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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 
 

Per pastaruosius dešimtmečius turizmas tapo 

vienu iš pirmaujančių šiandieninio pasaulio 

socio-ekonominių sektorių. Pasaulio turizmo 

organizacija (UNWTO) teigia, kad 2018 m. 

buvo fiksuojama rekordiškai daug - 1,4 

milijardo atvykstančių turistų, nuo 2017 m. šis 

rodiklis išaugo net 6 proc. Tinkamai 

pasinaudoję šiuo augimu galime kurti naujus 

verslus, darbo vietas, pagerinti gyvenimo 

sąlygas, atnaujinti viešas erdves ir 

bendruomeninės paskirties pastatus, 

populiarinti gamtos ir kultūros paveldo 

objektus. 

 

 

Nuotrauka: Etnografinė žvejo sodyba Neringa (Lithuania) http://visitneringa.com/lt/ka-
pamatyti/muziejai/nidos-zvejo-etnografine-sodyba 

 

 

Nuotrauka: Nauji poilsio namai Neringa (Lithuania)  https://www.booking.com/hotel/lt/nidos-
namai-nida.en-gb.html 

Kuršių Nerija, kurioje galima rasti šiuos objektus, 2000 m. buvo įtraukta į Unesco Kultūros paveldo 
sąrašą. „Kuršių nerijos gyvenvietės unikaliai dera prie gamtinės aplinkos. Riba tarp gamtos ir 
žmogaus valdų – labai subtili, bet vis dėlto jaučiama. Svarbu jos neperžengti, antraip gali būti 
prarastas ir visas Kuršių nerijos žavesys. Šiandien ypač aktualūs akademiko Vytauto Gudelio 
žodžiai: „Kuršių nerijos unikalumas mus visus įpareigoja dar labiau sergėti ir tausoti jos gamtą, 
kraštovaizdį nuo visų pasikėsinimų į jos ekologinę neliečiamybę, nepaisant, kas ir kur to geistų ar 
ketintų tai daryti.“ https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kursiu-
nerija/204-kursiu-nerijos-istorija

https://www.unwto.org/
http://visitneringa.com/lt
http://visitneringa.com/lt/ka-pamatyti/muziejai/nidos-zvejo-etnografine-sodyba
http://visitneringa.com/lt/ka-pamatyti/muziejai/nidos-zvejo-etnografine-sodyba
http://visitneringa.com/lt
https://www.booking.com/hotel/lt/nidos-namai-nida.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/lt/nidos-namai-nida.en-gb.html
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kursiu-nerija/204-kursiu-nerijos-istorija
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kursiu-nerija/204-kursiu-nerijos-istorija
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Keliautojus veda skirtingi motyvai pažinti kitas 

šalis, lankyti kultūros objektus, atrasti vietos 

papročius bei tradicijas. Viena tokių – 

„GoUnesco“ iniciatyva. Šalia akivaizdžios 

ekonominės naudos, turizmas gali prisidėti ir 

užtikrinant paveldo išsaugojimą, skatinti 

turistus priimančiųjų bendruomenių 

bendradarbiavimą ir pasididžiavimą. 

Turizmo sektoriui būdingas originalus dvipusis 

ryšys su aplinka. Viena vertus, jis yra susijęs 

su teritorija, priklausomas nuo šalies 

nacionalinių, regioninių ir vietos išteklių. 

Aplinkos patrauklumas yra vienas svarbiausių 

kriterijų, lemiantis žmonių pasirinkimą 

aplankyti tam tikrą vietą, o vėliau ir į ją sugrįžti. 

Tai patvirtina 2016 m. atlikta ES 

„Eurobarometro“ apklausa, skirta identifikuoti 

europiečių turizmo krypčių pasirinkimo 

kriterijus. Jos duomenimis, renkantis atostogų 

vietas svarbiausi veiksniai yra gamta ir 

kraštovaizdis, o jos unikalumas yra pagrindinė 

priežastis, skatinanti sugrįžti. Kita vertus, 

turizmas aplinkai turi didelį poveikį, ypač dėl jo 

intensyvumo. Tai yra vienas didžiausių ir  

 

 

sparčiausiai augančių ekonomikos sektorių 

pasaulyje. 

Siekdama užtikrinti, kad turizmas veiksmingai 

pasitarnautų išsaugant kultūrą, Pasaulio 

turizmo organizacija glaudžiai bendradarbiauja 

su UNESCO Pasaulio paveldo ir darnaus 

turizmo programa, siekdama sukurti 

tarptautinę tvariojo turizmo valdymo pasaulio 

paveldo objektuose sistemą. Atsižvelgiant į tai, 

kad daugiau nei 40% į UNESCO paveldo 

sąrašą įtrauktų vietų yra Europoje, o septynios 

iš dešimties labiausiai lankytinų pasaulio 

valstybių yra taip pat Europoje, jų apsaugai 

reikalingas kiekvieno iš mūsų indėlis, kuris 

šiame pratime, aktualios Europos politikos, 

individualios ir grupinės socialinės 

atsakomybės, įvairių socialinių grupių interesų 

fone bus nagrinėjamas plačiau. 

 

Šaltiniai:  

https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416608 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etud

es/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)5993

27_EN.pdf

  

https://www.youtube.com/watch?v=iNjQ4jAOkVU
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416608
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416608
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Vėjas, bangos ir žmogaus veikla 
 

Visi šioje užduočių knygoje esantys pratimai 

skirti tobulinti turizmo ir su juo susijusiuose 

sektoriuose dirbančių arba būsimų jo 

darbuotojų kompetencijas, padedančias 

pritraukti daugiau turistų, atliepti jų lūkesčius ir 

poreikius, prisidėti prie verslo plėtros. Šis 

pratimas kviečia padiskutuoti plačiau – 

paanalizuoti galimą augančių turizmo srautų 

poveikį lankytinų objektų, priskiriamų 

saugotiniems objektams, unikalumui. 

Atlikdami siūlomas veiklas mokiniai turės 

galimybę aptarti skirtingus poreikius, kuriuos 

šiandien tenka derinti skirtingoms visuomenės 

grupėms – verslo atstovams ar gamtos 

mylėtojams bei galimus kompromisus šioje 

srityje.  

Pratimas sudarytas iš 2 veiklų. Pirmojoje jo 

dalyje mokiniai supažindinami su taisyklėmis, 

galiojančiojančiomis saugomose teritorijose. 

Nagrinėdami jas mokiniai kviečiami išsamiau 

susipažinti su jų paskirtimi – kodėl galioja 

būtent tokios taisyklės, kokio poveikio ja 

siekiama, kokius (ne-)patogumus turistams jie 

sukelia bei kaip skirtinga jų formuluotė gali 

padidinti jų veiksmingumą. Atlikdami šią 

pratimo veiklą mokiniai susipažins su 

mokymosi mokant metodu, atsleidžiančiu, kaip 

norėdami paaiškinti taisyklę kitam, patys 

galime sužinoti ir išmokti daug naujų ir 

naudingų dalykų. 

Įgytas žinias mokiniai turės galimybę plėtoti ir 

antrojoje pratimo dalyje. Organizuojant 

debatus tarp skirtingus interesus 

atstovaujančių grupių atstovų, mokiniai gilinsis 

į aktualius nacionalinius ir Europos Sąjungos 

teisės aktus, ieškos praktinių pavyzdžių 

pagrindžiančių jų interesų naudą, susipažins 

su konstruktyvaus dialogo ir kompromisų 

paieškos principais aktualiais atstovaujant tiek 

individualius, tiek grupinius, asmeninius ar 

visuomeninius interesus.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 
integruoti į  

#literatūros 

#užsienio kalbų 

#teisės 

#aplinkos apsaugos 

#socialinių mokslų 

mokomuosius dalykus.  

Pratimo tikslai: 

 

Padėti mokiniams geriau suprasti 

paveldo apsaugos politikos tikslus.  

 

Plėsti mokinių suvokimą apie kultūros 

paveldo išsaugojimo naudą. 

 

Atskleisti žmogaus veiklos poveikį 

kultūros paveldo išsaugojimui. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Socialinė atsakomybė & teisiniai reikalavimai“ 

 

 

 

 

 

Pristatykite mokiniams situaciją: : 

 

Esate Kuršių Nerijos regioninio parko 

lankytojų centro darbuotojas. Šiandien centre 

sulaukėte lankytojo, kuris nori sužinoti ne tik 

apie parko teritorijoje galiojančias taisykles, 

kurias galima rasti viešose vietose esančiuose 

stenduose, bet ir kokiu tikslu jos buvo 

sukurtos. Jis nėra tikras, ar jos yra būtinos, 

nes jų laikymasis gali sutrukdyti įgyvendinti jo 

apsilankymo tikslus (jis yra gamtos 

fotografas).  

 

Pakvieskite mokinius paskaityti Parko 

lankytojų taisykles.  

Aptarkite ir pateikite trumpą paaiškinimą 

lankytojui – kokias pasekmes gali sukelti 

draudžiami veiksmai? Kokios kitos priemonės 

be šios viešai pateikiamos informacijos gali 

paskatinti jų laikytis? Mokiniai, aiškindami šias 

taisykles taip pat turėtų įtraukti argumentus 

apie bendrą socialinę atsakomybę, 

skatinančią lankytojus laikytis taisyklių ne tik 

dėl baudos, bet ir sąmoningą prisidėjimą prie 

objekto unikalumo išsaugojimo. 

Norėdamas paskatinti mokinius giliau 

pasidomėti siūloma pratimo tema ir suvokti 

darnaus turizmo politikos svarbą, mokytojas 

gali pasiūlyti klasei peržiūrėti ir aptarti šiuos 

vaizdo įrašus (anglų k.): 

● CBS žinių reportažas: „Venecija kenčia nuo 

turistų antplūdžio“ 

● „Rūpinkimės Petra: atsakingo turizmo 

skatinimo kompanija Jordanijoje“ 

● Reuters pranešimas: „Koronavirusas kelia 

grėsmę Britanijos rezervatų ateičiai“ 
 

Taisyklės paaiškinimui mokiniai turi užpildyti šią lentelę: 

Taisyklė  
Taisyklės 
laikymosi nauda 

Galima žala dėl 
taisyklės nesilaikymo 

Kitos galimos priemonės 
(šalia arba vietoj baudų), 
kurios gali paskatinti 
lankytojus laikytis šių 
taisyklių  

Lankytojams 
draudžiama važiuoti, 
sustoti ir stovėti 
motorinėmis 
transporto 
priemonėmis ne ant 
kietosios kelio dangos, 
užstatyti užtvarus ir 
įvažiavimus į mišką 

Pvz. 
Natūralaus 
kraštovaizdžio 
išlaikymas, 
nedaroma žala 
augalams 

Pvz. 
Pažeistas natūralus 
kraštovaizdis ir jo 
augmenija. Žingsnis po 
žingsnio, praėjus 5 
metams, turistas 
nebegalės pamatyti 
unikalių augalų, tipiškų 
šiai vietovei.  

Pvz. 
Vizualizacija apie 
galimas draudžiamų 
veiksmų pasekmes: 
„Prieš“ - „Po“ 

    

 

 

 

 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, rašymo lenta. 

http://visitneringa.com/lt/informacija/parko-informacija/
http://visitneringa.com/lt/informacija/parko-informacija/
https://www.cbsnews.com/news/venice-italy-threatened-mass-tourism-unesco-world-heritage-site-in-danger/
https://www.cbsnews.com/news/venice-italy-threatened-mass-tourism-unesco-world-heritage-site-in-danger/
https://www.thebrooke.org/news/responsible-tourism-campaign-tackles-issues-world-heritage-site
https://www.thebrooke.org/news/responsible-tourism-campaign-tackles-issues-world-heritage-site
https://www.reuters.com/article/us-earth-day-britain-nature/as-wildlife-revels-virus-lockdowns-put-british-nature-reserves-at-risk-idUSKCN2240M9
https://www.reuters.com/article/us-earth-day-britain-nature/as-wildlife-revels-virus-lockdowns-put-british-nature-reserves-at-risk-idUSKCN2240M9
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Jei pamokos tikslai yra susiję su mokinių 

bendravimo įgūdžių ugdymu, papildomai 

užduoties metu galima aptarti šiuos 

klausimus: 

Kaip lankytojams galime papasakoti apie 

galiojančias elgesio taisykles išlaikydami 

mandagų toną? Kaip tai galima padaryti 

veiksmingiau? 

 Susitelkti į aptariamą taisyklę. 

 Nenaudoti kaltinančio tono. 

 Pasiūlyti alternatyvą. 

 Išlaikyti mandagų toną. 

Pvz. Kuri taisyklė skamba priimtiniau Jums?  

Čia negalite statyti savo automobilio.  

Čia draudžiama stovėti. 

 

Kodėl? Pirmoji skamba griežtai ir turi 

kaltinamo tono atspalvį, antroji skamba kur 

kas neutraliau. Kodėl svarbu sutelkti dėmesį į 

veiksmą, o ne į asmenį? Nes asmuo taisyklės 

gali nežinoti ir nesusieti jos su reikiamu 

veiksmu.  

Paanalizuokite šiame pratime jau aptartas 

taisykles ir pateikite joms alternatyvas: 
 

Veiksnys Veikla Taisyklė Alternatyva 
 

Važiuoti, sustoti ir stovėti motorinėmis 
transporto priemonėmis ne ant kietosios 
kelio dangos, 

yra 
draudžiama  

stovėti galima 
pažymėtose parkavimo 
vietose. 

 

   
 

   
 

   

Šunų be pavadėlių ir antsnukių vedžioti 
negalima. 

Šunis galima vedžioti su 
pavadėliais ir antsnukiais. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos mokytojui: 

● Užduotis gali būti atliekama individualiai 

arba grupinio darbo metu (atsižvelgiant į 

mokinių pirminį pasirengimo lygį).  

● Užduotis siūlo nagrinėti taisykles, 

galiojančias kultūros paveldo objekte 

Lietuvoje. Atsižvelgiant į pamokos turinį ir 

poreikį galite pasirinkti ir panagrinėti 

kultūros paveldo objekto, esančio kitoje 

šalyje taisykles (pvz. lankytojų taisyklės 

Akropolio, esančio Atėnose (Graikija) 

muziejuje)  

● Paskatinkite mokinius panaršyti internete 

ieškant tekstinės arba vizualinės 

informacijos, kuri galėtų iliustruoti 

informaciją pateiktą lentelėje.  

● Pabandykite kartu su klase sugalvoti kitas 

galimas taisykles, kurios galėtų padėti 

išsaugoti šį kultūros objektą.  

● Pasiūlykite klasei padiskutuoti ir pasirinkti 

labiausiai įtikinamas taisyklių laikymosi 

motyvus/ priemones, galinčias padidinti jų 

efektyvumą. Užduotis, skirta taisyklių 

vizualizacijai, gali padėti mokinius labiau 

įtraukti į užduotį, sudominti kultūros paveldo 

objektų išsaugojimo tema. 

 

Šios veiklos metu mokiniai susipažins su 

šalies ir ES politika, siekiant užtikrinti tvarumą 

saugomose teritorijose ir galimą neigiamą 

nekontroliuojamo masinio turizmo poveikį, taip 

Veiklos rezultatas. 

Užpildyta lentelė, kurioje 

paaiškinamos galiojančių 

taisyklių priežastys ir jų 

nesilaikymo pasekmės bei 

pateikiami konkretūs 

pasiūlymai galintys paskatinti 

turistus jų laikytis. 

https://www.theacropolismuseum.gr/en/content/useful-information-0
https://www.theacropolismuseum.gr/en/content/useful-information-0
https://www.theacropolismuseum.gr/en/content/useful-information-0
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pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas:    

 

Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

● formuluoti argumentus ir įtikinamai juos 

dėstyti atsižvelgiant į kontekstą; 

● surasti ir naudoti skirtingus šaltinius, 

pritaikyti juos nurodytai užduočiai atlikti. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

● suprasti ir vadovautis skirtingose 

visuomenėse ir aplinkose visuotinai 

priimtinus elgesio kodeksus ir bendravimo 

taisykles;  

● konstruktyviai bendradarbiauti dirbant 

komandoje parodant toleranciją bei 

pagarbą skirtingiems požiūriams. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

● suprasti ir pritaikyti žinias apie politines 

priemones, nukreiptas į darnios 

visuomenės ir ją supančios aplinkos 

vystymosi, užtikrinimą; 

● veiksmingai bendrauti su kitais asmenimis 

bendrojo ar visuomeninio intereso labui; 

● išreikšti paramą tvariam gyvenimo būdui ir 

prisiimti atsakomybę už visus mus supančią 

aplinką. 

 

Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus (Teisė/ 

Pilietiškumo ugdymas: gebėjimas suformuluot  

 

 

taisyklę; Raštingumas/ Gimtoji k.: sklandus ir 

nuoseklus taisyklės paaiškinimas). 

2. Vertinimas atsižvelgiant į bendrą grupės 

darbą – mokinio įsitraukimas į veiklą, tikslo ir 

siekiamų rezultatų suvokimą bei gebėjimą juos 

pristatyti. Pasirinkus šį metodą, mokiniams 

turėtumėte pristatyti šiuos vertinimo kriterijus: 

● pateiktų teiginių/ taisyklių paaiškinimų 

išbaigtumas;  

● taisyklių/ priemonių iliustracija; 

● pademonstruotas gebėjimas integruoti 

socialinės atsakomybės ir teisinių 

reikalavimų laikymosi temas.  

 

3. 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: 

● užpildytoje lentelėje pateikti korektiški, 

logiški ir įtikinami teiginiai; 

● teiginiai yra paremti faktais. 

 

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir 

mokymosi mokytis kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas:  

● aktyvus dalyvavimas klasės debatuose 

laikantis bendrų visuotinai priimtinų etikos 

taisyklių;  

● pademonstruotas gebėjimas 

bendradarbiauti dirbant komandoje, 

debatuose, parodyti toleranciją, reiškiant ir 

suprantant skirtingus požiūrius. 

 

Rekomenduojamas pilietiškumo 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas: 

● pademonstruotas gebėjimas išreikšti ir 

apibūdinti darnios visuomenės vystymosi 

tikslus, vertybes ir politiką bei pagrindines 

jų priežastis; 

● pademonstruotas gebėjimas planuoti ir 

apibūdinti tinkamas bendrus visuomenės 

interesus atitinkančias priemones. 

  

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 „Išsaugojimas ar evoliucija?“ 
 

 

 

 
 
 

 
Tęsiant šio pratimo veiklas, padalinkite klasę į 

4 grupes ir pristatykite sekantį jos veiklos 

etapą:  

 

Jūs esate vienos iš šių grupių, atstovaujančių 

skirtingas pažiūras apie galimą šios vietovės 

plėtrą, atstovas: 

1 grupė: modernių architektų grupė „Turime 

čia plėtoti modernizmą – pasaulis juda į 

priekį“ arba verslininkai norintys atidaryti 

modernų restoraną /viešbutį: „Už lango XXI 

amžius!“ 

2 grupė: konservatyvių architektų grupė „Mes 

turime išsaugoti šį praeities perlą – niekas 

negali būti keičiama“ arba šio parko direkcijos 

atstovai „Žmonės čia atvyksta pasižiūrėti šio 

gamtos perlo unikalumo, o ne modernių 

objektų“. 

3 grupė: vietiniai gyventojai – „Pavargome 

gyventi muziejuje“. 

4 grupė: turistų grupė – „Čia tikrai įdomu 

apsilankyti!“ 

 

Ruošiantis debatams pasinaudokite pirmojoje 

šios užduoties dalyje gauta informacija. 

Pabaigus debatus, užrašykite pagrindinius 

kiekvienos grupės teiginius lentoje bei 

aptarkite bendrus, visoms diskusijoje 

dalyvavusioms grupėms priimtinus 

sprendimus.  

 

1 
grupė 

2 
grupė 

3 
grupė 

4 
grupė 

Galimas 
bendras 

sprendimas 

     

     

     

     

 

 
 

 

Rekomendacijos mokytojui: 

● Debatus galima surengti tiek gimtają, tiek 

užsienio kalba atsižvelgiant į pamokos 

tikslus, mokomojo dalyko turinį ir mokinių 

pasirengimo lygį.  

● Pirmoje ir antroje pratimo dalyje pasiūlykite 

mokiniams pasirinkti atstovaujamą grupę 

pagal pamokos temą ar mokomojo dalyko 

tikslus.  

● Debatų organizavimo pavyzdžių galite rasti 

čia:  

 https://www.esldebates.com/a-

teachers-guide-the-basics-of-a-

classroom-debate/ 

 https://www.euroclio.eu/wp-

content/uploads/2020/02/Learning-to-

Disagree-Teachers-Guide-2020.pdf 

 Virtualių debatų pavyzdžių galite rasti 

čia: https://www.debatingeurope.eu/. 

● Atsižvelgiant į pagrindinę šio pratimo temą, 

rekomenduojame temą nagrinėti šiais 

dviem aspektais: teisinė šalies ir ES bazė, 

galinti patvirtinti arba paneigti formuluojama 

argumentus taip pat teigiami ir neigiami 

panašių saugotinų teritorijų pavyzdžiai, 

patvirtinantys šių atstovaujamų grupių 

veiklos poveikį.  

● Atsižvelgiant į pamokos tikslus ir turinį, 

debatai gali būti keičiami individualiu 

raštišku temos nagrinėjimu, arba plakato, 

skirto organizuojamam streikui, kuriame 

dalyvauja atstovaujama grupė, kūrimu. Šiuo 

atveju rekomenduojame panagrinėti temą ir 

šiuo aspektu: Kokie yra legalaus streiko 

organizavimo etapai Lietuvoje?  

Veiklos rezultatas. 

Įvykę debatai, suformuluotos 
išvados ir priimti galimi 
tolimesni sprendimai. 
 

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

 

https://www.esldebates.com/a-teachers-guide-the-basics-of-a-classroom-debate/
https://www.esldebates.com/a-teachers-guide-the-basics-of-a-classroom-debate/
https://www.esldebates.com/a-teachers-guide-the-basics-of-a-classroom-debate/
https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2020/02/Learning-to-Disagree-Teachers-Guide-2020.pdf
https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2020/02/Learning-to-Disagree-Teachers-Guide-2020.pdf
https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2020/02/Learning-to-Disagree-Teachers-Guide-2020.pdf
https://www.debatingeurope.eu/
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Ši veikla gali padėti mokiniams pagilinti jų 

žinias apie taisykles, galiojančiais saugomose 

teritorijose, atskleisti temą įvairių atstovaujamų 

grupių aspektu, tobulinti įgūdžius ieškoti teisės 

aktų bei aktualių praktinių pavyzdžių bei jais 

remiantis formuluoti teiginius, taip pat tobulinti 

šias bendrąsias kompetencijas: 

 

Raštingumo / Daugiakalbystės 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius, 

ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, 

naudotis pagalbinėmis priemonėmis, 

žodžiais ir raštu formuluoti argumentus ir 

įtikinamai juos dėstyti atsižvelgiant į 

kontekstą; 

 naudoti skirtingų tipų šaltinius – teisės 

aktus, straipsnius, tyrimus;  

 surasti ir tinkamai pritaikyti rašytinę ir 

vizualinę informaciją gimtąja ir užsienio 

kalba, tinkamai integruoti skirtingų 

mokomųjų dalykų žinias; 

 vertinti ir panaudoti skirtingus informacijos 

šaltinius, patvirtinančius jų dėstomus 

argumentus; 

 formuluoti ir įtikinamai išreikšti argumentus 

atsižvelgiant į jų kontekstą, demonstruoti 

kritinį mąstymą ir gebėjimą įvertinti 

gaunamą informaciją.  

 argumentus formuluoti teigiamai bei 

socialiai atsakingai. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 konstruktyviai dirbti komandoje; 

 sutelkti dėmesį, įveikti sudėtingas 

užduotis, kritiškai mąstyti ir priimti 

sprendimus; 

 gebėjimą parodyti toleranciją, išreikšti 

savo požiūrį, kurti bendradarbiaujančių 

aplinką ir suprasti pateikiamus skirtingų 

požiūrių argumentus.  

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

 kritiškai mąstyti ir konstruktyviai spręsti 

problemas; 

 pritaikyti žinias apie sąvokas ir reiškinius, 

susijusius su individu, grupe, darbo 

organizacijomis, visuomene, ekonomika ir 

kultūra; 

 ieškoti sprendimų atsižvelgiat į skirtingų 

socialinių grupių poreikius bei galiojančius 

teisinius reikalavimus; 

 veiksmingai bendrauti su kitais, formuluoti 

argumentus atsižvelgiant į viešąjį interesą; 

 pateikti konstruktyvaus dalyvavimo 

bendruomenės veikloje argumentus, taip 

pat pasiūlymus dėl vietos, nacionalinio ir 

Europos lygio sprendimų. 

 

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 formuluoti 

argumentus ir juos tinkamai išreikšti. 

Teisė/pilietiškumo ugdymas: gebėjimas rasti ir 

pritaikyti tinkamą teisės normą, rasti jai 

tinkamą panaudojimo sprendimą. Aplinkos 

apsauga: gebėjimas tinkamai pritaikyti 

mokomojo dalyko metu įgytas žinias). 

 

2. Užduoties vertinimas atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimą dalyvauti debatuose. Galimus šio 

vertimo kriterijus galite rasti čia: 

 Metodinis rinkinys klasės vadovui: debatų 

metodikos integravimas į formaliojo 

švietimo sistemą;  

 The How and Why of Debates in Teaching 

and Assessment (anglų k.). 

 

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat 

gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų 

dalykų metu įgytas žinias: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/12701
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/12701
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/12701
https://www.academia.edu/2712164/The_How_and_Why_of_Debates_in_Teaching_and_Assessment
https://www.academia.edu/2712164/The_How_and_Why_of_Debates_in_Teaching_and_Assessment
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Rekomenduojamas raštingumo / 

daugiakalbystės kompetencijai priskiriamų 

įgūdžių demonstravimo vertinimas: 

 pateikti argumentai susiję su nagrinėjama 

tema/ užduotimi;  

 užduočiai atlikti panaudoti skirtingi 

šaltiniai; 

 mokiniai gali pagrįsti jų pateiktus 

argumentus;  

 pateikta informacija yra esminė, aiški, 

patikrinta ir sistemizuota;  

 pateikti argumentai atitinka debatų eigą. 

 

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir 

mokymosi mokytis kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas:  

 pademonstruotas gebėjimas 

konstruktyviai dalyvauti debatuose; 

 pademonstruotas gebėjimas tolerantiškai, 

atsižvelgiant į kitų grupių dėstomus 

argumentus, formuluoti teiginius; 

 debatuose pateikti argumentai nukreipti į 

konkrečių nagrinėjamų problemų 

sprendimą. 

Rekomenduojamas pilietiškumo 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas:  

 pademonstruotas kritinis mąstymas ir 

problemų sprendimo įgūdžiai; 

 aiškiai suformuluoti ir išreikšti argumentai, 

atspindintys konstruktyvų tam tikros 

socialinės grupės dalyvavimą 

bendruomenės veikloje, taip pat 

gebėjimas teikti pasiūlymus dėl vietos, 

nacionalinio ir Europos lygmens 

sprendimų; 

 argumentais išreikštas nacionalinės / 

Europos darnaus vystymosi politikos 

supratimas; 

 tinkamai pritaikytos sąvokos, susijusios su 

asmenimis, grupėmis, organizacijomis, 

visuomene, ekonomika ir kultūra.  

 demonstruojamas noras konstruktyviai 

dalyvauti ir ieškoti sprendimų, tenkinančių 

skirtingų socialinių grupių poreikius, 

atsižvelgti į darnios visuomenės vystymosi 

politikos tikslus. 
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ŠALTINIAI  

 
UNESCO atlikta studija, patvirtinanti Kuršių 

Nerijos unikalumą bei įtraukimą į pasaulio 

paveldo sąrašą:  

https://www.unesco.lt/uploads/file/failai_VEIKL

A/kultura/Pasaulio_paveldas%20Lietuvoje/neri

ja_dok/curonian_spit_nomination_EN.pdf 

 

Pasaulio paveldo komiteto patvirtinti veiksniai, 

darantys didžiausią neigiamą įtaką paveldo 

objektams:  

https://whc.unesco.org/en/factors/ 

 

Miestų, kuriuose yra pasaulio paveldo 

objektai, asociacijos atlikta studija tvaraus 

turizmo tema: 

https://owhc2019krakow.org/wp-

content/uploads/2019/05/sustainable-

tourism.pdf 

 

ES veikla tvaraus turizmo skatinimui: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/off

er/sustainable_lt 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-

update/natural-world-heritage-sites-under-

severe-pressure-human-activities 

UNESCO saugomi objektai: skatina ir stabdo 

masinį turizmą? (History Today, straipsnis 

anglų k.) 

https://www.historytoday.com/history-

matters/whats-point-unesco 

 

Neigiama žmogaus įtaka UNESCO gamtos 

paveldo objektams (The Guardian, straipsnis 

anglų k.) 

https://www.theguardian.com/environment/201

7/jan/31/more-than-100-natural-world-herita 

ge-sites-degraded-by-human-activity-says-

report 

 

Kodėl dauguma Pasaulio paveldo objektų yra 

pavojuje? (The Economist) 

https://www.youtube.com/watch?v=6-

K079txZe8 

 

Atsakingą turizmą Petroje (Jordanija) 

skatinantis video klipas: 

https://www.thebrooke.org/news/responsible-

tourism-campaign-tackles-issues-world-

heritage-site 

 

https://www.unesco.lt/uploads/file/failai_VEIKLA/kultura/Pasaulio_paveldas%20Lietuvoje/nerija_dok/curonian_spit_nomination_EN.pdf
https://www.unesco.lt/uploads/file/failai_VEIKLA/kultura/Pasaulio_paveldas%20Lietuvoje/nerija_dok/curonian_spit_nomination_EN.pdf
https://www.unesco.lt/uploads/file/failai_VEIKLA/kultura/Pasaulio_paveldas%20Lietuvoje/nerija_dok/curonian_spit_nomination_EN.pdf
https://whc.unesco.org/en/factors/
https://owhc2019krakow.org/wp-content/uploads/2019/05/sustainable-tourism.pdf
https://owhc2019krakow.org/wp-content/uploads/2019/05/sustainable-tourism.pdf
https://owhc2019krakow.org/wp-content/uploads/2019/05/sustainable-tourism.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable_lt
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable_lt
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/natural-world-heritage-sites-under-severe-pressure-human-activities
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/natural-world-heritage-sites-under-severe-pressure-human-activities
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/natural-world-heritage-sites-under-severe-pressure-human-activities
https://www.historytoday.com/history-matters/whats-point-unesco
https://www.historytoday.com/history-matters/whats-point-unesco
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/31/more-than-100-natural-world-heritage-sites-degraded-by-human-activity-says-report
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/31/more-than-100-natural-world-heritage-sites-degraded-by-human-activity-says-report
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/31/more-than-100-natural-world-heritage-sites-degraded-by-human-activity-says-report
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/31/more-than-100-natural-world-heritage-sites-degraded-by-human-activity-says-report
https://www.economist.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6-K079txZe8
https://www.youtube.com/watch?v=6-K079txZe8
https://www.thebrooke.org/news/responsible-tourism-campaign-tackles-issues-world-heritage-site
https://www.thebrooke.org/news/responsible-tourism-campaign-tackles-issues-world-heritage-site
https://www.thebrooke.org/news/responsible-tourism-campaign-tackles-issues-world-heritage-site

