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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Žmogus nuo neatmenamų laikų siekė paliesti
dangų. Gyvenimas aukštuose pastatuose
simbolizavo buvimą socialinės santvarkos
viršūnėje. Net žiūrint į Egipto faraonus, visiškai
akivaizdu, kad jie tikėjo „kuo aukščiau, tuo
geriau“. Ilgus metus, iki pat 1901 m.
aukščiausiu pastatui pasaulyje visada buvo
bažnyčia arba katedra. Vėliau į priekį išsiveržė
komercinės paskirties pastatai (šaltinis:
ScienceABC).

Aukštų pastatų ir miesto buveinių taryba
(CTBUH) sukūrė aukštų pastatų klasifikavimo
sistemą, matuodama nuo „žemiausio,
matomo, esančio lauke, įėjimo pėstiesiems iki
architektūrinio pastato viršaus lygio, įskaitant
smailes, tačiau išskyrus antenas, iškabas,
vėliavos stulpus ar kitą funkcinę-techninę
įrangą.“ Naudojant šią sistemą daugiau nei
3400 pastatų buvo priskirti 150 metrų ir
aukštesnių pastatų kategorijai. (Šaltinis:
ArchDaily)
Nuotrauka: The Shard:
aukščiausiais pastatas Europos
Sąjungoje (Londonas, Jungtinė
Karalystė, 2019)
Šaltinis:
https://unsplash.com/photos/fk50kc
-DzSg

Nuotrauka: Linkolno katedra, 238
metus buvusi aukščiausiu pasaulio
pastatu (Linkolnas, Didžioji
Britanija, 1311–1548)
Šaltinis: https://lincolncathedral.com

.
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Apžvelgdami šių aukščiausių pastatų
sąrašą, galime pastebėti, kad Europoje
esantys pastatai šiandien nėra
lyderiaujantys pasaulyje – šio sąrašo
viršūnė priklauso Azijos ir Šiaurės
Amerikos žemynuose esantiems
pastatams. Tam gali būti keletas
paaiškinimų ir priežasčių - geografinė
miesto padėtis, socialiniai bei ekonominiai
veiksniai ir pan. Pavyzdžiui, XIX a.
pabaigoje Londone pastačius kelis
daugiaaukščius viešbučius šią idėją
sukritikavo karalienės Viktorijos
administracija (vienas didžiausių viešbučių
tuo metu buvo Grand Midland mieste).
Susirūpinimas kilo dėl šių pastatų estetikos
ir priešgaisrinės saugos. Šiuo tikslu buvo
priimti ir taikomi reglamentai, siekiant
apriboti pastatų aukštį, su tam tikromis
išimtimis iki 1950 m. Dėl panašių

priežasčių XX a. pirmojoje pusėje
aukštuminės statybos buvo suvaržytos ir
kituose Europos miestuose. Įvairiuose
pasiūlymuose, pavyzdžiui, architekto Le
Corbiuzje, vieno ankstyviausių dangoraižių
šalininkų, paskelbta 1925 m., idėja, siūlanti
rekonstruoti Paryžiaus centrą – nugriauti
senamiestį, išskyrus svarbiausius
pastatus, ir suformuoti vietovę su naujais
dangoraižiais ir apsodinta teritorija parodė
tendencijas, bet ne realią praktiką. Taigi,
tuo metu, kai Europos architektai žengė
pirmuosius žingsnius į aukštį, suvaržyti
tradicijų ir vyriausybės nuostatų, JAV
statomi dangoraižiai varžėsi tarpusavyje
siekdami naujų rekordų. Todėl daugumoje
Europos miestų šiandien yra aukštų
pastatų, tačiau jie negali pretenduoti tapti
varžybų dėl aukščiausio pasaulio pastato
dalyviais.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Aukštas, aukštesnis, aukščiausias.
Šio pratimo tikslas – paskatinti mokinius
pasidomėti architektūros paveldo objektais –
bažnyčiomis, plačiai žinomomis dėl savo
išskirtinio aukščio. Pratimo temos suskirstytos
į 3 veiklas, kurių pagalba mokiniai galės
pagerinti analitinius įgūdžius, planavimo
įgūdžius naudojant skaitmenines technologijas
ir duomenų bei (arba) idėjos pristatymo
įgūdžius. Pirmoji veikla pakvies mokinius
suplanuoti kelionę po aukščiausias Europos
bažnyčias. Ši veikla taip pat galėtų būti
plėtojama su papildomomis užduotimis,
susietomis su pamokos tikslais – dabartine
pastato istorija, jo architektūriniu stiliumi ar net
degalų sąnaudomis, planuojant juos aplankyti
automobiliu. Antrąja veikla siekiama paskatinti
mokinius atidžiau pažvelgti į vizualinį šių
pastatų išskirtinumą. Mokiniai taip pat galės
pasidalinti savo įspūdžiais ir nuomone apie
šias kultūros paveldo vietas, naudojantis
žiniomis ir įgūdžiais, įgytais ankstesniuose šio
skyriaus pratimuose (pvz., „Gilyn į meną“).
Paskutinė – trečia šio pratimo veikla kviečia
mokinius palyginti dvi grupes – senus ir naujus
pastatus – kodėl jie įdomūs, kokius su šia
tema susijusius argumentus jie gali
suformuluoti ir pristatyti. Ši veikla taip pat
suteikia galimybę integruoti temą į tiksliųjų
mokslų dalykus, planuojant kelionės trukmę.
Plačiau analizuodami šią temą mokiniai
sužinos kokią įtaką technologijų evoliucija
turėjo bažnyčių – aukščiausių pastatų ir
autoritetų visuomenėje vaidmeniui, keičiantis
miestų vizualinei tapatybei kartu su juose
atsirandančiais aukštais šiuolaikiniais
komerciniais pastatais. Šio pratimo metu
rekomenduojama aptarti bažnyčių ir jų vidaus
bei išorės erdvių panaudojimą ne tik
religiniais, bet ir kultūriniais bei turistiniais
tikslais.

Pratimo tikslai:
Supažindinti mokinius su Europos
architektūros istorijos paveldu;
Supažindinti mokinius su
architektūrinėmis vietomis,
žinomomis pagal jų išskirtinį pastato
aukštį bei jų reikšme visuomenės
raidos perspektyvoje.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#istorijos
#geografijos
#informacinių technologijų
#matematikos
#ekonomikos
#meno
#etikos
#technologijų
#kultūros pažinimo
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Aukščiausi Europoje. Apžvalginis turas“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

●

Veiklą pradėkite mokiniams pristatydami
užduotį apibūdinančią situaciją:
Su draugais sutarėte, kad tapsite jų grupės
gidu – suorganizuosite kelionę 5 draugų
grupei, kurios metu aplankysite 5 aukščiausias
bažnyčias, esančiais Europos Sąjungoje.
Suplanuokite maršrutą:
1. Suraskite 5 aukščiausias Europos
bažnyčias.
2. Pasiūlykite 2 galimus maršrutus:
 nuo aukščiausios iki žemiausios;
 nuo arčiausios iki toliausios.
Pradėkite kelionę nuo jūsų mokyklos.
Rezultatams pristatyti naudokitės Google
žemėlapių programa (arba panašia
programa).

Veiklos rezultatas.
Rasti ir pateikti faktai apie 5
aukščiausias bažnyčias
Europoje (galimas pavyzdys
pateiktas dešinėje).

Maršrutas nuo Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios
https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/anyksci
u-sv-apastalo-evangelisto-mato-baznycia/882
iki Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčios:
https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/vilniaus
-kalvariju-sv-kryziaus-atradimo-baznycia/301

Rekomendacijos mokytojui:
● Užduotis gali būti atliekama tiek grupėje,
tiek ir individualiai.

●

●

●

●

Mokiniai, dirbdami grupėje, turi rasti
reikiamą informaciją, patikrinti jos šaltinio
patikimumą (pavyzdžiui, aplankyti keletą
panašių šaltinių), apibendrinti ir pristatyti
klasės draugams žodžiu. Norėdami
patikrinti pateiktos informacijos patikimumą,
mokiniams galite duoti papildomą užduotį
pateikti informaciją apie paieškoje naudotus
šaltinius.
Apibrėžkite informacijos paieškai skirtą
trukmę pagal mokinių išankstinio
pasirengimo tokiai veiklai lygį.
Kalbą, kuria bus pristatoma informacija
parinkite atsižvelgdami į apibrėžtus
mokomojo dalyko ir pamokos tikslus.
Atsižvelgiant į pamokos ir jai galimo skirti
laiko galimybes, rekomenduojame
paprašyti mokinių prie maršrutų pridėti
papildomos informacijos: galimos
susisiekimo priemonės, kitos galimos
lankytinos kultūros paveldo vietos
numatytame maršrute.
Pasiūlykite mokiniams pagilinti žinias kitose
kultūros paveldo srityse – paprašykite
pateikti informaciją apie kiekvieno pastato
aukštį ilgio matais, naudotais ankstesniais
šalies, kurioje jis yra, laikais.
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Ši veikla padės mokiniams praplėsti savo
geografines žinias bei išsamiau supažindins
su architektūros paminklais – bažnyčiomis,
garsėjančiomis aukščiu, taip pat patobulinti
šias bendrąsias kompetencijas:
Matematinė ir gamtos mokslų, technologijų
ir inžinerijos kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● taikyti pagrindinius matematikos principus ir
procesus kasdieniame mokymosi procese.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● papildyti komunikavimą naudojant
skaitmenines technologijas;
● panaudoti naujas skaitmenines
technologijas keliamai užduočiai
įgyvendinti;
● naudotis skaitmeniniu turiniu, jį filtruoti,
vertinti jį ir juo dalytis;
● naudotis nauja programine įranga.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● supažindinti ir pritaikyti žinias apie Europos
kultūros paveldo objektus;
● suprasti architektūrine forma perteikiamas
idėjas.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● konstruktyviai dirbti su kitais;
● susitelkti, spręsti sudėtingas situacijas
kritiškai įvertinti ir priimti sprendimus.

Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į konkretaus dalyko
reikalavimus (matematika: teisingas atstumo

apskaičiavimas / aukščio palyginimas;
informacinės technologijos: maršruto
paruošimas ir pristatymas).
2. Užduoties vertinimas atsižvelgiant į grupės
darbo procesus – ar mokiniai dalyvauja
veikloje, ar jie supranta užduotį ir gali jos metu
pateikti savo išvadas. Pagrindiniai tokio
užduoties vertinimo kriterijai turėtų būti
pristatyti klasei užduoties pradžioje:
● pademonstruotas gebėjimas rasti
informaciją apie aukščiausias bažnyčias
Europoje;
● pademonstruotas gebėjimas palyginti
faktus apie pastato aukštį;
● pademonstruotas gebėjimas planuoti
maršrutą;
● pademonstruotas gebėjimas pateikti
išvadas, argumentuoti atsakymą ir pristatyti
parengtą marštutą.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat
gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų
dalykų metu įgytas žinias:
Rekomenduojamas matematinei ir gamtos
mokslų, technologijų ir inžinerijos
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● matematikos žinios pritaikytos teisingai
(aukščių palyginimas, atstumo
apskaičiavimas);
● matematiniai dydžiai buvo palyginti
teisingai.
Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● paieškos sistemos panaudotos tinkamai;
● patikrintas informacijos pagrįstumas ir
patikimumas;
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●

kūrybiškumas naudojant skaitmenines
technologijas - išvados pateikti užduotį
pateikiamos teisingai ir kūrybiškai.

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● pademonstruotas gebėjimas spręsti
sudėtingas problemas ir priimti faktais
pagrįstus sprendimus.

Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● informacija apie planuojamą maršrutą
aplankant aukščiausias bažnyčias Europoje
apima svarbią informaciją apie kultūros
paveldo objektus.
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2 užduotis „Aukščiausi Europoje. Dėlionės detalė“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.
Pavyzdys:
Užduotis pradedama suskirstant klasę
poromis. Mokiniai turi naudoti tą patį
aukščiausių Europos bažnyčių sąrašą (arba jį
išplėsti), sudarytą ankstesnėje veikloje.
Kiekvienas mokinys turi paruošti užduotį
klasės draugui:
 išsaugokite 3 pasirinktų bažnyčių
nuotraukas iš sąrašo;
 kompiuterinės programos pagalba
iškirpkite dalį iš kiekvienos iš jų
(naudokite, pvz., „Microsoft Windows“ –
Snipping Tool);
 sudarykite jų sąrašą (lentelę) ir išsiųskite
el. laišką savo draugui. Siūloma poras
kurti iš toliau vienas nuo kito sėdinčių
studentų - šiuo atveju jie negalės pamatyti
pirminio paveikslo.
Gavęs el. laišką, kiekvienas poros narys
atlieka šiuos tolimesnius užduoties veiksmus:
 nustato objektą, iš kurio buvo iškirpta
detalė;
 suranda ir įklijuoja visą nuotrauką bei
parengia trumpą pastato istorijos aprašą
(jo istoriją, pastato unikalumas, kita įdomi
informacija) apie vieną iš jų.

Veiklos rezultatas.
Parengta užduotis klasės
draugui, nustatyti 3
architektūriniai objektai,
pateiktas trumpas jų
pristatymas.

Vilniaus Šv. Onos bažnyčia:
http://www.vilniusgo.lt/2016/11/07/462/

Rekomendacijos mokytojui:
● Rekomenduojame naudotis išvardintomis 1
veikloje.
Ši veikla turėtų padėti mokiniams plėsti žinias
apie architektūros paminklus ir jų ypatybes,
taip pat patobulinti šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo/ daugiakalbystės
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 rengiant pristatymą apie bažnyčią surasti,
suprasti ir tinkamai interpretuoti faktus ir
nuomones rašytine ir žodine forma;
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panaudoti vaizdinę ir skaitmeninę
medžiagą gimtąją ir užsienio kalba
integruojant tarpkultūrines kompetencijas;
įtikinamai suformuluoti ir išreikšti išvadas ir
argumentus, atitinkančius kontekstą,
pademonstruoti kritinį mąstymą ir
gebėjimą įvertinti informaciją;
atsižvelgiant į situaciją tinkamai ir socialiai
atsakingai vartoti gimtąją kalbą.

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 siekti užsibrėžtų tikslų naudojant
skaitmenines technologijas;
 naudotis skirtingais įrenginiais ir
programine įranga.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 konstruktyviai dirbti komandoje;
 sutelkti dėmesį į pateiktą informaciją ir
priimti tinkamus sprendimus.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 suprasti būdus, kuriais skaitmenine forma
perteikiamos idėjos;
 suprasti, kaip architektūros objektai gali
perteikti norimas idėjas.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į konkretaus dalyko
reikalavimus (pvz. Informacinės technologijos:
darbas su nuotrauka; menai: atpažintas
architektūros stilius).
2. Vertinimas atsižvelgiant į grupės darbo eigą
ar individualų įsitraukimą – ar jie įsitraukę į
veiklą, demonstruoja pastangas ją įgyvendinti,
ar kūrybiškai pateikia išvadas.
Pasirinkus šį metodą, mokiniams turėtumėte
pristatyti šiuos vertinimo kriterijus:





korektiškai parengta užduotis klasės
draugui;
aiški rezultatų pateikimo struktūra;
originalumas ir kūrybiškumas pristatant
rezultatus.

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat
gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų
dalykų metu įgytas žinias:
Rekomenduojamas raštingumo
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 pristatymas atitinka pateiktą užduotį;
 pristatyme panaudoti įvairūs informacijos
šaltiniai;
 pateikta visa reikalaujama informacija;
 pateikta informacija yra būtina, aiški,
pagrįsta ir sisteminga;
 pasakojimas yra aiškus, pritraukiantis
auditorijos dėmesį.
Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 paieškos sistemos / programinės įrangos
programos buvo tinkamai panaudotos.
Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 pademonstruotas gebėjimas identifikuoti
reikiamus asmeninius gebėjimus,
susitelkti, susidoroti su sudėtingumu,
kritiškai įvertinti ir priimti sprendimus.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 pademonstruotas gebėjimas pristatymo
metu naudoti informaciją, gautą
ankstesniuose veiklos etapuose.
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3 užduotis „Sena ar nauja?“
kurti, išreikšti ir paaiškinti sąvokas,
jausmus, faktus ir nuomones tiek žodine,
tiek rašto forma, naudojantis įvairių dalykų
ir kontekstų vaizdo, garso ir skaitmenine
medžiaga;
● veiksmingai, tinkamai ir kūrybiškai
bendrauti grupėje;
● kritiškai mąstant ir gebant vertinti bei dirbti
su informacija, įtikinamai suformuluoti ir
išreikšti kontekstą atitinkančias išvadas ir
argumentus;
● tinkamai ir efektyviai bendrauti vartojant
gimtąją ir/ar užsienio kalbą.
●

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, projektorius.
Pristatykite mokiniams situaciją:
Jūsų draugų grupė galvoja aplankyti
aukščiausius pastatus Europoje. Dalis grupės
norėtų pamatyti gilią istorinę praeitį
menančiais vietas – bažnyčias, kiti reikalauja
ekskursijos po šiuolaikinius pastatus, gerokai
aukštesnius už senesnius. Po ilgų diskusijų
nusprendėte padaryti kompromisą suplanuokite kelionę po 10 vietų, tinkamų
abiems grupėms. Pagrindiniai pasirengimo
įtikinti savo draugus kriterijai - argumentas,
kodėl turėtume aplankyti šį objektą. Pasirinkite
ir pavaizduokite planuojamą maršrutą.
Pabandykite apskaičiuoti - kiek jis užtruks
(autobusu ir (arba) traukiniu, lėktuvu).

Veiklos rezultatas.
Pateiktas ir aprašytas
maršrutas, apimantis 10 aukštų
(-iausių) architektūrinių pastatų.

Rekomendacijos mokytojui:
Rekomenduojame naudotis išvardintomis 1
veikloje.
Ši veikla turėtų padėti mokiniams plėsti žinias
apie architektūros paminklus ir jų ypatybes,
taip pat patobulinti šias bendrąsiais
kompetencijas:
Raštingumo / Daugiakalbystės
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● kritiškai vertinti informacijos ir duomenų,
pateikiamų skaitmeninėmis priemonėmis,
pagrįstumą, patikimumą ir poveikį;
● naudoti skirtingas kompiuterines
programas;
● naudoti skaitmenines technologijas,
siekiant užsibrėžtų tikslų.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● įgyti ir (arba) panaudoti žinias apie Europos
architektūros objektus;
● pateikti argumentus, palyginančius
šiuolaikinę ir senąją architektūrą;
● apibūdinti įvairias architektūros meno
formas.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● kritiškai mąstyti ir priimti argumentuotus
sprendimus;
● rasti, susisteminti ir naudoti reikiamą
informaciją užduočiai įgyvendinti;
● dirbti grupėje ir individualiai, pateikti
konstruktyvius argumentus ir atsižvelgti į
kitų grupės narių nuomonę priimant
bendrus sprendimus.
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pateikti maršruto pasirinkimo argumentai,
naudojamas tinkamas kalbos stilius ir
kontekstas;
● pristatyme naudojamas tinkamas žodyną,
nėra gramatinių ar stiliaus klaidų;
● argumentai ir atsakymai į klausimus
pateikiami demonstruojant tinkamą pagarba
pašnekovui / grupei.
●

Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● pritaikyti planavimo ir strateginio mąstymo
įgūdžius rengiant maršrutą;
● pritaikyti tinkamą laiko ir transporto
priemonių planavimo metodiką maršruto
organizavimui.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus: (pvz.
geografija: tinkamas maršrutas, pateikta kita
susijusi informacija pvz. pasaulio kryptys,
koordinatės; matematika: kelionės trukmės
apskaičiavimas).
2. Užduoties vertinimas atsižvelgiant į jos
atlikimą grupėje arba individualiai. Pasirinkus
šį metodą, mokiniams turėtumėte pristatyti
šiuos vertinimo kriterijus:
● išsamus ir pagrįstas sukurto maršruto
pristatymas, gebėjimas sudominti auditoriją;
● pademonstruotas gebėjimas konstruktyviai
bendrauti su auditorija ir atsakyti į
užduodamus klausimus.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat gebėjimas
pritaikyti integruotų mokomųjų dalykų metu
įgytas žinias:
Rekomenduojamas raštingumo /
daugiakalbystės kompetencijai priskiriamų
įgūdžių demonstravimo vertinimas:
● maršruto pristatymui panaudoti įvairūs
šaltiniai, juose esanti informacija
susisteminta ir pateikta pagal užduoties
reikalavimus;
● pristatyme panaudoti šaltiniai yra patikimi;

Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● pademonstruotas sugebėjimas naudoti
paieškos sistemas / tinkamą programinę
įrangą;
● pristatymui naudojama informacija kritiškai
įvertinta dėl jos pagrįstumo ir patikimumo;
● pademonstruotas kūrybiškumas, naudojant
skaitmenines technologijas, siekiant sukurti
išsamų turinį ir jį pristatyti.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● maršruto pristatyme tinkamai integruotos
žinios apie įvairias kultūrines formas /
architektūrą / nacionalinę ir europinę
tapatybę;
Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● individualus aktyvus dalyvavimas
grupiniame darbe;
● individualus / grupės reikiamų gebėjimų
nustatymas, sutelkimas, sudėtingų situacijų
kompleksinis įvertinimas ir sprendimų
priėmimas;
● pademonstruotas gebėjimas konstruktyviai
bendrauti, bendradarbiauti ir derėtis
(grupinis darbas ir pristatymo etapas);
● tolerancijos demonstravimas, gebėjimas
išreikšti požiūrį ir priimti skirtingus požiūrius.
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transporto priemonės pasirinkimo
argumentai apima ekonominius
argumentus;
● pademonstruotas novatoriškas, išskirtinis
požiūris į maršruto planavimą;
● pademonstruotas asmeninė iniciatyva,
aktyvumas, perspektyvinis mąstymas,
drąsa ir atkaklumas siekiant užsibrėžtų
tikslų.
●

Rekomenduojamas verslumo kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● maršruto idėja buvo nuosekliai suplanuota
ir pristatyta;
● buvo organizuoti ir optimaliai panaudoti tam
reikalingi ištekliai, aptartos alternatyvos;

