: žinių apie nematerialųjį 

paveldą demonstravimas). 

 

2. Grupės darbo eigoje galima įvertinti visą 

užduotį – ar mokiniai dalyvauja veikloje, ar jie 

supranta užduotį ir gali ją tinkamai atliepti. 

Pagrindiniai tokio užduoties vertinimo kriterijai 

turėtų būti pristatyti klasei: 

 rasta reikiama informacija; 

 struktūrizuoto pateikimo kokybė; 

 pademonstruotas gebėjimas dirbti grupėje, 

organizuoti ir pristatyti grupės darbo 

išvadas; 

 kūrybiškumas pateikiant išvadas; 

 pademonstruotas gebėjimas tinkamai 

išreikšti savo nuomonę, žinias ir suvokimą. 

 

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat 

gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų 

dalykų metu įgytas žinias: 

 

Rekomenduojamas raštingumo / 

daugiakalbystės kompetencijai priskiriamų 

įgūdžių demonstravimo vertinimas: 

 pateiktos išvados atitinka pateiktą užduotį; 

 panaudoti įvairūs šaltiniai gimtąja ir 

užsienio kalbomis informacijai surinkti; 

 pateikiama visa reikalinga informacija / 

mokinys geba motyvuoti pristatyme 

pateiktus argumentus; 

 pateikta informacija yra būtina, aiški, 

pagrįsta ir sisteminga; 

 pasakojimo turinys yra aiškus, pritraukiantis 

auditorijos dėmesį. 

 

Rekomenduojamas skaitmeninei 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas: 

 pademonstruotos informacinių technologijų 

žinios padeda mokiniui atskleisti jo idėjas ir 

kūrybiškumą. 

 

Rekomenduojamas kultūrinio 

sąmoningumo ir raiškos kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas:  

 pademonstruotos žinios apie Europos ir 

pasaulines kultūras; 

 pristatymas aiškiai atskleidžia asmens / 

grupės idėją ir nuomonę; 

 pademonstruota iniciatyva dalyvauti 

pristatomoje kultūrinėje patirtyje.  

  



9 

 
 

 

3 užduotis „Turėčiau tai išbandyti!“ 

 
 

 

 
 
 
 

Mokiniai šioje užduotyje turi pasirinkti vieną iš 

Lietuvos nematerialaus paveldo vertybių, 

įtrauktų Unesco sąrašą ir sukurti apie tai 

reklaminį vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo idėja 

turėtų suintriguoti turistus atvykti ir tai pamatyti 

iš arčiau. Mokiniai turėtų pabandyti sukurti 

virusinį(viral) vaizdo įrašą, kuris paplistų po 

visą pasaulį ir būtų visiems suprantamas. 

Mokiniai vaizdo įraše turi stengtis naudoti kuo 

mažiau teksto, taip pat pažvelgti į klasės 

diskusijos išvadas, padarytas ankstesnėse 

pratimo dalyse. 

Viena iš programų, kuri gali būti naudojama 

užduočiai įgyvendinti yra „Windows Movie 

Maker“. Į kūrinį turėtų būti įtraukti vaizdo 

įrašai, nuotraukos ir kita vaizdinė informacija, 

muzika (su tam tikrais subtitrais pagal poreikį). 

Studentai gali nufilmuoti savo medžiagą arba 

naudoti atvirus šaltinius (pvz. „Youtube“) ir 

juos redaguoti. 

Mokiniams gali būti pateikti tokių vaizdo įrašų 

pavyzdžiai: 

https://www.youtube.com/watch?v=XQoRzxjg
R34 

https://www.youtube.com/watch?v=lo-
pLaomlQo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rekomendacijos mokytojui: 

 Bendradarbiavimas su informacinių 

technologijų mokytoja ar kitais programų 

specialistais gali padėti mokiniams geriau 

suprasti vaizdo įrašų kūrimo procesus ir 

galimybes. 

 Atliekant šią užduotį svarbu integruoti 

žinias, įgytas vykdant 1-2 užduotis. Kokie 

simboliai gali būti suprantami nesuprantant 

teksto (1 užd.)? Kokios detalės sudomina 

žiūrovą (2 užd.)? Klasė taip pat gali sutarti 

kurti tylųjį (be žodžių) vaizdo įrašą arba 

naudoti tik kelis žodžius. Norėdami įkvėpti 

studentus pasiūlykite jiems žiūrėti 

klasikinius nebyliuosius filmus, pvz. Čarlis 

Čaplinas - nuotykių ieškotojas (1917). Kaip 

mes juos suprantame? 

 Atsižvelgiant į studentų gebėjimus ir 

išankstines žinias jiems taip pat gali būti 

pasiūlyta sukurti socialinės žiniasklaidos 

kampaniją apie pasirinktą nematerialaus 

paveldo praktiką. Jos pavyzdžių galite rasti 

programoje Canva. 

 Studentai turi būti informuoti, kad užduoties 

metu yra svarbus intelektinės nuosavybės 

teisių klausimas – vaizdo įrašui naudojami 

šaltiniai turėtų būti aiškiai identifikuoti ir 

įvardyti. 

 Vaizdo įrašo trukmė turėtų būti sutarta 

bendrai grupėje. 

 

Ši veikla turėtų padėti mokiniams gilinti žinias 

apie nematerialųjį kultūros paveldą ir 

rinkodaros kampanijas, taip pat patobulinti 

šias bendrąsias kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius: 

 bendrauti ir išreikšti idėjas skaitmeninėmis 

priemonėmis. 

Veiklos rezultatas. 

Vaizdo įrašas, skirtas  

populiarinti nematerialųjį  

paveldą. 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
kompiuteris, projektorius, vaizdo 
apdorojimo programėlė (pvz Windows 
video maker).   
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQoRzxjgR34
https://www.youtube.com/watch?v=XQoRzxjgR34
https://www.youtube.com/watch?v=389cemZpkb4
https://www.youtube.com/watch?v=389cemZpkb4
https://www.canva.com/learn/10-tactics-for-launching-a-product-using-social-media/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

 siekti komercinių tikslų panaudojant 

skaitmenines technologijas, palaikančias jų 

komunikaciją ir kūrybiškumą; 

 kurti skaitmeninį turinį laikantis etiško, 

saugaus ir atsakingo požiūrio. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 efektyviai valdyti laiką ir informaciją, 

konstruktyviai dirbti su kitais; 

 spręsti sudėtingumą, kritiškai apmąstyti ir 

priimti konstruktyvius sprendimus. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:    

 planuoti ir valdyti projektą, kuris apima 

procesus ir išteklius; 

 dirbti individualiai ir bendradarbiauti 

komandose, telkti išteklius (žmones ir 

daiktus) ir palaikyti aktyvumą; 

 panaudoti kūrybiškumą siekiant verslumo 

tikslų. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius: 

 spręsti su intelektine nuosavybe susijusius 

klausimus; 

 ugdyti supratimą, kaip kultūrinės išraiškos 

skaitmeninėmis formomis gali paveikti 

asmenis ir grupes, kitų kultūrų atstovus; 

 ugdyti komercinį sąmoningumą, 

atsižvelgiant į empatiją ir pagarbą kultūrų 

įvairovei. 

 

Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus: 

(Inforrmacinės technologijos: skaitmeninio 

turinio kūrimas/Marketingas: tinkamai 

pritaikomos turimos (reikalingos) marketingo 

žinios užduoties metu). 

 

2. Grupės darbo eigos vertinimas – ar 

mokiniai dalyvauja veikloje, ar jie supranta 

užduotį ir gali ją atliepti. Pagrindiniai tokio 

užduoties vertinimo kriterijai turėtų būti pateikti 

klasei: 

 idėjos įgyvendinimas; 

 tarpdisciplininis požiūris (įvairių dalykų žinių 

/ įgūdžių integravimas); 

 idėjos pristatymas. 

 

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat 

gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų 

dalykų metu įgytas žinias: 

 

Rekomenduojamas raštingumo / 

daugiakalbystės kompetencijai priskiriamų 

įgūdžių demonstravimo vertinimas: 

 panaudotas tekstas ir vaizdo vaizdas 

papildo vienas kitą. 

 

Rekomenduojamas skaitmeninei 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas:  

 pademonstruotas gebėjimas įgyti ir pritaikyti 

naujas skaitmenines žinias. 

 

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir 

mokymosi mokytis kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas:  

 darbas buvo atliktas laikantis užduoties 

nurodymų ir laiko limito; 

 visi komandos nariai buvo įtraukti į užduotį, 

buvo išnaudotas jų potencialas. 

 

Rekomenduojamas verslumo kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas: 

 tinkamas proceso ir išteklių planavimas;  
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 kūrybinės idėjos realizavimas, atsižvelgiant 

į jos komercinius tikslus. 

 

Rekomenduojamas kultūrinio 

sąmoningumo ir raiškos kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas: 

 užduotyje naudojama medžiaga / autoriai 

yra aiškiai nurodyti; 

 vykdant užduotį pristatomas nematerialaus 

paveldo pavyzdys yra išsamiai 

išnagrinėtas; 

 pateikta medžiaga yra pagrįsta etikos 

principais ir pagarba skirtingoms 

kultūrinėms praktikoms. 
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4 užduotis „Turiu apie tai parašyti!“ 

 
 

 

 
 
 
Veikla pradedama pristatant mokiniams 

užduoties situaciją: 

Įsivaizduokite, kad esate vietos turizmo biuro 

atstovas. Vieną dieną jūs pastebite viešą 

pranešimą socialiniame tinkle „Facebook“, kur 

klientas pasakoja savo patirtį jūsų mieste 

(regione / šalyje) ir įvardija tai nuobodžiausia 

savo gyvenimo diena. Pabandykite duoti jam / 

visiems kitiems galimiems lankytojams 

atsakymą – pakvieskite jį pakartoti savo vizitą 

ir praleisti įdomią dieną. Pabandykite 

suintriguoti jį / kitus, kad atskleistumėte 

nematerialaus paveldo patirtį, kitas įdomias 

praktikas, kurias gali patirti Jūsų mieste. 

Norėdami iliustruoti savo įrašą, įtraukite 

vaizdinę informaciją – nuotraukas, vaizdo 

įrašus. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rekomendacijos mokytojui: 

 Pristatymo kalbą (lietuvių / užsienio k.) 

pasirinkite atsižvelgdami į mokymosi dalyko 

ir pamokos tikslus. 

 Aptarkite su mokiniais tokio socialinės 

žiniasklaidos pranešimo turinį – kodėl jis 

yra specifinis, kokių konkrečių taisyklių jie 

turėtų laikytis ar vengti (ilgio, žodyno, 

posakių ir pan.), kartu paieškokite tokių 

pavyzdžių (pvz. 

https://www.authorsguilds.com/social-

media-etiquette-seven-rules-for-brands-in-

2019/, anglų k.) 

 Prieš prasidedant veiklai, mokiniai gali 

panaršyti vietinio turizmo biuro 

tinklalapyje, paieškoti keliautojams skirtų 

svetainių (pvz. Lonely Planet, blog’ų pvz. 

National Geographic).  

 

Ši veikla turėtų padėti studentams gilinti žinias 

apie nematerialaus kultūros paveldo praktiką 

savo regione, plėtoti savo bendravimo / 

rinkodaros įgūdžius naudojant socialinės 

žiniasklaidos kanalus, taip pat patobulinti šias 

bendrąsias kompetencijas: 

Raštingumo/ daugiakalbystės 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 pasirinkti tinkamą bendravimo (raštu ir 

žodžiu) stilių, atsižvelgiant į socialinę 

situaciją; 

 išplėsti turimą žodyną ir socialiai atsakingai 

jį naudoti. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

 kūrybiškai panaudoti socialinės 

žiniasklaidos kanalus siekiant komercinių 

tikslų. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:   

 derinti kūrybiškumą su strateginiu 

mąstymu, siekiant aiškių komercinių tikslų. 

 

Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, siūlome 
keletą vertinimo kriterijų. 
 

Veiklos rezultatas. 

Socialinio tinklo žinutė,  

skatinanti turistus atvykti ir  

susipažinti su Lietuvos 

nematerialaus paveldo praktikomis. 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
kompiuteris.   
  

https://www.authorsguilds.com/social-media-etiquette-seven-rules-for-brands-in-2019/
https://www.authorsguilds.com/social-media-etiquette-seven-rules-for-brands-in-2019/
https://www.authorsguilds.com/social-media-etiquette-seven-rules-for-brands-in-2019/
https://www.lonelyplanet.com/
https://www.nationalgeographic.com/travel/intelligent-travel/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus: 

Literatūra: pristatytas sklandus žinutės tekstas 

/Marketingas: tinkamai pritaikomos turimos 

(reikalingos) marketingo žinios užduoties 

metu). 

 

2. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat 

gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų 

dalykų metu įgytas žinias: 

 

 

 

 

Rekomenduojamas raštingumo 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas: 

 tekste nėra gramatinių ar stiliaus klaidų; 

 regione nematerialaus paveldo praktika 

vaizdžiai aprašyta tekste. 

 

Rekomenduojamas skaitmeninei 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas:  

 tekstas atitinka įprastas socialinės 

žiniasklaidos etiketo taisykles. 

 

Rekomenduojamas verslumo kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas: 

 kūrybingi ir novatoriški sprendimai 

atsispindi tekste.  
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ŠALTINIAI 
 

 

UNESCO svetainė, kurioje pristatoma 

informacija apie nematerialų paveldą: 

https://ich.unesco.org/ 

 

UNESCO filmukas apie nematerialųjį paveldą: 

https://www.youtube.com/watch?v=2phs0pQIg

WU 

 

Lietuvos nematerialaus paveldo vertybių 

sąvadas: https://savadas.lnkc.lt/  

 

Rekomendaciniai šaltiniai rinkodaros 

kompanijos kūrimui (anglų k.): 

https://www.canva.com/learn/10-tactics-for-

launching-a-product-using-social-media/ 

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-

to-create-the-best-video-marketing-campaign-

ever 

https://bigseventravel.com/2019/01/15-

brilliant-travel-marketing-campaigns/ 

https://www.shopify.com/blog/social-media-

customer-service 

 

 

 
 

 

https://ich.unesco.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2phs0pQIgWU
https://www.youtube.com/watch?v=2phs0pQIgWU
https://savadas.lnkc.lt/
https://www.canva.com/learn/10-tactics-for-launching-a-product-using-social-media/
https://www.canva.com/learn/10-tactics-for-launching-a-product-using-social-media/
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-create-the-best-video-marketing-campaign-ever
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-create-the-best-video-marketing-campaign-ever
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-create-the-best-video-marketing-campaign-ever
https://bigseventravel.com/2019/01/15-brilliant-travel-marketing-campaigns/
https://bigseventravel.com/2019/01/15-brilliant-travel-marketing-campaigns/
https://www.shopify.com/blog/social-media-customer-service
https://www.shopify.com/blog/social-media-customer-service

