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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Pratimą sudaro trys veiklos. Pirmojoje jų
mokiniai kviečiami atidžiau pažvelgti į kasdienį
gyvenimą savo mieste, antrojoje – išsamiau
panagrinėti savo kilmės šaknis, paskutinėje,
trečiojoje, aptarti pirmųjų dviejų temų ryšį su
Europos kultūriniu paveldu.
Kultūros paveldą formuoja kiekvieno mūsų
individuali ir bendra istorija. Įsitraukę į
siūlomas šio pratimo užduotis, mokiniai

įsitikins, kad šalies ar kontinento kultūros
paveldo detalės, jungiamosios ir
maišydamosios tarpusavyje, suformuoja
bruožus, kuriuos mes laikome jų
skiriamosiomis ypatybėmis. Pratime bus
vartojamos tokios sąvokos, kaip „išankstiniai
nusistatymai”, „migracija”, „įvairovė”, todėl
mokytojui, besiruošiančiam atlikti šį pratimą
klasėje, siūlome susipažinti su jomis išsamiau.

Žmonių figūros iliustruotos ES šalių vėliavomis
Šaltinis: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/album/M-000004/P-010306~2F00-1
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS

Pratimo veiklomis siekiama padėti mokiniams
geriau suprasti išankstinių nusistatymų bei
stereotipų formavimąsi ir tuo pačiu susipažinti
su vietos bendruomenėmis bei skirtingomis
kultūromis savo mieste.
Projekto veiklos bus vykdomos klasėje ir už
mokyklos ribų. Atliekant užduotį mokiniai turės
pristatyti užduotį praeiviams ir gauti jų sutikimą
fotografuoti. Mokytojas gali lydėti mokinius,
tačiau turi stengtis kuo mažiau įtakoti šį
procesą.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūros pažinimo
#istorijos
#pilietinio ugdymo
#geografijos
#HORECA
#informacinių technologijų
#užsienio kalbos
#klientų aptarnavimo
mokomuosius dalykus.

Pratimo tikslai:
Susipažinti su išankstinių nuostatų ir
stereotipų kilme.
Apžvelgti išankstinių nusistatymų bei
stereotipų daromą įtaką kitų kultūrų
pažinimui.
Gilinti mokinių žinias migracijos
srautų Europoje istorijos ir jos įtakos
kultūros paveldo formavimuisi srityje.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Šypsokitės! Jus fotografuoja“

Nuotrauka: Žmonės traukinių stotyje
Nuotraukos šaltinis: Skitterphoto iš Pexels

Reikalingos priemonės: kompiuteris,
interneto ryšys, fotoaparatas (ar kamera),
kompiuterinė programa (MS PowerPoint,
Canva ar kt.)

1. Užduotis bus atliekama grupėse. Kiekviena
jų, išėjusi į gatvę ar kitą viešą miesto vietą,
telefonu ar fotoaparatu turi padaryti ne mažiau
nei 5 skirtingų žmonių nuotraukas. Prieš
fotografuodami, mokiniai turi pristatyti savo
užduotį ir jos tikslą bei gauti leidimą
fotografuoti (rekomenduojama tam iš anksto
pasirengti rašytinę formą). Gavę sutikimą
fotografuoti jie taip pat turi pasidomėti

fotografuojamų žmonių profesija, amžiumi,
tautybe bei jo veikla (ką jis/ji veikia traukinių /
autobusų stotyje, kur eina gatvėje).
2. Atlikus užduotį grupėms turi būti skiriama
šiek tiek laiko parengti nuotraukų pristatymą,
naudojant Power Point, Canva ar kt.
programą.
3. Sekančioje šio pratimo užduoties dalyje
kiekviena grupė turi klasei pristatyti parengtą
nuotraukų prezentaciją. Mokiniai turi bandyti
atspėti nufotografuoto asmens profesiją,
tautybę, amžių, jo veiklą fotografavimo metu.
Pristačius visas nuotraukas, pateikiama reali
grupės surinkta informacija apie
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nufotografuotus asmenis. Apibendrinant
pristatymus, bendroje diskusijos metu
rekomenduojama aptarti šiuos klausimus:
kaip mokiniai jautėsi fotografuodami;
● kas juos suklaidino (neteisingo spėjimo
atveju);
● kokie jausmai kilo sužinojus teisingą
informaciją.
●

Naudojantis žemiau pateiktais šaltiniais,
diskusijoje taip pat galite aptarti išankstinių
nuostatų ir stereotipų mums daromą įtaką.
● Internetinė svetainė apie Europos kultūros
paveldą
● Žemėlapiai, linksmai atvaizduojantys
egzistuojančius išankstinius nusistatymus ir
stereotipus.

Šaltinis: https://europeisnotdead.com/

Veiklos rezultatas.
Parengta nuotraukų
prezentacija, aptarta diskusijos
metu.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias
apie išankstinių nuostatų ir stereotipų kilmę,
taip pat patobulins šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● parinkti tinkamus komunikacijos būdus
atsižvelgiant į situaciją;
● dalyvauti kritiškame ir konstruktyviame
dialoge;
● suprasti vartojamos kalbos poveikį, bei
socialiai atsakingai vartoti kalbą.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● puoselėti kultūrinę įvairovę;
● suprasti, reikšti ir aiškinti faktus ir mintis
užsienio kalba;
● palaikyti pokalbį atsižvelgiant į pašnekovo
individualias kalbines aplinkybes.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti skaitmenines technologijas
tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam
užduoties atlikimui;
● naudotis skaitmeninėmis technologijomis
siekiant aktyvaus pilietiškumo,
bendradarbiavimo su kitais ir kūrybiškumo
siekiant asmeninių, socialinių tikslų;
● tinkamai ir tikslingai panaudoti
skaitmenines technologijas ir programinę
įrangą;
● laikytis etiško ir saugaus elgesio principų
naudojantis skaitmeninėmis
technologijomis.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija tobulinant įgūdžius:
● suprasti ir taikyti skirtingose visuomenėse ir
aplinkose visuotinai priimtinus elgesio
kodeksus ir bendravimo taisykles;
● kurti pasitikėjimą ir jausti empatiją.
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2 užduotis „Visi mes turime savo kilmės istoriją“

Nuotrauka: Emigracijos muziejus Dubline (Airija)
Nuotraukos autorius: Roberta Richiero (Italija)

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

Atliekant šią užduotį mokiniai turės galimybę
atidžiau panagrinėti migracijos srautus
vyraujančio visuomenės požiūrio į pabėgėlius
(ypač ekonominius) kontekste. Mokiniai,
analizuodami pastarųjų dviejų šimtų metų
migracijos istoriją aprašančius šaltinius bei
ieškodami faktų, pagrindžiančių motyvus,
skatinusius žmonės emigruoti, ieškos
atsakymo į klausimą: kuo šie srautai panašus
ir skirtingi nuo dabartinės migracijos motyvų?
Remdamiesi šio pratimo metu atliktos analizės

metu įgytomis žiniomis mokiniai užduotyje
kviečiami padiskutuoti apie bendras migracijos
priežastis ir migrantų padėtį.
Užduotis analizuojami ir aptariami klausimai
visuomeneje sulaukia prieštaringų vertinimų.
Jai pasiruošti mokiniai turi išanalizuoti
šaltinius, apžvelgiančius temą šiais trimis
aspektais: bendra dviejų šimtmečių žmonių
migracijos istorija, istoriniai Lietuvos/ Italijos/
Ispanijos/ Švedijos migracijos srautai ir
dabartinė pasaulinė/ Lietuvos migracijos
situacija. Šaltinių apžvalgos metu gauti
duomenys leis mokiniams tinkamai pasirengti
ir pateikti konstruktyvius argumentus
organizuotos klasės diskusijos metu.
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Siekiant kuo daugiau sužinoti apie pastarųjų
200 metų migracijos srautus, mokiniai turi rasti
šaltinius, aprašančius įvykius, paskatinusius
žmones iš viso pasaulio ieškoti naujos
gyvenamosios vietos. Ši informacija vėliau bus
naudojama aptariant esamą situaciją bei
istorinių aplinkybių įtaką žmonių gyvenimo
sąlygoms.
Rekomendacijos mokytojui.
Ši siūloma pratimo veikla gali būti sudėtinga,
jei mokiniai neturi išankstinių žinių šioje srityje.
Siūlome įvertinti, ar klasė gali atlikti tik antrą
pratimo dalį (praleidžiant pirmąją).
1 etapas
Informacijos paiešką siūlome atlikti grupinio
darbo metodu. Internetinių šaltinių apžvalgos
metu mokiniai turi panagrinėti šias temas
(remiantis pastarųjų 200 metų duomenimis):
● Migracija iš Italijos į JAV – Prancūziją –
Jungtinė Karalystę – Argentiną - Belgiją
● Migracija iš Lietuvos į JAV, kitas Europos
dalis
● Migracija iš Švedijos į JAV
● Migracija iš Ispanijos į Pietų Ameriką
Analizuodami rastą informaciją mokiniai turėtų
atsakyti į šiuos klausimus:
● Kiek žmonių ir į kokias šalis jie emigravo?
● Dėl kokių motyvų jie emigravo?
Paskatinkite mokinius rasti kuo daugiau
motyvų, remiantis faktais.
● Kokias migracijos perspektyvas jie įžvelgė?
● Ar emigrantų veiksmus paskatino valstybės
institucijų sprendimai? Jei taip, kokiu būdu?
● Ar priimančios šalies vyriausybė skatino
imigraciją? Jei taip, kokiu būdu?

Rekomendacijos mokytojui:
Mokiniams ruošiantis diskusijai papildomai
galite pasiūlyti susipažinti su šaltiniais,
pateikiamais pratimo pabaigoje (anglų kalba).

Veiklos rezultatas.
Įvykusi diskusija apie migracijos
srautus ir jos sukeltas
problemas.
Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie lankytinus objektus Europoje, taip
pat patobulins šias bendrąsiais
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti ir suprasti rašytinę informaciją;
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, jos
pagrindu formuluoti argumentus.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną;
● skaityti ir tinkamai suprasti raštu pateiktą
informaciją užsienio kalba;
● demonstruoti teigiamas nuostatas kultūrų
įvairovės puoselėjimo atžvilgiu.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir
programine įranga;
● rasti, filtruoti ir įvertinti tinkamą skaitmeninį
turinį.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● pritaikyti turimas žinias apie šalies, Europos
ir pasaulio aktualijas, Europos integraciją,
Europos įvairovę ir kultūrinį tapatumą;
● kritiškai vertinti istorijos įvykius;
● demonstruoti supratimą apie Europos
visuomeninius, socialinius bei ekonominius
aspektus ir tai, kaip šalies kultūrinis
tapatumas daro poveikį Europos tapatumui.
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2 etapas

Kiekvienas turime daiktų, pasakojančių apie
mūsų kilmę, šeimos ir jos vertybių
formavimąsi. Kai kuriems mūsų tai susiję su
migracija ar tam tikru kitu istoriniu faktu.
Dalijimasis šiomis istorijomis padeda atskleisti
didingą Europos ir jos tautų istoriją. Norėdami
geriau suprasti šią istoriją sudarančias
detales, šios užduotis metu siūlome
mokiniams pasidalinti jiems svarbių daiktų
istorijomis. Pristatykite mokiniams šį vaizdo
klipą: “Kiekvienas daiktas pasakoja istoriją” bei
pasiūlykite mokiniams peržvelgti tinklapyje
esančias daiktų istorijas
Užduočiai klasėje atlikti, paprašykite mokinių
atsinešti daiktą, kuris, jų nuomone, apibūdina
jo ar jo šeimos vertybes, jų šeimos istoriją. Jei
mokinys negali šio daikto atnešti į klasę
(daiktas yra brangus/trapus), pasiūlykite
mokiniui padaryti jo nuotrauką.
Surenkite atsineštų daiktų (jų nuotraukų)
pristatymą. Kartu su mokinias aptarkite jo
formą - raštu, žodžiu, pasakojimą iliustruotą
skaidrėmis ir pan.
Veiklos rezultatas.
Parengtos ir pristatytos daiktų
istorijos.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins
suvokimą apie individualų vaidmenį kuriant
istoriją ir puoselėjant kultūrą, taip pat
patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 pristatyti informaciją naudojantis tinkamais
situacijai komunikacijos būdais.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
 pritaikyti žinias apie vietos, nacionalinę,
regiono, Europos ir pasaulio kultūras ir jų
raišką, įskaitant jų kalbas, paveldą,
tradicijas ir kultūros produktus, taip pat
suprasti, kaip tos raiškos formos gali turėti
įtakos viena kitai ir asmens idėjoms.
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3 užduotis „Europa: vienybė įvairovėje“

Nuotraukos šaltinis: Wokandapix iš Pixabay

Reikalingos priemonės: kompiuteris,
interneto ryšys, fotoaparatas (ar kamera),
kompiuterinė programa (MS PowerPoint,
Canva ir kt.).

Dalyvaudami pirmosiose šio pratimo veiklose
mokiniai
turėjo galimybę
suprasti,
Dalyvaudami
pirmosiose
šiokad pratimo
veiklose mūsų
mokiniai
turėjo
galimybę
kiekvienas
turime
savo
kilmę, osuprasti,
kad
kiekvienas
mūsų
turime
savo žmonijos
kilmę, o
migracijos reiškiniai yra neatsiejama
migracijos
reiškiniai su
yra
neatsiejama
istorijos
dalis. Susipažinę
išankstinių
žmonijos istorijos dalis. Susipažinę su
nuostatų ir stereotipų kilme mokiniai jau yra
išankstinių nuostatų ir stereotipų kilme
pasiruošę
Šioje užduoties
mokiniaijuos
jauįveikti.
yra pasiruošę
juos dalyje
įveikti.
siūlome
atidžiau
pažvelgti
į
Europos,
mūsų
Šioje užduoties dalyje siūlome atidžiau
žemyno
atspindžius,
kurių aplink
yra daugiau
pažvelgti
į Europos,
mūsų
žemyno
atspindžius,
kurių
aplink
yra
daugiau
nei
nei mes galime įprastai pastebėti.
mes galime įprastai pastebėti.
1. Mokiniai suskirstomi į grupes. Užduotis –
Užduoties eiga:
apžiūrėti apylinkes (kaimą, priemiestį, miestą)
1. Mokiniai suskirstomi į grupes.
Užduotis – apžiūrėti apylinkes
(kaimą, priemiestį, miestą) ieškant

ieškant “Europos pėdsakų” bei juos užfiksuoti
nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais ir kt.
Prieš atliekant užduotį, aptarkite su mokiniais
galimus jų pavyzdžius:
 kavinės, restoranai (kitų kultūrų patiekalai
ir prieskoniai, gėrimai ir pan.);
 mada (drabužiai, kurie kilę iš kitų šalių ar
kultūrų; batai ar drabužiai, pagaminti
užsienyje ir importuoti, ir pan., aksesuarai
ir t.t.),
 muzika (kitų šalių muzika viešose vietose,
pvz. kavinės, diskotekose ir pan.),
 žiniasklaida (laikraščiai, kuriuos galima
nusipirkti spaudos kioske ir pan.),
 kalba (kitų tautų išsireiškimai, kuriuos
naudojame kasdieniame gyvenime) ir pan.
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2. Užduoties rezultatus – savo užfiksuotus
“Europos pėdsakus” mokiniai turėtų pristatyti
klasėje. Aptarkite su mokiniais galimą
pristatymo formą – tai gali būti plakatas /
koliažas, prezentacija kurioje panaudotos
surinkta medžiaga ( nuotraukos, vaizdo ar
garso įrašai ir pan.).
Pristatymui apibendrinti klasėje siūlome
surengti diskusiją aptariant šiuos klausimus:
 Ar buvo netikėtų atradimų?
 Ar pastebėjote “Europos pėdsakų”
tendencijas?
 Kokių pėdsakų pastebėjote daugiau –
Europos ar kitų, ne Europos žemyno šalių?
 Ką, jūsų nuomone, reiškia šie kitų šalių ir
kultūrų „pėdsakai“ aplink mus?

Rekomendacijos mokytojui.
Atliekant šias veiklas pabrėžkite mokiniams
Europos kultūros pėdsakų reikšmę mūsų
kasdieniame gyvenime.
Veiklos rezultatas.
Parengtas, pristatytas ar
diskusijos metu aptartas
„Europos pėdsakų“ mokinių
aplinkoje pristatymas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins
suvokimą apie Europos ir kitų šalių įtaką
kasdieniam gyvenimui bei kultūrai, taip pat
patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 naudoti skaitmenines technologijas ir
programinę įrangą.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
 dirbti kartu su kitais, organizuoti darbą ir
įvertinti bei pristatyti jo rezultatus.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 taikyti žinias apie Europos visuomenių
daugiakultūrius ir socialinius bei
ekonominius aspektus ir apie tai, kaip
šalies kultūrinis tapatumas daro poveikį
Europos tapatumui.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
 atpažinti kultūros raiškos formas, įskaitant
paveldą, tradicijas ir kultūros produktus.
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ŠALTINIAI


Internetinė svetainė apie Švedijos istoriją ir
migraciją
https://sweden.se/migration/

Norėdami praplėsti bendrąsiais žinias apie
migraciją mokiniai taip pat gali susipažinti su
šiomis istorijomis:



Lietuvių, emigravusių į Jungtines Amerikos
Valstijas, istorijos:
https://www.everyculture.com/multi/LePa/Lithuanian-Americans.html



Iš Afrikos į Italiją
https://www.europeana.eu/portal/en/record/
2084002/contributions_4000f0e0_b287_01
36_5a05_6eee0af5e555.html?q=european
a_collectionName%3A2084002%2A#dcId=
1562842281790&p=4



Iš Lietuvos į Airiją
https://www.europeana.eu/portal/en/record/
2084002/contributions_fab04b90_4ee7_01
36_c8a4_1e283de4caa5.html?q=european
a_collectionName%3A2084002%2A#dcId=
1562842281790&p=13

Migrantų, apsigyvenusių Didžiojoje Britanijoje,
istorijos.
- Lietuviai Škotijoje
https://www.ourmigrationstory.org.uk/om
s/lithuanian-miners-in-scotlandmigration-and-misconceptions
- Italai Didžiojoje Britanijoje
https://www.ourmigrationstory.org.uk/om
s/italian-immigration-to-britain
https://www.ourmigrationstory.org.uk/om
s/building-italian-communities-cateringwar-service-industrial-recruitment

Vaizdo įrašai:
 Italai Belgijoje 50’
Dokumentinis filmas (italų kalba su
angliškais subtitrais) apie italų migraciją į
Belgiją 50-aisiais. Filmą finansavo Europos
socialinis fondas.
https://youtu.be/USaJ6BU07_s
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Italams išvykus į Belgiją dirbti kasyklose,
tarp Belgijos ir Italijos buvo sudaryta
sutartis,
kurioje
numatytas
žmogui
privalomas iškasti anglies kiekis.
https://youtu.be/9Ud3HpriJz4 (12’)



JAV imigracijos apžvalga, pristatoma pagal
imigrantų kilmės šalis
https://www.youtube.com/watch?v=behsma
Hh2bg

Rekomendacijos mokytojui
Norėdami pristatyti temą plačiau pasiūlykite
mokiniams susipažinti su Europos paveldo
ženklo svetaine, kurioje pristatomos nuo 2013

m. renkamos Europos paveldo vietovės,
išskiriamos dėl reikšmingo vaidmens Europos
istorijoje ir veiklų, vienijančių Europos
Sąjungos piliečius.
https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/actions/heritage-label_en
2019 metais šioje svetainėje pristatyti 38
objektai, kurie turi ne tik estetinę vertę, bet ir
reikšmingą vaidmenį Europos istorijoje.
Pagrindinis dėmesys skiriamas šių vietovių
europinės dimensijos pristatymui ir jų
pasiekiamumui. Tuo tikslu organizuojami
įvairūs edukaciniai užsiėmimai, didelis
dėmesys skiriamas jaunimui skirtoms
veikloms.

