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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 

 

Įvairūs įvykiai palieka žymę istorijoje, kai 

kuriuos faktus žmonės mini iki šiol. Pasaulio, 

atskirų šalių istorija turi įtakos žmonėms, jų 

pasaulėžiūrai, kultūrai. Žmones įkvepia įvairūs 

personažai ir įvykiai. Istoriniai įvykiai padeda 

žmonėms geriau suprasti pasaulį, kuriame jie 

gyvena. Kaip sakoma berberų patarlėje: „Kai 

nežinai, kur eini, žiūrėk, iš kur esi kilęs“. Dėl 

tos pačios priežasties profesinio mokymo 

turizmo krypčių moksleiviams svarbu gilinti 

žinias apie bendrąją kultūrą ir istoriją. 

Istorinės eros pavyzdys yra Vikingų amžius, 

kuris tęsėsi daugiau nei 300 šimtų metų. Tai 

labai svarbus etapas, nes vikingų žinios apie 

laivybą ir laivų statybą bei užkariavimai paliko 

žymę istorijoje. Daugybę jų egzistavimo 

pėdsakų vis dar galima rasti ir šių laikų 

Europoje.Vikingai grobiškais tikslais įsiveržė į 

daugybę vietovių, tačiau tai ne tik tai – jie 

apgyvendino Anglijos miestuose, tokius kaip 

Jorkas, paversdami jį pagrindiniu upių uostu 

Vikingų prekybos maršrute visoje Šiaurės 

Europoje. 

Šiuo pratimu siekiama paskatinti mokinius 

apmąstyti svarbius istorinius įvykius, 

pasimokyti iš jų ir nukreipti save tikslingai 

veiklai. 

 

 

 

Nuotrauka: „Drakkars“ - ilgi vikingų laivai, glaudžiai susiję su Skandinavijos istorija. 

Nuotraukos šaltinis: https://diversamente.es/project/la-nao/ 
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS 
 

 

Istorinių įvykių ir faktų žinojimas yra svarbūs 

profesinių mokyklų turizmo krypties programų 

mokiniams. Tai suteikia galimybę suplanuoti 

įdomias ir išskirtines ekskursijas bei keliones, 

tinkamai reprezentuoti savo šalį 

Pirmos užduoties veiklomis mokiniai skatinami 

susipažinti su  šalies istorinių įvykių pristatymu 

tinklapiuose užsienio kalba, Atlikdami antros 

užduoties veiklas mokiniai remiantis surinkta 

informacija planuos ekskursiją po ją 

reprezentuojančius objektus. Pristatymo metu 

mokiniai papasakos ir atsakys į dalyvių 

klausimus apie lankomas vietoves, taip pat 

aptars  kaip šie  įgūdžiai galėtų padėti jų 

profesinei karjerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#kultūrospažinimo 

#istorijos 

#geografijos 

#informaciniųtechnologijų 

mokomuosius dalykus.  

Pratimo tikslai: 

 

Skatinti mokinių domėjimąsi 

istoriniais faktais. 

 

Didinti mokinių gebėjimus pristatyti 

šalies istoriją apibūdinančius 

faktus.  
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Reikšmingi šalies istoriniai įvykiai“ 
 

 

 

 

 

 
Pakvieskite mokinius paieškoti informacijos 

internete užsienio kalba – kokius istorinius 

faktus apie mūsų šalį dažniausiai pateikia 

užsienio šalių šaltiniai? Ar jūsų nuomone jie 

turėjo reikšmingą įtaką mūsų kultūros 

formavimuisi? 

Pakvieskite klasę padiskutuoti apie tai ką jie 

rado internete. Siūlome aptarti šiuos 

klausimus: 

● Ar manote, kad šie šalies istoriniai įvykiai 

yra svarbūs? Jei taip, kodėl? 

● Kurie konkretūs įvykiai yra svarbūs? 

● Ar Jums buvo sunku tyrinėti/ieškoti 

informacijos? 

● Ar įdomu su kolegomis kalbėtis apie 

istorinius įvykius pateikiamus užsienio šalių 

šaltiniuose? 

● Ar manote, kad gebėjimas pristatyti savo 

šalies istoriją galėtų padėti Jūsų profesinei 

karjerai? 

 
 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

istorines žinias, formuos suvokimą apie 

svarbiausius šalies įvykius taip pat patobulins 

šias bendrąsias kompetencijas:    

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

įgūdžius ir formujant nuostatas: 

● suprasti rašytinę informaciją užsienio kalba; 

● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną; 

● domėtis tarpkultūrine komunikacija. 

 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius:  

● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine ir žodine 

forma; 

● išreikšti ir paaiškinti faktus ir nuomonę 

žodine forma. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris. 

Veiklos rezultatas. 

Surasta informacija ir įvykusi 
diskusija apie istorinius 
įvykius. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Suskirstykite mokinius į grupes ir remiantis 

pirmoje užduotyje surinkta informacija 

parenkite ekskursiją užsienio svečiams. Kokie 

objektai gali reprezentuoti svarbiausius 

pristatomus faktus apie Lietuvą? Kokia tvarka 

juos aplankytumėte? Kokia pagrindinė 

informaciją pristatytumėte? Parenkite trumpą 

maršruto pristatymą.  

Darbą siūlome atlikti Canva, Prezi, MS 

Publisher, MS Power Point ar kt. programa. 

Pakvieskite grupes pristatyti suplanuotas 

keliones. Mokiniai turi būti pasirengę 

papasakoti ir atsakyti į klausimus apie siūlomą 

maršrutą. Aptarkite: kokios detalės Jūsų 

nuomone būtų idomiausios Jūsų svečiams. 

Kaip jas pristatytumėte? 

Klausimai diskusijai: 
● Kas labiausiai patiko atliekant šį pratimą? 

● Ar buvo sunku atrinkti objektus/ suplanuoti 

maršrutą? 

● Su kokiomis kitomis šalimis susiję 

pristatomi svarbiausi šalies faktai? 

● Ar Jums svarbu dalintis turima 

informacija/žiniomis su kitais? 

● Kodėl Jūsų nuomone yra svarbu (nesvarbu) 

tinkamai pristatyti savo šalį svečiams iš 

užsienio?  

● Ar manote, kad ši veikla Jums bus 

naudinga ateityje? 

  

 

 

 

 
 
 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie savo šalies istorines 

vietoves/įvykius, tobulins organizacinius 

įgūdžius, taip pat šias bendrąsias 

kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius:  

● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine ir žodine 

forma; 

● išreikšti ir paaiškinti faktus ir nuomonę 

žodine forma. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius:  

● naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir 

programine įranga; 

● naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius:  

● išnaudoti įvairias aplinkybes ir galimybes 

asmeninėje, socialinėje ar profesinėje 

veikloje; 

● dirbti bendradarbiaujant planuojant ir 

įgyvendinant veiklas/inicatyvas, turinčias 

kultūrinę vertę. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

● kūrybiškai išreikšti savo idėjas perteikiant 

informaciją apie šalies i Europos istorijos 

faktus. 

Veiklos rezultatas. 

Parengta ekskursija po 
svarbiausiu Lietuvos įvykius 
reprezentuojančius objektus.  

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, kompiuterinė programa 

(Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power 

Point ar kt. programa) 

https://www.canva.com/
https://prezi.com/
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
https://www.canva.com/
https://prezi.com/


6 

 
 

 

ŠALTINIAI 
 

Lietuvos istorijos pristatymo užsienio 
šaltiniuose pavyzdžiai 

https://www.lonelyplanet.com/lithuania/history  

https://www.worldtravelguide.net/guides/europ
e/lithuania/history-language-culture/  

https://www.britannica.com/topic/history-of-

Lithuania 

 

 

https://www.lonelyplanet.com/lithuania/history
https://www.worldtravelguide.net/guides/europe/lithuania/history-language-culture/
https://www.worldtravelguide.net/guides/europe/lithuania/history-language-culture/
https://www.britannica.com/topic/history-of-Lithuania
https://www.britannica.com/topic/history-of-Lithuania

