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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Sukurti šį pratimą įkvėpė Europos paveldo
ženklo iniciatyva, 2006 m. atsiradusi dėka
tarpvyriausybinio bendradarbiavimo. Tuomet
šį ženklą gavo 68 objektai 9-iose šalyse. Nauji
šio ženklo kriterijai ir atrankos procedūra buvo
patvirtinti 2011 m., kuomet Europos Sąjungos
lygiu buvo patvirtintas Europos paveldo
ženklas (2011 m. lapkričio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimas 1194/2011
/ ES). Ši iniciatyva vienija išskirtinius paveldo
objektus, turinčius simbolinę vertę Europoje.
Visos šiuo ženklu pažymėtos vietos – nuo
paminklų ir peizažų, knygų ir archyvų,

materialaus ir nematerialaus paveldo – vaidino
svarbų vaidmenį Europos istorijoje ir kultūroje
ar Europos integracijoje.
Pratimo tikslas – supažindinti mokinius su
Europos paveldo objektais, kurie yra svarbūs
šiandienos Europos kūrimo etapai. Nuo
civilizacijos aušros iki šiandien matomos
Europos šios vietos švenčia ir simbolizuoja
Europos idealus, vertybes, istoriją ir
integraciją.

Nuotrauka: Europos paveldo ženklas suteikiamas ES esančioms paveldo vietoms, kurios vaidina
svarbų vaidmenį Europos istorijoje, kultūroje ir integracijoje.
Šaltinis: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Kelionė laiku
Pratime pateiktos užduotys kviečia mokinius
susipažinti su Europos paveldo ženklą
turinčiais objektais ir įvykiais, pabandyti surasti
bendrą nacionalinį ir asmeninį Europos piliečio
požiūrį, taip pat surasti atsakymą į klausimą
„kodėl man svarbus Europos paveldas?“.
Šiame pratime pasirinkta veikla siekiama
padėti mokytojams ir mokiniams apžvelgti
kultūros paveldo objektus visuomenės ir
technologijų istorinės raidos kontekste bei
pagilinti šios temos tarpdisciplinines žinias.
Palaipsniui, rengdami iliustruotą faktų ir
iniciatyvų, šiandien pripažįstamų Europos
paveldu, infografiką, studentai galės suprasti
jų reikšmę, pripažinti, susieti ir palyginti kitus
istorinius faktus, dariusius jiems įtaką.
Planuojama veikla, įskaitant susipažinimą su
standartizuotomis piktogramomis,
naudojamomis viešose vietose, padės gilinti
įgūdžius susieti tekstą su vaizdine informacija
ir ją iššifruoti. Norėdami išplėsti šio pratimo
metu įgytas kompetencijas, mokiniai turės
galimybę išbandyti ir sustiprinti savo
gebėjimus rengdami chronologinį įvykių planą,
skirtinguose šaltiniuose ieškodami ir
sistemindami informaciją bei ją tinkamai
pritaikydami.

Pratimo tikslai:
Plačiau supažindinti su Europos
istorijai svarbių įvykių chronologija.
Suteikti mokiniams galimybę susieti
įvairius reikšmingus istorinius faktus,
suformavusius aplinką, supančią juos
šiandien.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#istorijos
#informaciniųtechnologijų
#literatūros
#etikos
#kultūrospažinimas
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Paveldo eilė“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.
Užsiėmimas prasideda nuo klasės
apsilankymo oficialioje Europos paveldo
ženklo svetainėje.
Mokiniai, vadovaujami mokytojo, turėtų
panaršyti svetainėje ir susipažinti su bendra
informacija apie vietas, kurioms suteiktas
Europos paveldo ženklas.
Norėdami pradėti užsiėmimą, turėtumėte
susitarti, kaip bus organizuojamas darbas –
atskirai arba grupėje, tada aplankyti kiekvieną
svetainės nuorodą, perskaityti jų aprašymus ir
pabandyti organizuoti svetainėje esančius
objektus (dalį jų) chronologine seka (pradžia /
pradžios data, jei yra).
Chronologinė seka turėtų būti pateikiama
sutarta forma – Canva infografiko
forma, naudojantis kitu laiko juostos šablonu
arba sąsiuvinyje (atsižvelgiant į turimą
studentų laiką / gebėjimo naudotis
informacinėmis technologijomis lygį).
Mes taip pat rekomenduojame šią veiklą
papildyti žemiau pateikta užduotimi, kuria
siekiama supažindinti mokinius su oficialiu
visuomenės informavimo simbolių sąrašu ir
skatinti jų kūrybiškumą.
Pakvieskite mokinius apsilankyti svetainėje ir
susipažinti su oficialiais grafiniais simboliais.
Parengę infografiką, mokiniai turėtų pabandyti
iliustruoti kiekvieną laiko juostos objektą
šiomis standartizuotomis piktogramomis.
Teisingo vieno atsakymo čia nėra, todėl
mokiniai turėtų būti kūrybingi: pabandyti
interpretuoti, surasti galimas sąsajas.
Pristatymo metu mokiniai taip pat turėtų būti
pasirengę paaiškinti oficialią pasirinkto

simbolio reikšmę. Daugiau informacijos apie
ISO 7001 viešosios informacijos simbolius
rasite OBP naršymo internete platfomoje
(ieškoti „Graphical symbols“).

Veiklos rezultatas.
Parengtas Europos paveldo
objektų infografikas, iliustruotas
ISO 7001 viešosios
informacijos simboliais (pavyzdys
žemiau)
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Rekomendacijos mokytojui:
● Mokytojas turėtų skatinti mokinius burtis į
grupes atsižvelgiant į pirminį
jų pasirengimo lygį (anglų k. / informacinės
technologijos), kad padėtų jiems ugdyti
asmeninę, socialinę ir mokymosi mokytis
kompetenciją – nustatyti savo gebėjimus ir
konstruktyviai dirbti su kitais.
● Taip pat galima pasirinkti tik dalį vietų pagal
turimą užduoties laiką, atsižvelgiant į
konkretų šimtmetį, tipą, teritoriją ir kt.
● Naudodami pateiktas piktogramas mokiniai
gali surengti viktoriną. Tai leis išsiaiškinti, ar
piktogramas pakankamai lengva suprasti
be papildomo jų rašytinio paaiškinimo šalia.

Ši veikla turėtų padėti mokiniams gilinti žinias
apie materialaus ir nematerialaus paveldo
objektus, jų istoriją ir reikšmę praeityje ir
dabartyje, susipažinti su standartizuotomis
piktogramomis, taip pat patobulinti šias
bendrąsias kompetencijas:
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● suprasti rašytinę ir žodinę informaciją
užsienio kalba;
● išreikšti savo nuomonę, pasitelkdami
žodyno ir funkcinės gramatikos žinias.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● kurti, išreikšti ir paaiškinti sąvokas, faktus ir
nuomones tiek žodine, tiek rašto forma,
naudojantis įvairių dalykų ir kontekstų
vaizdo, ir skaitmenine medžiaga.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● išreikšti idėjas įvairiomis formomis.

Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, siūlome
keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus
(Informacinės technologijos: teisingai
parengtas infografikas; užsienio kalba:
gebėjimas suprasti tekstinę informaciją ir
remiantis ja formuluoti išvadas).
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:
● pademonstruotas gebėjimas panaudoti
skirtingų tipų šaltinius;
● pademonstruotas gebėjimas susisteminti,
pateikti įsisavintą informaciją;
● pademonstruotas gebėjimas įgyvendinti
užduotį pagal duotus nurodymus /
išsiaiškinti poreikius / užtikrinti būtinus
žmogiškuosius ir materialinius išteklius
užduočiai įgyvendinti.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat gebėjimas
pritaikyti integruotų mokomųjų dalykų metu
įgytas žinias.
Rekomenduojamas daugiakalbystės
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● tinkamai suformulos išvados, remiantis
tekste pateikiama informacija;
● pristatymo informacija pateikiama
sklandžiai ir struktūruotai.
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Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● parengtas infografikas atskleidžia gebėjimą
kūrybiškai panaudoti informacinių
technologijų žinias.

Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● istoriniai faktai iliustruoti piktogramomis,
gebama pagrįsti pasirinkimus.
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2 užduotis „Transporto priemonių evoliucija“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

Veikla pradedama pristatant situaciją
mokiniams.
Šioje užduotyje siūlome organizuoti kelionės
maršrutą nuo istorinių Europos vietų šaknų.
Mokiniai turi pasirinkti tą patį infografiką ir
pradedant nuo pirmosios pavaizduotos datos,
suplanuoti kelionę su tuo metu tipine
transporto priemone (kiekvienoje stotelėje
keičiant skirtingas transporto priemones).
Mokiniai gali pasirinkti atnaujinti parengtą
infografiką arba sukurti naują. Jie turi paruošti
savo pasirinkimo paaiškinimą ir argumentaciją
istorinių / techninių naudotų transporto
priemonių evoliucijos kontekste bei pateikti ir
paaiškinti galimas alternatyvas.

Veiklos rezultatas.
Transporto priemonių evoliucijos
keliaujant laiko maršrutu
pristatymas (pavyzdys dešinėje)


Rekomendacijos mokytojui:
 Atsižvelgiant į darbo organizavimo poreikį
pratimas gali būti organizuojamas kaip
grupės darbas arba individuali užduotis.
 Mokytojas taip pat gali duoti papildomų
užduočių: planuoti maršrutą ne tik pagal
laiką, bet ir per analizuojamų paveldo
objektų geografines vietoves / apskaičiuoti
numatomą maršruto trukmę, išspręsti kitus
su kelionėmis susijusius klausimus.
 Kai kurios transporto priemonės gali būti
vienodos (arklys, vežimas) dėl to paties

istorinio laikotarpio arba sunku rasti
paveikslėlį, iliustruojantį jo ypatumus.
Tuomet rekomenduojame naudoti tekstinius
šaltinius ir aprašyti jų skirtumus žodžiu arba
raštu.
 Šį pratimą taip pat galima pritaikyti prie
skirtingos mokymo programos: kirpimo,
maisto gaminimo, siuvimo, statybininko ir
kt. Kiekvienos programos studentai gali
pažvelgti į savo sektoriaus ypatybių raidą,
atsižvelgdami į svarbius istorinius Europos
faktus.
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Ši veikla turėtų padėti studentams gilinti žinias
apie transporto priemonių evoliuciją, taip pat
patobulinti šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 atskirti ir naudoti įvairius šaltinius, ieškoti,
rinkti ir apdoroti informaciją.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 pasiekti, naudoti, vertinti, kurti ir dalytis
skaitmeniniu turiniu.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 nustatyti individualius gebėjimus, sutelkti
dėmesį, spręsti sudėtingumą, kritiškai
apmąstyti ir priimti sprendimus.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus
(Informacinės technologijos: tinkamai
parengtas inforgrafikas; Istorija: gebėjimas
pritaikyti istorines žinias informacijos paieškai,
paaiškinti galimą įvairių transporto priemonių

panaudojimą tuometiniame istoriniame
kontekste.
2. Įgūdžių, priskirtų konkrečioms pagrindinių
kompetencijų sritims, naudojimas / tobulinimas
šio pratimo metu, taip pat gebėjimas pritaikyti
aktualias anksčiau įgytas žinias.
Rekomenduojamas raštingumo
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 rengiant infografiką panaudoti įvairūs
šaltiniai, mokiniai naudojantis rasta
informacija gali paaiškinti įvairių transporto
priemonių panaudojimą.
Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 parengti infografikai atskleidžia gebėjimą
kūrybiškai išnaudoti informacinių
technologijų žinias.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 istorinis faktas iliustruojamas transporto
priemonių nuotraukomis, o pasirinkimas yra
aiškiai pagrįstas.
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3 užduotis „Kandidato paraiška“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.
Šia veikla siūlome apibendrinti 1 ir 2 veiklose
įgytas žinias. Tai gali būti organizuojama kaip
atskira užduotis. Visa klasė arba kiekvienas
klasės narys turėtų atskirai pagalvoti ir
pabandyti pasiūlyti dar vieną objektą Europos
paveldo ženklui. Susipažinkite su paraiškos
rengimo gairėmis ir pabandykite klasėje aptarti
– koks materialus ar nematerialus šalies
objektas vertėtų būti šiame sąraše dėl
simbolinės europinės vertės. Pasiūlymai gali
būti pateikiami įvairiomis formomis - diskusijos
(metodo aprašymas - žr. Pratimą #nauja
#greita VS #sena #lėta, 1 veikla),
individualaus pristatymo („Prezi“, „PowerPoint“
ar kita programa), rašytinis – esė (gimtoji ar
užsienio kalba).
Veiklos rezultatas.
Parengti ir sutarta forma
pateikti argumentai apie šalies
paveldo objektus.





Rekomendacijos mokytojui:
Užsiėmimo rezultatus galima suskirstyti –
mokiniai gali balsuoti ir pareikšti savo
nuomonę apie pateiktų argumentų
įtikinamumą.
Mokiniams galėtų būti pasiūlyta jau
parengtoje laiko juostoje nustatyti naujo
pasiūlymo vietos datą (jei įmanoma
nustatyti, 1 užduotis), taip pat galimą
transporto priemonę (2 užduotis).

Ši veikla daugiausia skirta ugdyti mokinių
pilietiškumo kompetenciją, lavinant jų
įgūdžius:
 pritaikyti žinias apie Europos bendrąsias
vertybes;
 kritiškai apmąstyti šalies, Europos ir
pasaulio istorijos raidą;
 pripažinti Europos įvairovę ir kultūrinę
tapatybę, geriau suvokti kaip nacionalinė
kultūrinė tapatybė prisideda prie Europinės
tapatybės.

Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į konkretaus dalyko
reikalavimus (Literatūra: esė kokybė, kultūros
pažinimas: išsamus temos pristatymas).
2. Užduoti atliekant debatų metodu užduotį, jo
vertinimo pavyzdžius galima rasti čia:
 https://www.esldebates.com/ateachers-guide-the-basics-of-aclassroom-debate/
 https://www.euroclio.eu/wpcontent/uploads/2020/02/Learning-toDisagree-Teachers-Guide-2020.pdf
Informacijos apie debatus lietuvių kalba rasite
šaltiniuose lietuvių kalba, pvz. Ugdymo
plėtotės centro parengtoje mokymo
medžiagoje
3. Įgūdžių, priskirtų konkrečioms pagrindinių
kompetencijų sritims, naudojimas / tobulinimas
šio pratimo metu taip pat gebėjimas pritaikyti
išankstines ir įgytas žinias apie įvairius
dalykus:
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Rekomenduojamas pilietiškumo
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 pademonstruoti kritinio mąstymo ir
problemų sprendimo įgūdžiai;





žinios apie nacionalinius kultūros paveldo
objektus derinamos su žiniomis apie
bendras Europos vertybes;
į pristatymą / argumentus integruojamos
žinios apie Europos kultūrų
daugiakultūrinius ir socioekonominius
aspektus, tautinę kultūrinę tapatybę.
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ŠALTINIAI
Šaltiniai kuriuose pristatomas transporto
priemonių vystymo istorija (anglų k.):
 https://www.youtube.com/watch?v=LGTlTlV
1Nxs
 https://www.britannica.com/technology/hist
ory-of-transportation
 http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintext
histories.asp?historyid=ab79

Internetinė viktorina, skirta pagilinti Europos
istorijos žinias:
 https://europa.eu/learning-corner/the-timemachine_en

