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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 
 

„Istoriniai šaltiniai byloja, kad vyno gimtinė – 

dabartinė Gruzijos ir Armėnijos teritorija. Čia 

vynas pradėtas gaminti prieš 7–8 tūkstančius 

metų. O mūsų protėviai vyno pirmiausia 

paragavo tik grafui Tiškevičiui jį atgabenus į 

Lietuvą. Taigi vynas į Europą atėjo su 

krikščionybe, nes tai, sakoma, produktas, 

skirtas nuo Dievo <..>. Pirmieji vyno 

gamintojai buvo vienuoliai, vienuolynuose 

gaminę vyną iš vynuogių” (šaltinis: 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=33810) 

Vyno dėka Europoje atsirado vyno turizmas, 

kurio paklausa nuolat auga. Jis suteikia 

galimybę sužinoti apie vyno tradicijas ir 

vyndarystės kultūrą. Vyninių lankymas, vyno 

degustacijos, pasivaikščiojimai vynuogynuose 

ar net derliaus nuėmimas pritraukia turistus iš 

viso pasaulio.  

Akivaizdi ir vynuoges auginančių žmonių įtaka 

kraštovaizdžiui, matoma tūkstančiuose terasų 

šalyse, kuriose aktyviai plėtojamas vynuogių 

auginimas. Daugiausia jų sudaro uolos, kai 

kuriose vietose – granitiniai dirvožemiai. Tai 

lemia stačių šlaitų, kuriuose sodinami 

vynuogynai, apkrovą. Pasaulietiškos vyno 

kultūros tradicijos ir žmogaus darbas, sukūręs 

tūkstančius mylių sienų vynogienojų eilių palei 

šlaitus, sukūrė paprastam žmogui 

neapsakomo grožio peizažą. 

Vynas – tai kultūra, bendravimas, tradicijos. 

Jokiame žemyne vynas taip neatspindi jį 

sukūrusių žmonių kultūros ir vietovių, kuriose 

augo vynuogės, skonio, kaip Europoje. Jo 

gamybos ir vartojimo tradicijos Europoje siekia 

labai senus laikus. Vynas buvo laikomas 

sveiku produktu, o šiandien jis reprezentuoja 

vyndarystės tradicijas. Vynų pavadinimai 

Europoje yra kilę pagal jų gaminimo vietovę, o 

ne vynuogių rūšį, iš kurios jie yra gaminami. 

Europos vynai atspindi vietinius skonius, o ne 

pasaulines tendencijas. 

 

 

 

Nuotrauka: Vyno taurė, statinė ir vynuogės Prancūzijoje 

 

Nuotraukos šaltinis: Fshoq! Blog 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=33810
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
 

Europa pirmauja pagal vyno gamybą 

pasaulyje. Žemyne kasmet pagaminama 175 

mln hektolitrų vyno, t.y. 65 % visos pasaulyje 

pagaminamos produkcijos, 57 % 

suvartojamos produkcijos  70% viso pasaulio 

vyno eksporto kiekio. Vynuogynai Europoje 

sudaro apie 45 proc. visų pasaulio vynuogynų 

ploto (Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio 

direktorato duomenys). 

Vyno sektorius Europoje yra reikšmingas 

socialiniu-ekonominiu, aplinkos ir 

visuomeniniais aspektais. Jis suteikia darbo 

vietas milijonams žmonių, prisideda prie 

visuomenės struktūros ir gyvenimo būdo 

išsaugojimo, o  vynmedžiai savo ruožtu 

gražina kraštovaizdį. Tai yra esminė Europos 

tapatybės samprata (Comité Européen des 

entreprises de Vin/ CEEV). 

,,Vyno pažinimo tradicijos – neatsiejama 

kiekvienos šalies kultūros dalis, o vyno 

turizmo populiarumas nuolatos auga. Vyno 

ekspertų nuomone, šiuo metu vyno turizmas 

išnaudoja tik 20 proc. savo potencialo ir 

artimiausioje ateityje galėtų padvigubėti. 

Nepaisant to, kad vynas yra svarbiausias 

akcentas, vyno turizmas taip pat siūlo 

turistams atrasti užmiesčio vietovių gamtą, 

paragauti vietinių produktų, tokių kaip 

alyvuogių aliejus, atrasti daugybę vietinių 

valgių ir virtuvių – taip tiesiami tiltai tarp kaimo 

ir miesto vietovių (šaltinis: 

https://www.wineinmoderation.eu/lt/content/Vy

no-turizmas.7/)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#kultūros pažinimo 

#užsienio kalbos 

#geografijos 

#turizmo  

mokomuosius dalykus.  

Pratimo tikslai: 

Skatinti domėjimąsi arbatos 
pagilinti žinias vyndarystės, 
ekonominės veiklos įtaką 
regionams. 

Išsamiau susipažinti su vyno 
turizmo vystymosi tendencijomis.  

 

 

 

https://www.wineinmoderation.eu/lt/content/Vyno-turizmas.7/
https://www.wineinmoderation.eu/lt/content/Vyno-turizmas.7/
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Ekonominė vyno reikšmė“ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 etapas 
 
 

1. Suskirstyti mokinius į grupes ir pakvieskite 

juos paieškoti informacijos apie Porto ir Douro 

regionus (Portugalijoje) – jų vystymąsi vyno 

turizmo dėka.  

Galima mokiniams pasiūlyti pasinaudoti šiais 

šaltiniais (anglų kalba): 

 Porto istorija ir ekonomika   
 Vyno istorija  
 Vyno istorija  
 Vietovių ekonominė plėtra Europoje 
  Vietovių ekonominė plėtra Europoje  

 

2. Remiantis rasta informacija paprašykite 

mokinių parengti informacinį lankstinuką (gali 

būti plakatas, brošiūra ar vaizdo klipas) apie 

minėtus regionus . Pristatymą siūlome rengti 

Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power Point 

ar kt. programa. Atsižvelgiant į pamokos 

tikslus, pristatymas gali būti rengiamas 

užsienio kalba. 
 

3. Pakvieskite mokinius savo darbus pristatyti 

klasėje. 

 

 

 

 

 

 

2 etapas 
 
 

1. Suskirstykite mokinius į grupes ir 

paprašykite atlikti tyrimą siekiant išsiaiškinti 

koks yra svarbiausias produktas ar sektorius, 

turėjęs įtakos ekonomikos, socialiniam, 

architektūriniam, turizmo ir pan. augimui jų 

gimtajame mieste ar regione. 

 

2. Pakvieskite mokinius sukurti reklaminį 

vaizdo įrašą, siekiant pritraukti kuo daugiau 

turistų į jų miestą ar regioną. Pristatymą 

siūlome rengti MovieMaker ar kt. programa. 

Atsižvelgiant į pamokos tikslus, pristatymas 

gali būti rengiamas užsienio kalba. 

 

3. Pakvieskite mokinius savo sukurtus vaizdo 

įrašus pristatyti klasėje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 etapas 
 
 

1. Suskirstykite mokinius į grupes ir 

pakvieskite juos padiskutuoti – koks miestui ar 

regionui būdingas produktas galėtų jį 

reprezentuoti ir padėti pritraukti daugiau 

turistų? Kokias turizmo paslaugas, susijusias 

su šiuo produktu, miestas galėtų pasiūlyti? 

 

2. Paprašykite mokinių parengti lankstinuką, 

brošiūrą ar reklaminį filmuką potencialiems šių 

paslaugų turistams. Darbą siūlome atlikti 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, kompiuterinė programa (Canva, 

Prezi, MS Publisher, MS Power Point, 

MovieMaker ar kt. programa), popierius, 

rašikliai, vaizdo kamera (ar telefonas). 

Veiklos rezultatas. 

Parengtas ir pristatytas 

informacinis 

lankstinukas/plakatas/brošiūra/

vaizdo klipas apie Porto ir 

Douro regionus (Portugalijoje).  

Veiklos rezultatas. 

Parengtas ir pristatytas vaizdo 

įrašas, skatinantis apsilankyti 

mokinių gimtajame mieste ar 

regione. 

http://www.greatwinecapitals.com/capitals/porto
http://www.greatwinecapitals.com/capitals/porto
https://vinepair.com/wine-colonized-world-wine-history/#1
https://winefolly.com/lifestyle/a-brief-illustrated-history-of-wine/
https://urbact.eu/local-economy
http://csinvesting.org/wp-content/uploads/2012/07/an_economic_history_europe.pdf
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
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PowerPoint, Canva, Prezi, MS Publisher, 

MovieMaker ar kt. programa. Atsižvelgiant į 

pamokos tikslus, pristatymas gali būti 

rengiamas užsienio kalba. 

Papildomai mokiniams galima pasiūlyti 

parengti naujos paslaugos rinkodaros planą: 

galimas tikslines grupes, 

paklausą,  rinkodaros priemones ir jų kaštus, 

galimą pelningumą.  

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie vyno turizmo paslaugų sektorių, jo 

reikšmę ekonomikai, taip pat patobulins šias 

bendrąsias kompetencijas:    

 
Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine forma; 

● 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. 

 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● skaityti ir suprasti pateiktą informaciją anglų 

kalba. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● kurti skaitmeninį turinį; 

● naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui. 

 
Verslumo kompetencija, tobulinant 
įgūdžius: 
● dirbti bendradarbiaujant; 

● spręsti kylančias problemas. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius ir 

nuostatas: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

● suprasti ir gebėti aktyviai įsitraukti į įvairiais 

kultūrų pažinimo praktikas. 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Parengtas turizmo paslaugos 

viešinimo lankstinukas. 

https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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2 užduotis „Atostogos vyno pasaulyje“ 
 

 

 

 

 

Užduotis gali būti atliekama individualiai arba 
grupėse.  

1. Pateikite mokiniams užduotį: 

„Esate naujas kelionių agentūros darbuotojas. 

Pas Jus atėjo vyresnio amžiaus pora, kuri 

domisi kelionėmis į vyndarystės tradicijomis 

garsėjančias šalis Europoje. Suplanuokite ir 

pasiūlykite galimą kelionės maršrutą 

įvertinant: 

 transporto būdą; 

 reikalingos (ar ne) gido paslaugos; 

 nakvynės vietas; 

 ekskursijas į vyno daryklas; 

 lankytinas įžymias vietas; 

 sutartą galimą maksimalų biudžetą. 

 

2. Pakvieskite mokinius pristatyti suplanuotą 

kelionės maršutą. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias kelionių planavimo srityje, taip pat 

patobulins šias bendrąsias kompetencijas: 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● sutelkti dėmesį, įveikti sudėtingas užduotis, 

kritiškai mąstyti ir priimti sprendimus; 

● parodyti toleranciją, išreikšti ir suprasti 

skirtingus požiūrius, kurti pasitikėjimą ir 

jausti empatiją. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● išnaudoti įvairias aplinkybes ir galimybes 

asmeninėje, socialinėje ar profesinėje 

veikloje; 

● spręsti kylančias problemas. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius ir 

formuojant nuostatas: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

● suprasti ir gebėti aktyviai įsitraukti į įvairiais 

kultūrų pažinimo praktikas. 

 

 
Veiklos rezultatas. 

Suplanuotas kelionės 
maršrutas. 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris. 

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

