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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Šis pratimas padės iš arčiau susipažinti su
viena žinomiausių vasaros švenčių, kuri
skirtingose Europos ir pasaulio šalyse turi
skirtingus vardus – Vidurvasario šventė (ang.
k. Midsummer, šved. k. Midsommar'), Šv.
Jono diena (isp. k. Revetlla de Sant Joan),
Liga (latv. k. Līgo), Kupala (Ukraina), Lietuvoje
– Joninės ar Rasos, tačiau švenčiama panašiu
metu ir yra skirta paminėti vykstančią
saulėgrįžą. Pratimo veiklos kviečia išsamiau
pasidomėti šios šventės ištakomis ir
senosiomis jos tradicijomis, sužinoti kaip jos
transformavosi bėgant metams ir kaip
minimos šiandien skirtingose Europos
šalyse.
Vidurvasario pažymėjimo šventė yra viena
seniausių žmonijos istorijoje ir praktikuojama
daugelyje pasaulio tautų. Šventės ištakos
siekia akmens amžių, kai žmonės garbino
gamtos reiškinius, darančius įtaką jų
gyvenimui – saulę, perkūną, augalus ir pan.,
vadinamuosius pagonybės laikus. Jau tada
žmonės pastebėjo, kad antroje birželio pusėje
saulė keičia savo judėjimo kryptį ir dienos
pradeda trumpėti. Kada žemės ašis yra
maksimaliai nukreipta saulės link, šiaurės
pusrutulyje turime ilgiausią dieną (pietų
pusrutulyje tuo metu būna ilgiausia naktis),
nuo kurios prasideda astronominė vasara.
Senovėje buvo tikima, kad vasaros
saulėgrįžos metu augalai įgyja ypatingas
gydomąsias galias, todėl daugelyje šalių šios
dienos išvakarėse buvo renkamos žolelės ir
uždegami laužai, kad apsaugotų nuo piktųjų
dvasių, kurios, kaip manoma, tą dieną laisvai
klajoja aplink, kai saulė pasisuka pietinio
pusrutulio link. Žemdirbiai šią šventę
minėdavo atlikdami įvairius ritualus,
tikėdamiesi rudenį sulaukti gero derliaus. Pvz.
kai kuriose Airijos vietovėse buvo priimta
Joninių laužo pelenus išbarstyti ant laukų,

tikintis sulaukti gausesnio derliaus, o gyvulius
apvesti aplink laužą, tikintis jų apsaugos.
Metams bėgant, Vidurvasario šventė, kartu su
panašia žiemos švente Kalėdomis, buvo
įtraukta į krikščionių religinį kalendorių kaip
„Šv. Jono diena“ ir pasiekė dabartinius laikus.
Nors tikroji vasaros saulėgrįžos data yra
birželio 20, 21 arba 22 d., šventė paprastai
minima birželio 24 d. Labiausiai tikėtina, kad ši
šventės data atsirado dėl to, kad senasis
Julijaus kalendorius vasaros saulėgrįžą
žymėjo birželio 24 d.
Šiandien Vidurvasario paminėjimas yra oficiali
valstybinė šventė Estijos, Suomijos, Latvijos,
Lietuvos, Švedijos ir Kanados Kvebeko
provincijų šalyse. Kitose šalyse, nepaisant to,
kad ši šventė nėra paskelbta nedarbo diena,
yra išlikusios šios šventės minėjimo tradicijos.
Dažniausiai, skirtingose pasaulio šalyse, šią
šventę simbolizuoja ugnis ir deginami
laužai. Kiti, dažnesni su šia susiję papročiai
yra daugiametės žolės jonažolės rinkimas,
kuri vėliau naudojama gydymui ar namų
apsaugai, gėlių vainikų pynimas. Pasibaigus
šventei vainikai yra sudžiovinami, pakabinami
namuose ir saugomi iki kito Vidurvasario
šventės.
Kai kurias šios šventės tradicijas šiandien
puoselėja tik senovės istorijos entuziastai,
tačiau kai kurios iš jų, įgavusios modernesnes
formas, yra plačiai žinomos daugeliui.
Pavyzdžiui, Estijoje, aukšto laužo kūrimas ir
šokinėjimas per jį tebėra svarbi tradicija.
Tikima, kad ji lemia gerovę ir sėkmę bei
padeda apsaugoti namus. Turine (Italija), kurio
globėju laikomas šv. Jonas Boskas,
pagrindinėje miesto aikštėje, pavadintoje jo
vardu, šventė minima deginant laužus net 2
dienas. Danijoje, sustojus aplink laužą,
tradiciškai giedamas specialus Vidurvasario
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himnas „Mes mylime savo šalį“. Kuldigos
mieste (Latvija) žinoma tradicija, kurios metu
vyksta naktinis bėgimas išsimaudyti į Ventos
upę. Išskirtinis šio Vidurvasario bėgimo
bruožas – bėgikai renkasi įveikti šią trasą be
drabužių! Norvegijoje, kur šventė plačiai

švenčiama šeimose ir bendruomenėse,
šventės metu imituojama poros vedybų
ceremonija, žyminti naujo gyvenimo etapo
pradžią.

Nuotrauka: ypatingas pasiruošimas triukšmingai miesto ar šeimos šventei, žmogaus išmonės
demonstravimas ir gamtos magijos stebuklo laukimas – keliaudami po skirtingas Europos šalis
sutiksime unikalias tradicijas, skirtas pažymėti trumpiausią metų naktį – Saulės pergalę prieš
nakties nakties tamsą, Vidurvasarį, vasaros kulminaciją. Vienas iš dažnesnių šios šventės
simbolių, jungiantis daugelį šalių – didelis laužas, prie kurio švenčiant pasitinkamas anksti
auštantis rytas.
Nuotraukos šaltinis: https://unsplash.com/

.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Pasiruoškime sutikti Vidurvasarį
Šis pratimas – puiki galimybė mokiniams
atskleisti savo talentą vizualinės
komunikacijos srityje. Pratimo metu mokiniai
kviečiami susipažinti su unikaliomis šalių
švenčių tradicijomis ir kartu ieškoti atsakymo į
klausimą – koks yra individualus kiekvieno
mūsų vaidmuo, užtikrinant jų perdavimą bei
išsaugojimą ateities kartoms? Šiuo pratimu
siekiame padėti mokiniams iš arčiau pažinti
įvairiais kultūras ir jų papročius, todėl į jo
veiklas įtraukėme įvairias saviraiškos formas,
kurių metu jie taip pat galės plėtoti turizmo
specialistui naudingas kompetencijas
rinkodaros, klientų aptarnavimo ir informacinių
technologijų srityje. Trys šio pratimo veiklos
pateikiamos nuoseklios istorijos pagrindu,
kurios, atsižvelgiant į klasės mokymo(-si)
poreikius ir mokomojo dalyko turinį, gali būti
atliekamos ir kartu, ir atskirai.
Suprasdami kaip kiekvienas mūsų skirtingai
matome ir suvokiame nematerialaus kultūros
paveldo vertybes, ieškodami atsakymo – kas
jose svarbu mums visiems ir kiekvienam mūsų
atskirai, kodėl verta jomis didžiuotis bei jas
puoselėti, mokiniai veiklų metu tobulins savo
krašto nematerialaus kultūros paveldo vertybių
pristatymo įgūdžius.
Pirmoji pratimo dalis skirta išsamiau
susipažinti su Vidurvasario švenčių
tradicijomis skirtingose Europos šalyse bei
kartu padiskutuoti apie jų skirtumus ir
panašumus. Antra pratimo užduotis –
reklaminio filmuko, skirto paskatinti užsienio
turistus susidomėti jų šalies tradicijomis bei
apsilankyti rengiamoje Vidurvasario – Joninių
šventėje, kūrimas pareikalaus išmanaus
informacinių technologijų, vaizdo audio
programų panaudojimo bei aktyvaus ir
efektyvaus grupinio darbo įgūdžių. Kas gali
patraukti užsienio šalių turistų, nemokančių
mūsų kalbos ir nežinančių papročių, akį bei

paskatinti juos apsilankyti mūsų šalyje? Kaip
video reportažas gali atskleisti mūsų
unikalumą? Kaip patraukliai ir šiuolaikiškai
aprašyti mūsų senuosius unikalius papročius?
Tikimės, kad atlikę pratimo veiklas, mokiniai
gebės rasti atsakymus į šiuos klausimus.
Paskutinėje pratimo užduotyje kviečiame
padiskutuoti apie švenčių saugumą – kaip
užtikrinti kvapą gniaužiantį reginį ir tuo pačiu
pasirūpinti jo dalyvių saugumu? Atlikdami
trečiosios pratimo dalies užduotis mokiniai
tobulins savo žinias saugos ir sveikatos
priemonių organizavimo srityje.
Pratimo tikslai:
Skatinti susidomėjimą švenčių
tradicijomis ir ištakomis.
Padėti geriau pažinti Europos šalių
Vidurvasario švenčių tradicijas.
Atpažinti įvairių šalių Vidurvasario
šventės tradicijų skirtumus ir
panašumus.
Identifikuoti istorinį senųjų tradicijų
virsmą šiuolaikinėse Vidurvasario
šventės tradicijose.
Skatinti rūpinimąsi kitų saugumu ir
aplinka.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūros pažinimo
#užsienio kalbos
#marketingo
#informacinių technologijų
#saugos ir sveikatos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Kur švęsti Vidurvasario šventę?“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, projektorius, rašymo lenta.
Pristatykite mokiniams situaciją:
„Jūs dirbate viešbučio komandoje, gavusioje
užduotį parengti reklamą, galinčią pritraukti
užsienio turistus apsilankyti Lietuvą
Vidurvasario (Joninių) šventės renginių metu.”
Siekiant padėti mokiniams aktyviai įsitraukti į
užduotį ir kokybiškai atlikti jos veiklas, atlikimą
siūlome pradėti nuo esamos situacijos
analizės – kas yra mūsų šalies konkurentės,
taip pat kviečiančios turistus apsilankyti jų
šalyje rengiamoje Vidurvasario šventėje? Kuo
jos panašios ir unikalios? Paskirstykite klasę į
grupes ir paskatinkite panaršyti internete
ieškant atsakymų į šiuos klausimus:






pagrindinės Europos šalys, kuriose
švenčiama Vidurvasario šventė (ne mažiau
5);
originalus šventės pavadinimas toje šalyje;
raktiniai žodžiai (ne mažiau 10)
reprezentuojantys šventę toje šalyje;
pagrindinės šios šalies šventės tradicijos.

Veiklos rezultatas.
Kiekviena grupė žodžiu pristato
surastą informaciją ir aptaria ją
bendros klasės diskusijos
metu.

Rekomendacijos mokytojui:
● Mokiniai, dirbantys grupėje, ieškodami
informacijos internete turėtų nepamiršti
įsitikinti jos patikimumu (pavyzdžiui
aplankyti kelis tinklapius, patvirtinančius

●

●

●

●

surastos informacijos patikimumą), bei
atsižvelgiant į tai, ją susisteminti. Siekiant
paskatinti mokinius tobulinti savo
skaitmeninį raštingumą, galite mokiniams
duoti papildomą užduotį – nurodyti
naudotos informacijos šaltinius.
Trukmė, skirta užduočiai, priklauso nuo
bendro klasės (grupės) pasirengimo
naudotis informacijos paieškos sistemomis,
dirbti kompiuteriu, skaityti informaciją
lietuvių ir / ar anglų kalba. Siekiant padidinti
grupės darbo efektyvumą, grupes galima
suskirstyti atsižvelgiant į skirtingą aukščiau
minėtų įgūdžių lygį.
Atsižvelgiant į pamokos tikslus, medžiagos
pristatymas ir aptarimas gali vykti
tiek lietuvių, tiek kita užsienio kalba.
Jei užduočiai galite skirti daugiau laiko,
mokiniams pasiūlykite rastą informaciją
iliustruoti – parengti plakatą, pateiktį ar kitą
jiems žinomą informacijos pristatymo
būdą.
Atliekant užduotį rekomenduojama stebėti
grupių darbą – taip galėsite paskatinti
mokinius į tyrimą įtraukti kuo daugiau įvairių
šalių, apie kurių Vidurvasario šventės
papročius sužinos mokiniai rezultatų
pristatymo metu.

Apibendrinant grupių darbo rezultatus
rekomenduojama diskusijoje aptarti šiuos
klausimus:
● Kokie švenčių tradicijų skirtumai aptartose
šalyse?
● Kokie švenčių tradicijų panašumai
aptartose šalyse?
● Kokios Vidurvasario šventės tradicijos
atkeliavo iš senųjų laikų, tačiau vis dar
praktikuojamos šiandien?
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●

Kuo Vidurvasario šventės tradicijos ir
papročiai Lietuvoje skiriasi nuo kitų šalių?

Papildomai mokiniams galite pasiūlyti pažiūrėti
4 video įrašus, kuriuose pristatomos skirtingos
Vidurvasario šventės tradicijos. Šiuose
įrašuose skiriasi ir jų pristatymo būdas.
Peržiūrėję juos padiskutuokite – kaip
pristatoma pati šalis šios šventės kontekste?
Kokia galėtų būti tikslinė šio pristatymo
auditorija? Vaizdo įrašai pateikiami anglų
kalba, todėl žiūrėdami juos mokiniai turės
galimybę tobulinti klausymo užsienio k.
įgūdžius:
 Šv. Jono festivalis Porto mieste
(Portugalija)
 Vidurvasario šventė (Švedija)
 Rasų šventė Kernavėje (Lietuva)
 Saulėgrįžos šventė Stounhendže (Jungtinė
Karalystė)
Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie savo šalies ir Europos kultūras bei
jos išraiškas švenčių tradicijose, taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo / Daugiakalbystės
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei
nuomones, pateiktus rašytine ir žodine
forma;
● tikslingai panaudoti surastą vaizdo, garso ir
skaitmeninę medžiagą gimtąja ar užsienio
kalba, pademonstruoti istorinį nagrinėjamos
temos aspekto suvokimą ir tarpkultūrines
kompetencijas;
● kritiškai įvertinti rastą informaciją ir
suformuluoti užduoties kontekstą
atitinkančius teiginius;
● pristatyti informaciją bei konstruktyviai
dalyvauti grupės/ klasės diskusijoje.

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● kritiškai vertinti skaitmeninėmis
priemonėmis teikiamos informacijos ir
duomenų pagrįstumą, patikimumą ir
poveikį;
● tikslingai išnaudoti skaitmeninių
technologijų galimybes, padedančias
siekiant išsikeltų darbo 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:
● suprasti video formatu perteikiamo kūrinio
idėjas;
● atpažinti įvairias kultūros paveldo raiškos
formos, jų įtaką viena kitai ir asmens
idėjoms;
● 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 siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus (pvz.
marketingas/ rinkodara: tinkamas mokymo
metu įgytų žinių taikymas ir demonstravimas;
užsienio k.: gebėjimas pristatyti surastą
informaciją raštu/ žodžiu užsienio kalba).
2. Vertinimas atsižvelgiant į bendrą grupės
darbą – mokinio įsitraukimas į veiklą, tikslo ir
siekiamų rezultatų suvokimą bei gebėjimą juos
pristatyti:
● tyrimo apimtis;
● surasta nurodyta informacija;
● aiški informacijos pristatymo struktūra;
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gebėjimas organizuoti grupės darbą ir
pristatyti bendrus rezultatus;
● pristatymo kūrybiškumas;
● gebėjimas etiškai išreikšti nuomonę,
perteikti turimas žinias bei įžvalgas.
●

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:
● pristatymas atskleidžia užduoties temą;
● užduočiai atlikti panaudoti skirtingi
informacijos šaltiniai lietuvių ir užsienio
kalba;
● pristatymas išsamus arba mokiniai geba
pagrįstai motyvuoti, kodėl pristatyme
trūksta tam tikros informacijos;
● esminė pristatymo informacija pateikiama
sklandžiai ir susistemintai;
● pristatymas įdomus, sudomino auditoriją.
Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas:
● pademonstruotas gebėjimas naudotis
informacijos paieškos sistemomis;

pademonstruotas gebėjimas kritiškai
įvertinti surastos informacijos pagrįstumą ir
patikimumą;
● rengiant informacijos pristatymą gebama
kūrybiškai panaudoti skaitmeninių
technologijų teikiamas galimybes.
●

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● individualus aktyvus įsitraukimas į grupinį
darbą;
● konstruktyviai bendraujama ir
bendradarbiaujama (grupės ir klasės
diskusijų metu);
● gebama parodyti toleranciją, išreikšti ir
suprasti skirtingus požiūrius.
Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● gebėjimas empatiškai apibūdinti pateikto
vaizdo įrašo idėją;
● pademonstruotas gebėjimas palyginti
vaizdo įrašų formas ir idėjas;
● gebėjimas diskusijos metu pritaikyti
užduoties atlikimo metu įgytas žinias.
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2 užduotis „Intriguojanti reklama“

Reikalingos priemonės: kompiuteris,
projektorius, užrašai mokiniui,
kompiuterinės programos (Canva, MS
Publisher, MS Power Point ir pan.), dideli
popieriaus lapai (A3 ir didesni), skirtingų
spalvų žymekliai.

Tęsiant šio pratimo veiklas, mokiniams
pristatykite sekantį jos veiklos etapą:
„Džonas, 25 metų kompiuterinių technologijų
specialistas, gyvena Jungtinėje Karalystėje
kartu su savo mergina Suzana. Laisvalaikį jie
leidžia su draugais, skaito istorines knygas,
keliauja ir pažįsta naujas kultūras. Neseniai jie
pradėjo rašyti kelionių blogą. Šiais metais pora
suplanavo trumpas atostogas. Jų metu
planuoja aplankyti vieną iš Europos šalių,
kurioje galėtų originaliai paminėti Džono vardo
dieną. Kas galėtų juos sudominti?“
Remdamiesi aukščiau apibendrinta
informacija ir situacija aprašyta žemiau,
mokiniai turi paruošti tikslinę reklamą, kuri
atspindėtų mūsų šalies Joninių šventę.
Užduoties metu turi būti panaudojami jau
turimi informacijos ištekliai, taip pat pateikti
šio pratimų išteklių skyriuje.

Veiklos rezultatas.
Reklama, skirta pakviesti
užsienio šalių turistus
apsilankyti mūsų šalyje
rengiamoje Joninių šventėje.

●

●

●

●

Rekomendacijos mokytojui:
Atsižvelgiant į bendrą grupės pasirengimo
lygį – įgūdžius reikalingus šiai užduočiai
atlikti (taip pat užduočiai turimą laiką), galite
mokiniams pasiūlyti pasirinkti kitą tikslinės
grupės atstovą, kuriam bus adresuota
kuriama reklama.
Skatinant mokinius geriau įsigilinti į pateiktą
užduotį, pasiūlykite mokiniams vizualizuoti
savo klientą (amžius, šeimyninis statusas,
darbinė veikla, pomėgiai, gyvenimo būdas,
pirkimo įpročiai ir pan.) sukuriant jo koliažą
(naudokitės laikraščių ar žurnalų
iškarpomis, pieštukiniais klijais ir baltu
popieriaus lapu).
Paskatinkite mokinius argumentuoti savo
sprendimų pasirinkimą (spalvos, simboliai,
raktiniai žodžiai naudojami reklamoje).
Atsižvelgiant į pamokos tikslą bei mokinių
gebėjimus aptarkite, kokia bus reklamos
forma (vaizdinė ar video reklama, MS
PowerPoint pateiktis ir pan.).

Atlikdami šią užduotį mokiniai galės tobulinti
žinias marketingo srityje, reikalingas dirbant
tiek su vietiniais, tiek su užsienio šalių turistais
bei perteikiant unikalias šalies tradicijas
susijusias su Vidurvasario švente, taip pat
patobulinti šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo / Daugiakalbystės
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● 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 ir užmegzti ryšį su kitais;
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●

tinkamai ir efektyviai bendrauti vartojant
gimtąją ir/ar užsienio kalbą.

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
šiuos įgūdžius:
● kurti skaitmeninį turinį;
● panaudoti skaitmeninius įrankius
komerciniams tikslams;
● taikyti intelektinės nuosavybės apsaugos
reikalavimus.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● veiksmingai valdyti laiką ir informaciją;
● taikyti individualius / grupės gebėjimus,
sutelkti dėmesį, susidoroti su sudėtingomis
situacijomis, kritiškai reflektuoti ir priimti
sprendimus;
● parodyti toleranciją, išreikšti ir suprasti
skirtingus požiūrius, kurti pasitikėjimą ir
jausti empatiją.
Verslumo kompetencija, tobulinant šiuos
įgūdžius:
● įveiklinti idėjas;
● sutelkti išteklius (žmogiškuosius ir
techninius) veiklos vykdymui;
● demonstruoti iniciatyvumą, drąsą ir
atkaklumą siekiant tikslų.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant šiuos 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;
● įžvelgti ir realizuoti komercinės galimybes
naudojant skirtingas kultūrines formas.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus
(Marketingas: gebėjimas suformuluoti ir
perteikti reklaminę žinią; raštingumas/ gimtoji
k.: sklandus ir nuoseklus informacijos
pateikimas).
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:
● gebėjimas pasinaudoti pirmoje šio pratimo
veikloje surinkta informacija;
● kūrybiškumas vizualizuojant ir pristatant
idėją;
● patrauklus sukurto produkto turinys;
● gebėjimas susieti ir panaudoti skirtingų
dalykų žinias, jas pritaikyti įgyvendinant
užduotį.
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:
● tinkamas žodyno, funkcinės gramatikos ir
kalbos (gimtosios ar užsienio kalbos) žinių
pritaikymas;
● aiškiai suformuluotos idėjos / argumentai
pateikti įtikinamai, atsižvelgiant į užduoties
kontekstą.
Rekomenduojamas skaitmeninei
kompetencijai priskiriamų įgūdžių
demonstravimo vertinimas (mokytojas,
norėdamas tinkamai įvertinti šiai kompetencijai
priskiriamus įgūdžius, turėtų būti susipažinęs
su pirminiais mokinių skaitmeniniais įgūdžiais ir
nustatyti, ar jie panaudojo turimas žinias ir
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galimybes, kuriant kokybišką skaitmeninį
užduoties rezultatą):
● tinkamai panaudotos skaitmeninių
technologijų galimybės;
● panaudotos skaitmeninės priemonės
atspindi mokinio kūrybiškumą bei
originalumą.
Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● gebėjimas atlikti užduotį laiku;
● pasitelkti ir panaudoti reikiami techniniai ir
žmogiškieji ištekliai.
Rekomenduojamas verslumo kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:

tinkamas proceso ir išteklių planavimas;
● kūrybinės idėjos realizavimas, atsižvelgiant
į jos komercinius tikslus.
●

Rekomenduojamas kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● tinkamai pritaikytos žinios apie vietos,
nacionalinę, regiono, Europos ir pasaulio
kultūras ir jų raišką, įskaitant jų kalbas,
paveldą, tradicijas ir kultūros produktus,
gebėjimas atskleisti panaudotų raiškos
formų idėją.
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3 užduotis „Šventė turi būti saugi“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, projektorius, rašymo lenta.

Trečioji pratimo dalis, kurioje toliau aptariama
Vidurvasario šventė ir jos papročiai, skirta
pagilinti mokinių žinias darbuotojų saugos ir
sveikatos srityje.
Kartu su mokiniais pažiūrėkite šį video įrašą:
https://www.youtube.com/watch?v=WifXhVqJv
yg
Video reportažas pristato su aptariama
Vidurvasario švente susijusį įvykį - 2016
metais vykusį laužo rekordo siekimą
Slinningsbålet festivalio metu, Ålesunde
(Norvegija). Laužo aukštis tuomet metu siekė
47,39 metrus. Šis laužas Gineso rekordų
knygoje lyderio pozicijoje išsilaikė iki 2019
metų, kuomet jį aplenkė Lustenau (Austrija)
šventės metu sukurtas laužas, iškilęs net iki
60,64 metrų aukštį.
Peržvelgę video, aptarkite su klase šiuos
klausimus:
● Kokių rizikų išvengė jo organizatoriai,
pasirinkdami būtent tokią laužo vietą?
● Kodėl pasirinkta būtent tokia laužo
konstrukcija?
● Kokių specialių saugos ir sveikatos žinių
turi turėti laužo statytojai ir uždegėjai?
● Kokių rizikų padeda išvengti naudojama
vandens srovė?
● Kokios kitos Jums žinomos Vidurvasario
šventės tradicijos reikalauja didesnio
dėmesio užtikrinant jų saugumą?
Veiklos rezultatas.
Diskusija saugos priemonių
organizavimo klausimais
renginių metu

Rekomendacijos mokytojui:
Pasiūlykite mokiniams išbandyti „mokymosi
mokant kitus“ metodą – paskatinkite mokinius
savo žinias susisteminti pristatant jas galimam
šventės svečiui: „Šventėje ketina dalyvauti
Džonas – padėkite jam suprasti šios šventės
metu kylančias rizikas ir reikalingas priemones
jų valdymui“.
Šios užduoties veikla skirta praplėsti mokinių
žinias apie saugos priemonių organizavimą
švenčių metu taip pat patobulinti šias
bendrąsiais kompetencijas:
Technologijų ir inžinerijos kompetencija,
tobulinant šiuos įgūdžius:
● vertinti riziką žmonių saugumui ir aplinkos
tvarumui, ypač atsižvelgiant į mokslo ir
technologijų pažangą, susijusius su savimi,
šeima, bendruomene ir pasaulinėmis
problemomis;
● valdyti rizikas naudojant tinkamus
technologinius procesus, mašinas, įrankius
ir žmonių pastangas.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:
● spręsti mokymosi procese kylančias
problemas, įveikti kliūtis ir priimti pokyčius;
● pritaikyti ankstesnio mokymosi ir gyvenimo
patirties metu įgytas žinias, ieškoti
galimybių mokytis ir tobulėti įvairiuose
gyvenimiškose situacijose.
Siūlomi užduoties vertinimo
metodai:
Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį,
siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.
1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus
mokomojo dalyko (temos) rezultatus (Sauga ir
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sveikata/ saugus elgesys ekstremaliose
situacijose: žinių apie profesinės rizikos
vertinimą/ saugos priemonių organizavimą/
priešgaisrinę saugą panaudojimas).
2. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų
konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims,
panaudojimą / patobulinimą, taip pat
gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų
dalykų metu įgytas žinias:
Rekomenduojamas technologijų ir
inžinerijos kompetencijai priskiriamų
įgūdžių demonstravimo vertinimas:

●

gebėjimas identifikuoti kylančias rizikas ir
numatyti galimas saugos priemones;

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir
mokymosi mokytis kompetencijai
priskiriamų įgūdžių demonstravimo
vertinimas:
● gebėjimas spręsti konkrečias situacijas
pritaikant turimas žinias apie technologinius
procesus, įrenginius įrankius ir žmogaus
galimybes.
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ŠALTINIAI
Vidurvasario šventė:
http://www.baltai.lt/?p=4039
https://www.15min.lt/pasauliskiseneje/naujiena/kelioniupulsas/trumpiausios-nakties-festivaliaipasaulyje-nuo-gvatemalos-dziungliu-apeiguiki-kaimynu-latviu-joniniu-637-435863

Reklamos kūrimas:
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarag
e-lt
Sauga darbe:
https://ugm.lrv.lt/lt/mokymai/mokymopriemones-1
https://www.youtube.com/results?search_quer
y=ugniagesi%C5%B3+gelb%C4%97toj%C5%
B3+mokykla+mokomieji+filmai

