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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Šio pratimo veiklos remiasi Didžiojo Turo
koncepcija. Terminas „Didysis Turas” reiškia
turą po Europą, kurį XVII ir XVIII a. atlikdavo
aristokratijai priklausantys jauni žmonės
(daugiausiai anglai) asmeniniais ir kultūriniais
tikslais. Tiek XVIII a., tiek vėliau XIX a.,
dažniausia kelionių kryptis buvo Italija, kuri
buvo įdomi menininkų miestais,
archeologinėmis liekanomis, meno ir
antikinėmis kolekcijomis.

Pratimo veiklomis mokiniai skatinami
suplanuoti šiuolaikinį Didįjį Turą bei parengti
originalų žemėlapį skaitmeninėmis
priemonėmis.
Pratime išsamiai aprašoma viena veikla.
Antroje pratimo dalyje profesijos mokytojui
pateikiama dar viena pratimo idėja.

Nuotrauka: Richard Lassels knygos “Kelionė po Italiją” (1698) nuotrauka. Šioje knygoje
pirmą kartą panaudotas terminas Didysis Turas.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
(Ne) tradicinė kelionė
Pratimo veiklos skatina mokinius leistis į
kelionę laiku ir pažinti Didįjį Turą – kaip svarbų
išsilavinimo etapą, ir kaip socialinį reiškinį.
Šiandien Didžiojo Turo idėja realizuojama
daugumoje Europos mobilumo projektų, skirtų
jauniems žmonėms.
Pirmiausiai mokiniai kviečiami pamąstyti apie
kelionių tikslus ir jų teikiamą naudą, įvertinant
akiračio plėtimą, kalbų mokymąsi, kitų šalių
architektūros, geografijos ir kultūros pažinimą.
Diskusijų metu jie identifikuos vietoves /
objektus / įvykius, kurie leidžia suprasti
fundamentaliąją Europos ir jos kultūrinio
paveldo vertę.
Atlikdami pratimo veiklas, mokiniai parengs
skaitmeninį žemėlapį, kuriame pradėdami nuo
miesto / region / šalies objektų ir pereidami
prie Europos, pažymės, jų nuomone,
svarbiausias šiuolaikinio Didžiojo Turo
vietoves. Užduotį siūloma atlikti Google My
Maps, kuris leidžia kurti asmeninius
žemėlapius ir dalintis jais socialinėje erdvėje.

Pratimo tikslai:
Susipažinti su istorine Didžiojo turo
reikšme.
Įgyti Google My Maps programos
naudojimo įgūdžių.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūros pažinimo
#istorijos
#informacinių technologijų
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Suplanuokime savo Didįjį (vietinį) Turą“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, vaizdo projektorius, rašiklis
arba pieštukas.

1 etapas
Užduoties eiga:
1. Pratimą pradėkite nuo XVII ir XVIII a.
Didžiojo Turo pristatymo. Ruošiantis
pristatymui siūlome pasinaudoti informacija
pateikiama ThoughCo, ir interviu su Paul
Stock - (Londono ekonomikos ir politikos
mokslų universiteto Tarptautinės istorijos
katedra, angl. International History
department of the London School of
Economics and Political Science (LSE).
2. Suskirstykite mokinius į grupes.
Paskatinkite juos padiskuoti ir užsirašyti mintis
/ idėjas apie „kultūrinį paveldą”, kurios
asocijuojasi su jų:
●
miestu
●
regionu
●
šalimi
Pakvieskite kiekvieną grupę pristatyti 3-4
mintis / idėjas klasei, detalizuojant pasirinkimo
priežastis.

Atlikdami šias veiklas mokiniai įgys žinių apie
istorinę Didžiojo turo reikšmę, taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei
nuomones, pateiktus rašytine ir žodine
forma;
● parinkti tinkamus komunikacijos būdus
atsižvelgiant į situaciją;
● kritinį mąstymą.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● gebėjimą suprasti žodžiu perduodamą
žinią, skaityti ir suprasti tekstus anglų kalba.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, formuojant nuostatas:
● suvokimą apie kintantį savo tapatumą ir
kultūros paveldą pasaulyje, kuriam būdinga
kultūrų įvairovė, taip pat kaip menas ir kitos
kultūros formos gali padėti stebėti ir kartu
formuoti pasaulį.

2 etapas
Rekomendacijos mokytojui:
Atvira diskusija grupėje yra kūrybinių idėjų ir
sprendimų generavimo procesas. Kiekvienas
jos dalyvis skatinamas mąstyti ir siūlyti kiek
įmanoma daugiau idėjų, kad ir kaip neįprastai
jos skambėtų.
Veiklos rezultatas.
Pristatytos diskusijų metu
kilusios mintys/idėjos susijusios
su „kultūriniu paveldu“.

Pratimas atliekamas grupėse. Užduoties eiga:
1. Pristatykite mokiniams įrankį Google My
Map.
Google Maps - tai įrankis, leidžiantis kurti ir
dalintis asmeniniais žemėlapiais. Tikslias
instrukcijas kaip kurti žemėlapį, galite rasti
apsilankę Google support paskyroje My
Maps. Prireikus daugiau informacijos,
galite peržiūrėti mokomuosius vaizdo
įrašus, pasiekiamus Youtube.
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2. Paskatinkite mokinius paieškoti
informacijos apie pirmame pratimo etape
pristatytas mintis / idėjas susijusias su
„kultūriniu paveldu“.

●

suvokimą kaip skaitmeninių technologijų
naudojimas gali padėti bendrauti, būti
kūrybiškam ir novatoriškam, taip pat suvokti
technologijų teikiamas galimybes, jų
ribotumą, poveikį ir riziką.

3. Google My Map įrankiu mokiniai turi
sukurti savo žemėlapį, kuriame būtų pažymėti
kultūros paveldo objektai / vietovės.
3 etapas.
4. Pakvieskite grupes pristatyti savo
žemėlapius klasei.

Veiklos rezultatas.
Skaitmeninis žemėlapis,
sukurtas įrankiu Google My
Map.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias
apie kultūrinio paveldo objektus / vietoves,
įgys Google My Maps naudojimo įgūdžių, taip
pat patobulins šias bendrąsiais
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, jos
pagrindu formuluoti argumentus;
● tinkamai ir efektyviai bendrauti žodžiu ir
raštu įvairiose situacijose, parinkti tinkamus
komunikacijos būdus atsižvelgiant į
situaciją.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius ir formuojant nuostatas:
● naudotis skaitmeninėmis technologijomis
bendradarbiaujant su kitais siekiant
asmeninių, socialinių tikslų;

Užduotis skirta visai klasei.
Kartu su mokiniais, susisiekite su vietiniu
turizmo informacijos centru ir pristatykite savo
parengtus darbus kaip priemonę vietos
turizmo skatinimui.
Atliekant šią užduotį, paprašykite mokinių
parengti trumpą veiklos ir rezultatų pristatymą,
akcentuojant vietinio konteksto reikšmę.

Veiklos rezultatas.
Pristatyti parengti skaitmeniniai
žemėlapiai.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagerins
komunikacijos įgūdžius, taip pat patobulins
šias bendrąsiais kompetencijas:
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius ir formuojant nuostatas:
● bendrauti ir derėtis su kitais, įveikiant
neužtikrintumą ir riziką priimant pagrįstus
sprendimus;
● supratimą kaip išnaudoti įvairias aplinkybes
ir galimybes asmeninėje, socialinėje ar
profesinėje veikloje.
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2 užduotis „Mano „išplėstinis“ namų žemėlapis: Europa“
Pirmoje užduotyje pasiūlytu metodu ir Google
My Map įrankiu galima kurti įvairius
žemėlapius. Pavyzdžiui, mokiniams galima
pasiūlyti suprojektuoti ir parengti Europos
objektų, vietovių, renginių ar įvykių žemėlapį,
reprezentuojantį kultūros paveldą ir skatinantį
jų lankymą.
Siūloma užduoties eiga:




Paskatinkite mokinius pagalvoti ir užrašyti
visas mintis, susiejant frazę „kultūrinis
paveldas“ su Europa.
Paprašykite mokinių iš sudaryto sąrašo
atrinkti 4-5 objektus / vietoves / renginius /

įvykius ir apie kiekvieną iš jų surinkti
informaciją.


Suskirstykite klasę į grupes ir paaiškinkite
kaip naudojantis Google My Map įrankiu
sukurti pasirinktus elementus vaizduojantį
žemėlapį. Galite padėti mokiniams su
Google Arts&Culture.



Paprašykite kiekvienos grupės pristatyti
žemėlapį visai klasei.

Kaip pavyzdys pateikiamas žemėlapis,
kuriame pristatomi projekto VERITAGE
partneriai.

Pavyzdys

Nuotrauka: momentinė ekrano kopija. Žemėlapyje pateiktas projekto pavadinimas, trumpas
aprašymas ir projekto partnerių pristatymas. Aprašymai papildyti nuotraukomis.
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ŠALTINIAI
Norėdami daugiau sužinoti apie Didįjį Turą,
panagrinėkite šiuos šaltinius:
1. https://www.thoughtco.com/grand-tour-ofeurope-1435014 (Rosenberg, Matt.
„Didysis Turas po Europą“, ThoughtCo,
sausio 12 d., 2019, thoughtco.com/grandtour-of-europe-1435014).
ThoughtCo - svetainė, kurioje daugiau nei
20 metų daugiausia dėmesio skiriama
ekspertų rengiamam švietimo turiniui. 2018
m. ThoughtCo bendrojo švietimo
kategorijoje gavo Komunikatoriaus
apdovanojimą, Švietimo kategorijoje Davey apdovanojimą.
2. Dr Paul Stock (Londono ekonomikos ir
politikos mokslų universiteto Tarptautinės
istorijos katedra, angl. International History
department of the London School of
Economics and Political Science (LSE))
analizuoja kaip XVII-XIX a. Didysis Turas
padėjo apibrėžti šiandieninę atostogų
planavimo sąvoką. Autorius tvirtina, kad
atostogų istorija atskleidžia svarbių dalykų
apie mus (ypač šiame kontekste svarbūs
sudėtingi ryšiai tarp Jungtinės Karalystės ir
Europos)
https://www.youtube.com/watch?v=oJ3Dgr
Gswxg
3. Siūlome panagrinėti
https://artsandculture.google.com/project/t
he-grand-tour-of-italy
Šis Google šaltinis siūlo kelionę laiku
technologijų pasaulyje per 300 metų. Jame
pateikiama Italijos kultūros vertybių,
šedevrų ir tradicijų apžvalga.
Pasinaudojant filtrų funkcija, galima rasti
šimtus maršrutų: galima tyrinėti Italiją
atlikus paiešką pagal menininką, išraiškos
priemones, meninius judėjimus, įvykius ir
kt.

Google projekte „Menas ir kultūra“ jau
daug metų skaitmenizuojami
svarbiausioms pasaulio institucijoms
priklausantys meno ir kultūros ištekliai, o
tai suteikia lankytojams galimybę iš arti
pajusti šių išteklių grožį. Kelionės maršrutų
skaitmenizavimu siekiama suteikti fizinio
apsilankymo tam tikroje vietoje jausmą, o
ne perteikti ekrane nepasiekiamų darbų
grožį.
4. https://www.nationaltrust.org.uk/petworthhouse-and-park/features/what-was-thegrand-tour - Nacionalinio pasitikėjimo
(angl. National Trust) labdaros
organizacijos (įkurtos 1895 m.) šaltinis, kuri
rūpinasi išskirtinėmis vietomis Anglijoje,
Velse ir Šiaurės Airijoje. Minėta
organizacija prižiūri pakrantes, miškus,
girias, raistus, paplūdimius, dirbamas
žemes, pelkynus, salas, archeologines
liekanas, gamtos rezervatus, kaimus,
istorinius pastatus, sodus, malūnus ir
smukles, ir valdo vieną iš pasaulio
didžiausių meno kolekcijų.
5. Norėdami geriau suprasti, kaip veikia
Google My Map, galite pasinaudoti
pateikamomis instrukcijomis
https://support.google.com/mymaps/?hl=e
n#topic=3188329
6. Jeigu norite išsamiau panagrinėti ryšius
tarp Google ir Kultūros paveldo, kviečiame
Jus paskaityti straipsnį „Partnerystės tarp
Europeana ir Google’s Field Trip nauda
turizmui” (angl. “Tourism benefits from a
cultural heritage partnership between
Europeana and Google’s Field Trip”), kurį
parengė Europos komisija.
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https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/tourism-benefits-culturalheritage-partnership-between-europeanaand-googles-field-trip

7. Siūlomas papildomas šaltinis - Unesco
interaktyvus žemėlapis
https://whc.unesco.org/en/interactive-map/

