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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Pagrindinė šio pratimo tema – alus, kuris yra
daugelio Europos šalių kultūros paveldo dalis.
Jo receptas yra vienas pirmųjų užrašytų
receptų pasaulyje. Senovės egiptiečiai
naudodavo alų religinėms apeigoms ir jo
gamybos procesą pirmą kartą užfiksavo
papiruso ritiniuose apie 5000 metų prieš
Kristų. Manoma, kad pirmosios alaus daryklos
veikė Mesopotamijos kultūros, maždaug
10000 metų prieš Kristų, laikmečiu.

priežasties svarbu geriau pažinti šį gėrimą ir
suprasti jo reikšmę Europos kultūros paveldui.

Į Europą alus atkeliavo iš Viduriniųjų Rytų ir
tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Šiandien
jis reprezentuoja visuomenės tradicijas ir
pramogas, o taip pat yra svarbus visam
Europos ekonomikos sektoriui.

Alaus daryklos šiandien taip pat stengiasi
prisiimti atsakomybę už aplinkos išsaugojimą,
ieško būdų kaip sumažinti vandens ir
energijos sunaudojimą, išmetamų atliekų ir
teršalų kiekį. Aludariai stengiasi pakartotinai
panaudoti ir perdirbti pakuotes, naudoti
antrines žaliavas.

Kiekviena šalis turi savo tradicinį alaus
gamybos ir vartojimo būdą. Dėl šios

Alaus pramonė sukuria apie 2 milijonus darbo
vietų Europoje, o jo dėka į biudžetą
patenka apie 50 milijardų eurų pajamų
mokesčio. Alaus daryklų indėlis į Europos
ekonomiką yra labai svarbus – jos ženkliai
prisideda prie ES tikslų mažinant jaunimo
nedarbą, didinant ekonomikos augimą bei
konkurencingumą.

Nuotrauka: Alus
Nuotraukos šaltinis: Daniele Grischi, Flickr
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS
Alus yra atgaivinantis gėrimas, jį įprasta gerti
susibūrimuose, pramogaujant. Vartojant jį
atsakingai – kaip tai daro didžioji dauguma
žmonių – yra suderinama su subalansuotu ir
aktyviu gyvenimo būdu.
The Brewers of Europe (Europos aludarių
asociacija, vienijanti daugiau nei 29
nacionalines aludarių asociacijas) veiklos
prioritetai1:
●

●
●

●

●

1

populiarinti alų visuomenėje ir jo indėlį į
bendruomenę ir subalansuotą žmonių
gyvenimo būdą;
stiprinti aludarių lyderystę ir atsakomybę
maisto saugos srityje;
skatinti iniciatyvas, informuojančias
vartotojus apie alaus sudėtį, nesaikingo
alaus vartojimo padarinius ir galimą
piktnaudžiavimo alkoholiu riziką;
skatinti įvairių suinteresuotųjų šalių
partnerystę ir kampanijas, skirtas kovoti su
piktnaudžiavimu alkoholiu ir remti saikingą
bei atsakingą alaus vartojimą;
skatinti tvirtas, patikimas ir šiuolaikiškas
savireguliavimo sistemas,
reglamentuojančias alaus prekybą.

https://brewersofeurope.org/site/aboutus/index.php?doc_id=423

Pratimo tikslai:
Skatinti mokinių susidomėjimą
pramonės šakomis, jų vystymusi ir
poveikiu ekonomikai atskirose ES
šalyse.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūros pažinimo
#HORECA
#ekonomikos
#informacinių technologijų
#pilietinio ugdymo
#užsienio kalbos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Alus ir visuomenė“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kamera / telefonas, kompiuterinė
programa (MovieMaker ar kt. programa).
Ketvirta pratimo dalis gali būti vykdoma
mokomojoje virtuvėje (tuomet bus reikalingi
pasirinkti maisto produktai).

1 etapas
Suskirstykite mokinius į grupes ir paprašykite
žemiau pateiktoje lentelėje sujungti šalis pagal
alaus vartojimo tradicijas.
Šalis

Alaus vartojimo
tradicijos

a. Anglija

1. su aštriomis
dešrelėmis

b. Vokietija

2. su tapomis

c. Italija

3. su dešrelėmis ir
raugintais kopūstais

d. Rumunija

4. su sūriu

e. Ispanija

5. su morkų pyragu

f. Šveicarija

6. su kepta duona

g. Nyderlandai

7. su pica

h. Lietuva

8. po darbo

Žemiau pateikiami teisingi atsakymai:
Anglija – po darbo
Italija – su pica
Rumunija – su aštriomis dešrelėmis
Vokietija – su dešrelėmis ir raugintais
kopūstais
Nyderlandai – su sūriu
Šveicarija – su morkų pyragu
Ispanija – su tapomis

Lietuva – su kepta duona
Atlikus šią užduotį pasiūlykite mokiniams
pasirinkti konkrečią Europos šalį ir surasti
tradicinį patiekalą ir jo receptą, kurio vienas
ingredientų – alus. Kartu su klase sutarkite,
kokią pinigų sumą maksimaliai galite skirti
pagaminti patiekalui. Mokiniai prieš imdamiesi
patiekalo gamybos turi apskaičiuoti jo
savikainą, esant reikalui panaršyti internete ar
apsilankyti prekybos vietoje. Paprašykite
mokinių paskaičiuoti pasirinkto recepto
biudžetą, įvertinant reikiamus ingredientų
kiekius 1 porcijai.
Jei yra galimybė, pasiūlykite mokiniams
nufilmuoti patiekalo gamybos procesą.
Paskatinkite mokinius patraukliai
apipavidalinant parengtą vaizdo įrašą,
papasakoti pasirinktos šalies maisto gaminimo
tradicijas susijusias su alumi.
Darbą siūlome atlikti MovieMaker ar kt.
programa.
Veiklos rezultatas.
Pagamintas patiekalas pagal
pasirinktą receptą. Sukurtas
vaizdo įrašas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie alaus gamybos ir vartojimo
tradicijas įvairiose Europos šalyse, taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine
informacija.
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Matematinė kompetencija ir gamtos
mokslų, technologijų ir inžinerijos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir
įžvalgą sprendžiant įvairias kasdienes
problemas.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudotis skaitmeninėmis technologijos ir
programine įranga;
● naudoti skaitmenines technologijas
tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam
užduoties atlikimui.

Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● dirbti bendradarbiaujant, siekiant planuoti ir
valdyti projektus, turinčius kultūrinę vertę;
● problemų sprendimo įgūdžius.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, skatinant:
● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis;
● vertinti galimybes ir privalumus dalyvauti
kultūros pažinimo veikloje.
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2 etapas
Užduotis gali būti atliekama individualiai arba
grupėmis.
1. Pasiūlykite mokiniams parengti informacinį
lankstinuką apie konkrečią alaus daryklą
Europoje, akcentuojant:
 galimas piktnaudžiavimo alumi
pasekmes;
 alaus daryklos pasirinktą komunikacijos
su vartotojais būdą, pristatant alaus
vartojimo tradicijas bei informuojant
apie nesaikingo alaus vartojimo
padarinius bei galimą piktnaudžiavimo
alkoholiu riziką.
2. Pakvieskite mokinius atliktą darbą pristatyti
klasei.
Veiklos rezultatas.
Parengtas ir pristatytas
informacinis lankstinukas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie galimas prevencines
piktnaudžiavimu alkoholiu priemones,
akcentuojant tradicijomis paremtą saikingą bei
atsakingą alaus vartojimą, taip pat patobulins
šias bendrąsiais kompetencijas:
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose,
dirbti komandoje ir derėtis;
● kritiškai mąstyti ir priimti sprendimus;
● pritaikyti žinias apie sveiką gyvenseną.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● pritaikyti turimas žinias apie šalies
socialinius bei ekonominius aspektus;
● naudotis tiek tradicinių, tiek naujų formų
informacijos priemonėmis ir kritiškai jas
vertinti.
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2 užduotis „Alus ir ekonomika“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

Siūlome pratimo veiklas pradėti diskusija apie
svarbiausias šių dienų alaus gamintojų
aktualijas:
sąžiningos alaus akcizų sistemos,
atspindindindinčios alaus gamybos proceso
specifiką ir pripažįstant alaus pramonės
indėlį į šalies ekonomiką, skatinimas;
● skatintini sprendimai, plečiant bendrą šio
sektoriaus rinką ES;
● Europos alaus gamybos sektoriaus
konkurencingumo skatinimas, stiprinant šio
sektoriaus vaidmenį bei didinant indėlį į ES
prekybos balansą.
●

Siūlome šią užduoties dalį atlikti individualiai.
Paprašykite mokinių prisiminti draugus,
šeimos narius ir kitus pažįstamus, dirbančius
alaus gamybos pramonėje (gamybos, tiekimo
ir pardavimo grandinėje).
Mokiniai turėtų panagrinėti dirbančiųjų šioje
pramonėje statistiką ir palyginti ją su mokinių
gautais skaičiais. Papildomai galite mokiniams
pasiūlyti parengti grafinį dirbančiųjų įvairiose
su alumi susijusiose veiklos srityse tinklo
atvaizdavimą – kiek skirtingų ekonominių
veiklos sričių tai sujungia?
Atlikus pirmąją užduoti, toliau siūlome ją tęsti
grupinio darbo metu.
Suskirstykite mokinius į grupes (maks. 4
grupės) ir paprašykite pasirinkus vieną
Europos šalį panagrinėti jos alaus pramonės
įtaką šalies ekonomikai. Remiantis statistiniais
duomenimis, gali būti parengiama trumpa
duomenų prezentacija.

Papildomai galite mokiniams pasiūlyti
panagrinėti Briuselyje įsikūrusios organizacijos
„The Brewers of Europe“ tinklapį (anglų
kalba). Organizacija vienija 29 Europos šalių
nacionalines aludarių asociacijas ir atstovauja
9500 Europos alaus daryklų interesus.
Aludariai stengiasi formuoti teigiamą požiūrį į
alų ir stiprinti šio sektoriaus vaidmenį
Europoje. Jie pasisako už tinkamų sąlygų,
leidžiančių laisvai, ekonomiškai ir atsakingai
gaminti alų bei prekiauti juo visoje Europoje,
sudarymą.

Veiklos rezultatas.
Parengtas ir pristatytas
informacinis lankstinukas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie alaus pramonės reikšmę
ekonomikai, taip pat patobulins šias
bendrąsiais kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti,
naudotis pagalbinėmis priemonėmis
● kritiškai įvertinti informaciją ir su ja dirbti.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose,
dirbti komandoje ir derėtis.
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Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
žinias ir įgūdžius:
● pritaikyti turimas žinias apie šalies
socialinius bei ekonominius aspektus,
darnų šalies ir Europos vystymąsi;
● skatinti domėjimąsi įvairiais Europos
socialinės ir ekonominės raidos aspektais

Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● pritaikyti ir plėsti žinias apie socialines ir
ekonomines galimybes ir problemas, su
kuriomis susiduria darbdavys, organizacija
ar visuomenė, etikos principus ir darnaus
vystymosi iššūkius;
● įvertinti ekonominės veiklos
įtaką žmonėmis ir pasauliu, etiško požiūrio
visais jos proceso etapais svarbą.
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3 užduotis „Alus ir aplinka“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kompiuterinės programos
(Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power
Point ar kt. programa.).
2 pratimo etape gali būti naudojama
vaizdo kamera/telefonas.

1 etapas

Pratimą siūlome pradėti diskusija apie Įmonių
socialinę atsakomybę (ĮSA), atsižvelgiant į
alaus gamintojams aktualiausiais sritis:
suteikti žinių apie alaus, žemės ūkio ir
natūralios aplinkos ryšį ir saveiką;
● atskleisti aludarių lyderystės svarbą
skatinant tvarų vartojimo ir gamybos
tobulinimą tiek praktikoje, tiek tiriamojoje
veikloje;
● nuolat tobulinti ir viešinti tvarios aludarystės
galimybes.
- Carlsberg CSR
- Guinness CSR
- Heineken CSR
- Corona CSR; vaizdo įrašas
●

Suskirstykite mokinius į grupes ir paprašykite perskaičius žemiau pateiktą informaciją ir
peržiūrėjus vaizdo įrašus - įvardinti kaip
didžiosios alaus kompanijos pozicionuoja
save ĮSA srityje:
 Carlsberg
 Guinness
 Heineken
 Corona, vaizdo įrašas

Veiklos rezultatas.
Pagilintos mokinių žinios alaus
gamybos įmonių socialinės
atsakomybės srityje.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie ĮSA alaus gamybos sektoriuje, taip
pat patobulins šias bendrąsiais
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti skirtingų tipų šaltinius, ieškoti
informacijos, ją rinkti ir apdoroti;
● formuluoti argumentus ir įtikinamai juos
dėstyti atsižvelgiant į kontekstą.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● taikyti ir plėsti žinias apie tvarias verslo
sistemas, klimato kaitą ir demografinius
pokyčius pasaulio lygmeniu ir pagrindines
jų priežastis;
● visapusiškai dalyvauti pilietiniame ir
visuomenės gyvenime suprantant
socialines, ekonomines, teisines ir politines
sąvokas ir struktūras, įvykius pasaulyje ir
tvarumo aspektus.
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2 etapas

Siūlome šį pratimo etapą atlikti grupinio darbo
metu: paskatinkite mokinius parengti
pristatymą ir/ar suplanuoti informacinę
kampaniją skirtą mažinti susidarančių atliekų
kiekį alaus pramonėje, pateikiant bent po 5
pasiūlymus šioje srityje. Pristatymą siūlome
rengti Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power
Point ar kt. programa, ar sukuriant teminį
vaizdo įrašą.

Veiklos rezultatas.
Parengtas pristatymas ir/ar
informacinė kompanija atliekų
mažinimui alaus pramonėje.
.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias žiedinės ekonomikos srityje, taip pat
patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine
informacija užsienio kalba.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● mąstyti kritiškai ir siūlyti konstruktyvius
problemų sprendimo įgūdžius.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● tinkamai ir tikslingai panaudoti
skaitmenines technologijas ir programinę
įrangą.
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● dirbti bendradarbiaujant siekiant planuoti ir
vykdyti projektus.

