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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Daugelis iš mūsų sutiks, kad vestuvės yra
svarbus įvykis žmogaus gyvenime. Jų metu
susiformuoja nauja socialinė struktūra, tęsianti
šalies gentinių tradicijų ir papročių giją, o kartu
galinti susikurti ir savo. Nuo seno skirtingose
kultūrose vestuvės buvo aiškiai suformuotas,
griežtai aiškia veiksmų seka įtvirtintas
tradicinis ritualas, organizuojamas šeimos ir
artimų giminaičių pastangomis, puoselėjant
konkrečios šalies kultūrines tradicijas.
Šiandien, draugų rate ar ieškodami internete,
galime pastebėti naujas vestuvių tendencijas,
pavyzdžiui, vestuvių turizmą, kurio
populiarumas kasmet auga.
Vestuvių turizmas yra kelionių koncepcija, kai
pora ir jų svečiai keliauja į užsienį susituokti.
Ši rinka taip pat apima ir medaus mėnesio
keliones. Vestuvių turizmas yra susijęs ir su
kultūrinio turizmo tendencijomis. Kultūrinis
turizmas apima keliones, susijusias su
kultūrinės aplinkos, įskaitant peizažus,
vaizduojamąjį ir scenos meną, bei ypatingo
(vietinio) gyvenimo būdo, vertybių, tradicijų,
renginių, taip pat kitų kūrybinių ir tarpkultūrinių
pažinimą (www.unesco.com).
Egzotika, švelnus klimatas, pasaulinės
vestuvių vakarėlių tendencijos, noras vengti
varginančių ir sudėtingų vestuvių atributų,
kurie šiandien gali būti laikomi pernelyg

archajiškais, noras įgyti skirtingos kultūrinės
patirties – tai tik keletas priežasčių, kodėl ši
rinka taip greitai vystosi. Šiuo tikslu kelionių
agentūros, viešbučiai, dvarai siūlo paslaugų
paketus, kurie jaunavedžiams padeda išvengti
su šia proga susijusių pasirengimo rūpesčių.
Be abejo, tai teigiamai veikia turizmo rinkos
plėtrą ir teikia ekonominę naudą šioje rinkoje
aktyviai dalyvaujančioms šalims. Manoma,
kad vestuvių turizmo metinės pajamos sudaro
apie 16 milijardų JAV dolerių. Pavyzdžiui,
Italijos vestuvių pramonė, viena populiariausių
porų pasirinkimo vietų nuo 2015 iki 2019
metų, fiksavo reikšmingą bendros apyvartos
padidėjimą. Duomenys rodo, kad 2015 m. šio
sektoriaus apyvarta siekė 380,3 milijono eurų.
2019 m. šis skaičius išaugo iki 540 milijonų
eurų (šaltinis: www.statista.com).
Šalia tokių vestuvių šalininkų nuomonių, taip
pat galime rasti nuogąstaujančių atsiliepimų,
kad vestuvių turizmas neigiamai veikia
kiekvienai šaliai būdingų vestuvių tradicijų
autentiškumą – konkrečios šalies kultūrinį
identitetą. Šis pratimas kviečia išnagrinėti du
šios šventės aspektus – tradicijų puoselėjimą
vestuvių metu ir galimą ekonominę naudą
paslaugų teikėjui, dalyvaujančiam vestuvių
organizavimo rinkoje.

Nuotrauka: viena iš Ispanijoje paplitusių vestuvių tradicijų – vestuvių torto pjaustymas naudojant
kardą, o ne mums įprastą peilį ar mentelę.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Vestuvės: tiesiog vakarėlis ar šeimos tradicijų tąsa?
Šiame pratime siūlomos veiklos, kurios, kaip ir
daugelis šio skyriaus veiklų, yra parengtos
naudojantis storytelling (pasakojimo) metodu.
Jauna pora, nusprendusi susituokti užsienyje,
susiduria su iššūkiais. Siekdami padėti
mokiniams geriau suprasti skirtingų šalių
vestuvių simbolius ir tradicijas bei tinkamai
pasiruošti darbui vestuvių turizmo rinkoje,
pirmoje užduotyje siūlome plačiau susipažinti
su skirtingose šalyse vestuvių dekorui
naudojamomis spalvomis ir susijusiais
simboliais (pvz., gėlėmis). Atsižvelgiant į
mokomojo dalyko tikslus, siūlomas pratimas
integruoja ir klientų aptarnavimo temą.
Pateikta situacija suteiks galimybę klasėje
padiskutuoti apie galimus aptarnaujančio
personalo veiksmus sprendžiant kultūrinius
nesusipratimus.
Antroje užduotyje pateikiama situacija, kurios
metu darbuotojai turi rasti išeitį iš padėties,
užtikrinant kliento lūkesčių patenkinimą, leis
studentams tobulėti ir pademonstruoti savo
verslumo įgūdžius – parengti dekoro projektą,
apskaičiuoti ir pristatyti galimas su tuo
susijusias išlaidas.
Vestuvių vakarėliams, kurie paprastai apima
įvairius dekoratyvinius atributus, yra būtina
užtikrinti ir svečių saugumą. Tam skirta trečioji
pratimo dalis, padėsianti įgyti ir patobulinti
praktinius priešgaisrinės saugos valdymo
įgūdžius.
Paskutinė, ketvirtoji pratimo dalis kvies aptarti
situaciją, kai dėl nepakankamo dėmesio
kultūriniams skirtumams įmonė susiduria su
konfliktu, kurio pasekmės gali išeiti iš įmonės
ribų ir pakenkti verslo reputacijai. Specializuoti
interneto portalai ir socialiniai tinklai gali tapti ir
neigiamos informacijos sklaidos įrankiu, todėl
tokių klientų skundų valdymas turi būti
numatytas iš anksto.

Tikimės, kad šios pristatytos istorijos dalys ir
nuoseklus jų sprendimas padės mokiniams
pasiruošti sėkmingai aptarnauti jaunavedžius
ir jų svečius iš skirtingų šalių vestuvių metu,
tinkamai atsižvelgiant į skirtingas kultūrines
tradicijas ir nuostatas.

Pratimo tikslai:
Supažindinti mokinius su skirtingų
šalių vestuvių tradicijomis.
Patobulinti žinias bei įgūdžius,
reikalingus sėkmingai integruotis į
augančią vestuvių turizmo rinką.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūrinio pažinimo
#užsienio kalbos
#marketingo
#Informacinių technologijų
#ekonomikos
#verslumo
#klientų aptarnavimo
#kultūros istorijos
#saugos ir sveikatos darbe
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Tai tik puokštė?“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, rašymo priemonės
Pristatykite mokiniams situaciją (ji toliau bus
plėtojama ir kitose pratimo veiklose).
Dae ir Chun – jauna pora iš Pietų Korėjos,
nusprendusi vestuvių puotą surengti
Prancūzijoje, Provanso regione. Jie susisiekė
su viešbučiu elektroniniu paštu ir susitarė dėl
vakarėlio detalių. Atvykę į vietą likus kelioms
dienoms iki numatytos datos apsidžiaugė, kad
viskas atitinka jų planą ir lūkesčius – gražus
oras, viešbutis – jaukus ir svetingas,
pasirengęs įgyvendinti jų vestuvių svajonę.
Tačiau kodėl nuotaka pamačiusi vestuvinę
gėlių puokštę, kurią atnešė viešbučio
padėjėja, pradėjo verkti?
Puokštė buvo surišta iš baltų chrizantemų.
Chun – tradicinių papročių šalininkė, o jos
šalyje šios gėlės dažniausiai naudojamos
laidotuvėse, bet ne vestuvėse ... Ji taip pat ir
alergiška šioms gėlėms!
Įsivaizduokite, esate viešbučio vadybininkas –
ką galite padaryti, kad ateityje išvengtumėte
tokių nepatogių situacijų?

Užduotis mokiniams:
1. Panaršykite internete ir suraskite
informaciją apie ne mažiau kaip 5 šalių:
● gėlių rūšių/ spalvų simbolizmą;
● šių tradicijų kilmę.
2. Parenkite klausimyną, kurį ateityje
naudosite siekdami išvengti tokių nepatogių
situacijų (rekomenduojame naudoti Google
Form, kurios aprašymas angliškai,
aprašymas lietuviškai)

●

●

●

●

●

●

●

Nuotrauka: baltų chrizantemų puokštė
Šaltinis: https://unsplash.com/photos/OrZvjMTrs3Y

Rekomendacijos mokytojui:
Užduotis gali būti modeliuojama
atsižvelgiant į skirtingo mokomojo dalyko
poreikius – vietos dekoravimo spalvas,
vestuvinę suknelę, maistą / gėrimus (pvz.,
košerinį maistą) ir kt.
Norėdami išvengti galimų stereotipų /
informacijos, pagrįstos asmenine nuomone,
skatinkite mokinius patikrinti naudojamo
šaltinio patikimumą (pavyzdžiui, aplankykite
keletą panašių šaltinių).
Apibrėžkite informacijos paieškai /
klausimynui skiriamą laiką / trukmę pagal
mokinių išankstinio pasirengimo lygį.
Aptarkite pristatymo / klausimyno kalbą
(lietuvių, anglų k.), atsižvelgdami į
mokymosi dalyko ir pamokos tikslus.
Pristatymo formą modeliuokite atsižvelgiant
į mokomąjį dalyką ir pamokos tikslus:
rašytinė forma, pristatymas, infografikas
(pavyzdys žemiau) ir kt.
Aptarkite kartu su klase, kokie dar galimi
žingsniai siekiant išvengti panašios
situacijos ateityje?
Norėdami pagilinti svečių aptarnavimo
žinias, pakvieskite studentus suvaidinti
dialogą tarp Chun ir viešbučio personalo
atstovo. Dialogo tikslas – mandagiai
atsiprašyti už nesusipratimą ir surinkti
reikiamą informaciją paruošti kitai puokštei.
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Pabandykite integruoti žinias iš jau
surinktos informacijos – kodėl chrizantemos
(ar kitos gėlės) buvo pasirinktos pirmajai
puokštei, jų reikšmė skirtingose šalyse. Gal
galime sudominti klientus pasiūlydami
išbandyti vietines tradicijas? Aptarkite tai
klasės diskusijos metu.

Veiklos rezultatas.
Pristatyta informacija apie ne
mažiau 5 šalių gėlių rūšių ir jų
spalvų simboliką: tradicijos / jos ištakos,
nacionalinės šalies gėlė, jos reikšmė,
panaudojimas nacionalinėje simbolikoje,
Anketa vestuvinių puokščių užsakymui
(anketos pavyzdys, anglų k.)

Ši veikla skirta padėti mokiniams išplėsti savo
žinias apie simbolius ir su jais susijusią
papročių įvairovę bei panašumą skirtingose
šalyse, taip pat patobulinti šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo/ daugiakalbystės
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei
nuomones, pateiktus rašytine forma;
● tikslingai panaudoti surastą vaizdo, garso ir
skaitmeninę medžiagą gimtąja ar užsienio
kalba, pademonstruoti istorinį nagrinėjamos
temos aspekto suvokimą ir tarpkultūrines
kompetencijas;
● įtikinamai suformuluoti ir išreikšti išvadas ir
argumentus, atitinkančius kontekstą,
pademonstruoti kritinį mąstymą ir gebėjimą
įvertinti informaciją.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● kritiškai vertinti informacijos ir duomenų,
pateikiamų skaitmeninėmis priemonėmis,
patikimumą;
● įsisavinti ir naudoti naujas skaitmenines
priemones siekiant užsibrėžtų tikslų.

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● konstruktyviai dirbti ir mokytis grupėje;
● sutelkti dėmesį, įveikti sudėtingas užduotis,
kritiškai mąstyti ir priimti sprendimus.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● perteikti idėjas auditorijai teksto / pristatymo
/ infografiko forma;
● suprasti nacionalinės tapatybės ir kultūrų
įvairovės santykį;
● suprasti ir gebėti aktyviai įsitraukti į įvairiais
kultūrų pažinimo praktikas.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į konkretaus dalyko
reikalavimus (Informacinės technologijos:
parengtas klausimynas Google Form ar kita
panašia el. forma. Kultūros pažinimas:
pristatymas parengtas naudojantis jau
turimomis kultūros(-ų) pažinimo žiniomis, jos
tinkamai integruotos į pristatymą. Marketingas:
klausimyno turinys).
2. Grupinio darbo eigos ir rezultato vertinimas
– ar mokiniai aktyviai dalyvauja veikloje, ar jie
įsitraukia į užduotį ir dalinasi savo surasta
informacija. Klasei turi būti pristatyti
pagrindiniai tokio užduoties vertinimo kriterijai:
● analizės apimtis;
● reikalingos informacijos suradimas;
● struktūrizuoto pateikimo kokybė;
● pademonstruotas gebėjimas dirbti grupėje,
organizuoti ir pristatyti grupės darbo
išvadas;
● kūrybiškumas pateikiant išvadas;
● pademonstruotas gebėjimas išreikšti savo
nuomonę ir žinias.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
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panaudojimą / patobulinimą, taip pat
gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų
dalykų metu įgytas žinias:
Rekomenduojamas raštingumo
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● pateiktos išvados atitinka užduotį;
● panaudoti įvairūs informacijos šaltiniai,
gimtąja ir užsienio kalbomis;
● pateikiama visa reikalinga informacija /
mokiniai gali pagrįstai motyvuoti, kodėl
trūksta tam tikros informacijos pristatyme;
● pateikta informacija yra būtina, aiški,
pagrįsta ir sisteminga;
● pasakojimo kelias yra aiškus, pritraukiantis
auditorijos dėmesį.

demonstravimo vertinimas:
● pademonstruotas aktyvus individualus
dalyvavimas grupiniame darbe;
● pademonstruotas gebėjimas konstruktyviai
bendrauti, bendradarbiauti grupėje.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● pristatymo idėja aiškiai išreikšta raštu /
žodiniu pristatymu / infografiko forma;
● pademonstruotos skirtingos kultūros (-ų)
pažinimo žinios;
● pademonstruotas gebėjimas palyginti
skirtingų šalių tradicijas.

Rekomenduojamas
skaitmeninei
kompetencijai
priskiriamų įgūdžių
demonstravimo
vertinimas:
● gebama naudotis
paieškos
sistemomis;
● pademonstruotas
kritinis požiūris į
informacijos
pagrįstumą ir
patikimumą;
● kūrybiškai
panaudotos IT
programos išvadoms
pateikti / klausimynui
sukurti.
Rekomenduojamas
asmeninei, socialinei
ir mokymosi mokytis
kompetencijai
priskiriamų įgūdžių
Šaltinis: https://www.geliufeja.lt/geliu-reiksmes/

7

2 užduotis „Apskaičiuokite puokštės kainą“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.




Šioje pratimo dalyje toliau plėtojama Dae ir
Chun vestuvių istorija:
Viešbučio darbuotojai atsiprašė už
nesusipratimą dėl puokštės ir pažadėjo kuo
greičiau parūpinti naują. Turite suplanuoti ir
apskaičiuoti naujos puokštės kainą
(atsižvelgdami į 1 veikloje įgytas žinias).
Skaičiuodami puokštės kainą mokiniai turi
užpildyti šią lentelę.
Kiekis

Vieneto
kaina

Suma

Gėlės:







Rekomendacijos mokytojui:
Mokiniai užduočiai gali naudoti skaičiavimo
planavimo programas, tokias kaip
https://bloomypro.com /, taip pat „MS Excel“
programą ar kitas panašias pagalbines
skaičiavimo priemones.
Užduotis gali būti pertvarkyta atsižvelgiant į
skirtingo mokomojo dalyko poreikius –
skaičiuojama vestuvių vietos, vestuvinės
suknelės, vakarienės kaina.
Klasė gali susitarti ir dėl komponentų, kurie
turėtų būti įtraukti į projektą, skaičiaus (1–5,
6–10, 11–15 ir kt.)
Mokiniai turėtų integruoti žinias, gautas 1
veikloje, ir pateikti motyvus, kaip jie
pasirenka komponentus (spalvas, simbolius
ir kt.).

Gėlė 1
Ši veikla turėtų padėti studentams integruoti
pirmoje užduotyje įgytas žinias, apskaičiuojant
produkto kainą pagal surinktą informaciją apie
konkrečius kliento poreikius taip pat patobulinti
šias bendrąsias kompetencijas:

Gėlė 2
…..
Dekoro
priemonės:
pvz. juostelė

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
 naudoti projekto išlaidų planavimo
programas.

karoliukai
Darbo val.
Mokesčiai
Antkainis
Kaina:

Veiklos rezultatas.
Užpildyta lentelė, joje pateikiami
tikslūs apskaičiavimai.

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 nustatyti uždavinio ir tikslingo darbo
rezultatus;
 susitelkti, susidoroti su sudėtingumu,
siekiant sutartų rezultatų per sutartą laiką;
 pasirinkti ir naudoti tinkamas priemones
tam tikroms probleminėms situacijoms
spręsti.
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Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 dirbti tiek individualiai, tiek
bendradarbiaujant komandoje, sutelkti
turimus išteklius;
 apibrėžti kriterijus, būtinus sprendimams
priimti individualiu ir (ar) grupės lygiu;
 kūrybiškai dirbti siekiant reikiamo rezultato.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 planuoti produktą atsižvelgiant į skirtingus
kultūrinius lūkesčius;
 pritaikyti žinias apie nacionalinius
simbolius, papročius, susijusius su
vestuvių ceremonija.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus:
(Ekonomika: gebėjimas apskaičiuoti pradinę
produkto kainą. Dekoras: gebėjimas integruoti
skirtingoms šalims būdingus simbolius: žinių,
įgytų atliekant tyrimą 1 dalyje pritaikymas,
turimų tarpdisciplininių žinių pritaikymas).
2. Grupinį darbą galima įvertinti atsižvelgiant į
tai, ar mokiniai dalyvauja veikloje, ar jie
supranta užduotį ir gali jos metu tinkamai
pademonstruoti savo žinias. Pagrindiniai tokio
užduoties vertinimo kriterijai, kuriuos reikia
pateikti klasei, yra bendra pristatomo projekto
kokybė:
 aiškiai išreikšta projekto idėja;
 tinkamai užpildyta lentelė.
3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,

panaudojimą / patobulinimą, taip pat gebėjimas
pritaikyti integruotų mokomųjų dalykų metu
įgytas žinias:
Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 lentelei užpildyti panaudoti tinkami ištekliai,
įskaitant jų patikimumą;
 lentelė užpildyta korektiškai.
Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 pademonstruotas tikslingas darbas siekiant
užduoties / rezultato išsamumo;
 rezultatai pateikti laiku;
 užduočiai įgyvendinti buvo pasirinkti tinkami
įrankiai.
Rekomenduojamas verslumo kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 tinkamai panaudoti potencialūs grupėje
esantys žmogiškieji ištekliai;
 idėja išpildyta atsižvelgiant į jos
komercinius tikslus.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 buvo integruota išsami informacija apie
sutartus nacionalinius simbolius;
 užduoties metu buvo išreikštas tinkamas
žinių apie Europos kultūras, istoriją ir
nacionalinius simbolius pritaikymas.
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3 užduotis „Saugios tradicijos“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, saugos priemonės
(gesintuvas, pranešimo apie gaisrą
sistema, evakuacijos planas).
Pristatykite mokiniams situaciją (jei atliekate
tik šia pratimo dalį, rekomenduojama
mokinimas trumpai pristatyti pirmose dviejose
pratimo dalyse plėtotas istorijos dalis):
Vyksta vestuvių vakarėlis. Vidurnaktį, kaip
įprasta, nuotakos ir jaunikio motinos atnešė
dovanų žvakę – meilės ir klestėjimo naujoje
šeimoje simbolį. Stalas jau ir taip yra pilnas,
todėl padavėjas nusprendė ją pastatyti ant
palangės. Staiga vėjo gūsis pagavo liepsną ir
uždengė užuolaidą. Įsijungė priešgaisrinė
signalizacija.
Užduotis: Aprašykite detalius personalo
veiksmus, būtinus šioje situacijoje.

Veiklos rezultatas.
Rašytinis išsamių personalo
veiksmų per šį incidentą
planas:
gaisro gesinimo procedūra;
svečių evakuacija;
aptarnaujančio personalo
atsakomybė / veikla.








Rekomendacijos mokytojui:
užduoties metu galite aptarti ir kitus
priešgaisrinės saugos klausimus,
susijusius su įvairiomis tradicijomis, kurių
metu degamos žvakės (adventas, Kalėdos
ir pan.).

Ši veikla turėtų padėti mokiniams tobulinti
praktines žinias, susijusias su klientų
aptarnavimu ir jų kultūros tradicijomis,
atsižvelgiant į saugos darbe reikalavimus taip
pat patobulinti šias bendrąsias kompetencijas:
Matematinė ir gamtos mokslų, technologijų
ir inžinerijos kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 valdyti situacijas, naudojant technologinius
procesus, mašinas, įrankius ir žmogaus
pastangas.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
 spręsti problemas, kylančias mokymosi
proceso metu, įveikti kliūtis ir pokyčius šio
proceso metu;
 pritaikyti ankstesnę mokymosi ir
gyvenimišką patirtį, ieškoti galimybių
mokytis ir tobulėti įvairiose situacijose.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome 2 jos vertinimo kriterijus.
1. Tinkamas žinių apie saugos darbe
reikalavimus taikymas - priešgaisrinė sauga /
sauga darbe:
 gebėjimas paaiškinti personalo veiksmus
aprašytoje situacijoje;
 gebėjimas nustatyti pavojus / planuoti
prevencinius veiksmus kitose situacijose,
susijusiose su šalies (-ų) kultūrinėmis
tradicijomis.
2. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat
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gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų
dalykų metu įgytas žinias:
Rekomenduojamas matematinei ir gamtos
mokslų, technologijų ir inžinerijos
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 pademonstruotas bendras gaisrinės
saugos / saugos darbe / principų
supratimas.

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
 pademonstruotas gebėjimas pritaikyti
žinias apie technologinius procesus,
mašinas, įrankius ir žmogaus pastangas
išspręsti konkrečią problemą.
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4 užduotis „Atsiprašymas“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.
Pristatykite mokiniams situaciją:
Kitą dieną Dae ir Chun nuėjo papusryčiauti į
viešbučio restoraną. Tuo tarpu viešbučio
kambarinė nuėjo valyti jų kambario ir ant stalo
rado apvytusių gėlių puokštelę. Ji nusprendė,
kad tai nebereikalinga ir išmetė ją į šiukšles.
Tiesą sakant, taip nebuvo! Tai buvo nuotakos
vestuvių šukuosenos papuošalas, kurį ji ketino
sudžiovinti ir išsisaugoti. Tai buvo paskutinis
lašas naujai susituokusios poros kantrybės
taurėje. Chun parašė neigiamą įrašą socialinių
tinklų grupėje būsimiems jaunavedžiams.
Kokie yra galimi viešbučio veiksmai?
Suplanuokite ir išsamiai aptarkite juos
pamokoje. Parenkite įrašo tekstą, kurį
viešbutis paskelbtų atsakydamas į neigiamą
įrašą socialiniuose tinkluose.

Veiklos rezultatas.
 Veiksmų planas
reaguojanti į situaciją.
 Rašytinis viešas atsakymas
klientui.





Rekomendacijos mokytojui:
Užduotis gali būti pritaikyta atsižvelgiant į
skirtingus poreikius / tradicijas (pvz.,
kažkas pasiskolinta, šeimos palikimas ir
pan.)
Prieš pradedant užduotį, aptarkite:
- viešbučio kambarinės darbo procesą
(pavyzdžiui, anglų kalba, lietuvių kalba)
- gerąją klientų skundų valdymo patirtį
(pavyzdžiui, anglų kalba, lietuvių kalba)

Ši veikla turėtų padėti mokiniams gilinti žinias
apie įvairių šalių vestuvių tradicijas, detales, į
kurias jie turėtų atkreipti ypatingą dėmesį, taip
pat plėtoti savo bendravimo / rinkodaros
įgūdžius, naudojant socialinės žiniasklaidos
kanalus, klientų skundų valdymo įgūdžius taip
pat patobulinti šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 pasirinkti tinkamą, socialinę situaciją
atitinkantį bendravimo stilių ir žodyną;
 išplėsti turimą žodyną ir naudoti jį teigiamai
ir socialiai atsakingai.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 kūrybiškai panaudoti socialinės
žiniasklaidos kanalus siekiant komercinių
tikslų.
Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
 priimti ir konstruktyviai spręsti
organizacinius iššūkius;
 strategiškai mąstyti siekiant komercinių
tikslų.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į konkretaus dalyko
reikalavimus (Raštingumas: gramatika /
skyryba, stilius / panaudotas žodynas.
Rinkodara: demonstruojamas verslumas ir
etiškas požiūris. Klientų aptarnavimas:
korekcinių veiksmų plano struktūra / loginė
seka).
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2. Grupinio darbo vertinimas - ar mokiniai
dalyvauja veikloje, supranta užduotį ir gali jos
metu pateikti savo išvadas. Pagrindiniai tokio
užduoties vertinimo kriterijai turėtų būti
pristatyti klasei:
 atsako į neigiamą įrašą situacijos valdymo
planavimas:
 veiksmų plano pristatymas / atsakymas į
kitų mokinių klausimus;
 pademonstruotas gebėjimas pateikti
klausimus kolegoms;
 pagarba kultūrinei įvairovei / tradicijoms.
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:





tekstas atitinka įprastas socialinės
žiniasklaidos etiketo taisykles;
tekste nėra gramatinių ar stiliaus klaidų;
tekstas išreiškiamas pozityviai ir socialiai
atsakingai.

Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 pademonstruotas gebėjimas naudoti
skaitmenines technologijas / programinę
įrangą palaikant ryšį tarp darbuotojų ir
klientų.
Rekomenduojamas verslumo
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
 rengiant planą atsižvelgta į aptartą gerąją
praktiką / pavyzdžius;
 plane aprašytos galimos paslaugų procesų
stipriosios ir silpnosios pusės;
 plane atsispindi kūrybingi ir novatoriški
sprendimai.
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ŠALTINIAI
Įvairių šalių vestuvių tradicijos:
http://touristwedding.com/

Nacionalinės šalių gėlės:
https://www.theflowerexpert.com/content/abou
tflowers/national-flowers
https://resources.impactfireservices.com/whois-responsible-for-fire-safety-in-the-workplace

Gaisriniai pavojai ir jų valdymas:
https://www.youtube.com/watch?v=andGIA4a
Wyk

Negatyvių komentarų socialiniuose tinkluose
valdymas:
https://www.socialpilot.co/blog/negative-socialmedia-comments
https://socialhospitality.com/2017/01/3amazing-examples-customer-service-socialmedia/

