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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Europa driekiasi šalia daugiau nei 38 000
kilometrų jūros pakrančių. Per kelis
tūkstantmečius, dėka žvejybos, šiose
pakrantėse susiformavo turtingas, įvairialypis
kultūros paveldas, turtingo Europos kultūros
paveldo dalis. Jis formavosi skirtingų Europos
tautų sankirtoje su kitais pasaulio regionais
prekybos, karų, kultūrinių mainų ar kelionių
metu. Dėl natūralių kraštovaizdžių ir žmonių
išradingumo bei sumanumo, tarpkultūrinio
bendravimo ir etninės įvairovės, Europos
pakrantėse ir jūros dugne susiformavo
specifiniai pakrančių kultūriniai peizažai.
Jūriniai regionai reprezentuoja ypač turtingą
materialųjį paveldą – miestus ir kaimus,
paskendusius kraštovaizdžius, atskirus
objektus ir povandeninius artefaktusi, uostus,
užtvankas, švyturius, arsenalus, žvejybos ir
jūrų pramonės pastatus, valčių statyklas ir
kt. Žvejyba yra ir nematerialus kultūrinis
paveldas, būdingas visoms Europos šalims.
Su šia veikla susijusios daugybė šimtmečius

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com

siekiančios bendruomenių tradicijos,
papročiai, muzikos, vaizduojamojo meno ir
literatūros kūriniai. Žvejyba darė įtaką vietos
bendruomenių tapatumui, formavo jų skonio
sąvokos supratimą, mitybą, tradicijas.
Daugelį amžių Europos šalių bendruomenių,
gyvenusių prie jūros, pragyvenimo šaltinis
buvo žuvininkystė ir dabar yra reikšmingas
pajamų šaltinis daugelyje šalių, o šio
sektoriaus plėtra turi didelę įtaką Europos
vartojimui bei tvarumui.
Šiandien pakrančių kultūrinį kraštovaizdį veikia
klimato kaita ir kitos aplinkosauginės
problemos. Tankiausiai apgyvendintose
teritorijose aplink istorinius uostamiesčius
susiformavęs mišrus kraštovaizdis kelia
naujus iššūkius esamų materialiųjų ir
nematerialiųjų vertybių išsaugojimui, tvarkymui
ir perdavimui.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS
Pratimo veiklomis siekiama tobulinti
bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
nagrinėjant žuvininkystę kaip Europos
nematerialųjį kultūros paveldą. Žvejyba šiame
pratime nagrinėjama trimis aspektais:
● žvejyba - maisto šaltinis;
● žvejyba - ekonominiai ištekliai;
● žvejyba - turizmas, skatinantis sportinę
veiklą.
Pratimas suteikia galimybę susipažinti su
saugotinomis žvejybos tradicijomis bei būdais,
kurie yra kasdienio jūros pakrančių
bendruomenių gyvenimo dalis bei kultūrinis
paveldas.

Pratimo tikslai:
Skatinti domėjimąsi nematerialiu
Europos kultūros paveldu.
Padėti geriau pažinti Europos
pakrančių regionų tradicijas.
Pagilinti žinias apie žuvininkystės
svarbą, prasmę ir kultūrinę reikšmę
kasdieniniame Europos gyvenime.
Skatinti rūpinimąsi aplinka.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūros pažinimo
#istorijos
#geografijos
#pilietinio ugdymo
#HORECA
#ekonomikos
#informacinių technologijų
#užsienio kalbos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Žuvies nauda“
Reikalingos priemonės: kompiuteris,
interneto ryšys, kompiuterinė programa
(Padlet, Canva, MS Publisher, MS Power
Point ar kt. programa).
2 pratimo dalis gali būti vykdoma
mokomojoje virtuvėje (tuomet bus reikalingi
pasirinkti maisto produktai).

Veikla taip pat gali būti atliekama lietuvių arba
anglų kalba priklausomai nuo mokomojo
dalyko tikslų.
Atlikus užduotį kartu su mokiniais aptarkite
posakių/frazeologizmų reikšmę.

Veiklos rezultatas.
Aptarti posakiai/idiomos apie
žuvį, žvejybą.

1 etapas
Suskirstykite mokinius į grupes ir pristatykite
užduotį.
Kiekviena grupė turi sugalvoti kuo daugiau
plačiai paplitusių posakių ar frazeologizmų su
žodžiu „žuvis“. Posakiai gali būti lietuvių arba
anglų kalba priklausomai nuo mokomojo
dalyko / jo tikslų.
Pavyzdžiai lietuvių kalba: „Kaip žuvis
vandenyje”, „Žiopčioja kaip žuvis ant kranto“,
„Nuo žvejo sausų kelnių žuvis šalinasi”.
Pavyzdžiai anglų kalba: “Fish out of water”,
“Better fish to fry”, “Neither fish nor fowl”.
Posakių ir frazeologizmų galima ieškoti
internete, pavyzdžiui:
http://patarles.dainutekstai.lt/9uvies.html
(lietuvių kalba);
https://www.lietuviuzodynas.lt/frazeologizmai/
Zuvis (lietuvių kalba);
https://www.dailywritingtips.com/40-fishidioms/ (anglų kalba);
https://english-ingles.com/en/fish-idioms/
(anglų kalba).
Užduočiai paįvairinti pakvieskite grupes
pažaisti šaradas – pavaizduoti savo atrastus
posakius be žodžių, kitoms grupėms bandant
juos atspėti.

Atlikdami šias veiklas mokiniai praturtins savo
žodyną vaizdingais posakiais, susijusiais su
žvejyba; pagilins savo žinias apie vietos,
nacionalinę, regioninę, Europos ir pasaulio
kultūrą, taip pat patobulins šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine
informacija;
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti,
naudotis pagalbinėmis priemonėmis;
● gebėjimą kritiškai vertinti informaciją ir su ja
dirbti
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną;
● suprasti žodžiu perduodamą žinią, skaityti ir
suprasti tekstus užsienio kalba.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● tikslingai naudoti skaitmenines
technologijas;
● naudoti skaitmenines technologijas
tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam
užduoties atlikimui.

5

2 etapas

Suskirstykite mokinius į grupes bei
paprašykite pasirinkti vieną konkrečią jūrinę
Europos šalį. Mokiniai turi surasti šaliai
būdingus žuvininkystės produktus ir tradicinius
jų pateikimo būdus (receptus).
Keletas šaltinių pavyzdžių:
 Lietuva
 Airija (anglų kalba)
 Didžioji Britanija (anglų kalba)
 Ispanija (anglų kalba)
 Ispanija (anglų kalba)
 Belgija (anglų kalba)
Turėdami galimybę organizuoti praktinius
užsiėmimus:
● pasiūlykite mokiniams pagaminti patiekalą
(-us) pagal pasirinktą receptą;
● organizuokite diskusiją apie pagamintų
patiekalų patiekimą pagal pasirinktos šalies
tradicijas, kartu pateikiamus gėrimus;
● paprašykite mokinių fotografuoti / filmuoti
gamybos procesą, pagamintą patiekalą bei
parengti patiekalo technologinę-informacinę
kortelę, pateikiant šią informaciją:
- ingredientų sąrašas ir kiekis;
- paruošimo būdas;
- pasirinktos šalies tradicijos susijusios su
šiuo patiekalu;
- komentarai.
Darbas gali būti atliekamas Padlet, Canva, MS
Publisher, MS Power Point ar kita programa.

Veiklos rezultatas.
Surasta ir pristatyta
informacija apie tradicinius
žuvininkystės produktus, jų
paruošimo būdus, pagamintas tradicinis
šalies patiekalas, parengta tradicinio
žuvies patiekalo technologinėinformacinė kortelė.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias
apie Europos kultūrą, susipažįstant su žuvies
produktais ir patiekalais būdingais tam tikrai
šaliai, taip pat patobulins šias bendrąsiais
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine
informacija;
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti,
naudotis pagalbinėmis priemonėmis;
● gebėjimą kritiškai vertinti informaciją ir su ja
dirbti

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną;
● suprasti ir pritaikyti informaciją pateikiamą
užsienio kalba.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir
programine įranga;
● naudoti skaitmenines technologijas
tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam
užduoties atlikimui.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant žinias, įgūdžius ir
nuostatas:
● atpažinti kultūros raiškos formas, įskaitant
paveldą, tradicijas ir kultūros produktus.
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2 užduotis „Žvejyba neramiuose vandenyse“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

1 etapas. Didžioji jūra
Užduočiai atlikti pirmiausiai siūlome
mokiniams išsamiau susipažinti su
žuvininkystės, kaip vienos iš ekonominės
veiklos šakų, ypatumais.
Pristatykite mokiniams du žemėlapius:
1
 sugaunamos žuvies kiekis atskirose šalyse
(duomenų analizę galima atlikti pagal
metus arba sugaunamos žuvies kiekį);
 žuvininkystės sektoriaus sukuriamos darbo
vietos (užimtumas)2.
Užduotį praplėsti galima organizuojant klasės
ar grupių diskusiją, kurių metu būtų palyginami
šie rodikliai.
Žinių susijusių su šia tema pateikia ir vaizdo
įrašas „Tuno skardinės istorija“ (anglų kalba,
tačiau galima įjungti subtitrus lietuvių kalba).
Priklausomai nuo mokomojo dalyko tikslų,
mokiniams galima pasiūlyti papildomai
panagrinėti šiuos tinklapius (anglų kalba):
 http://www.john-west.ie/discover-the-storybehind-your-can/
 http://www.john-west.ie/the-journey-fromboat-to-plate/
 https://cansforlife.eu/tunas-journey-oceancan/
1

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atla
s/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=57:0.75;c=1253866.21
75874896,7033312.218247011;z=4;e=t
2

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atla
s/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=40:0.75;c=1253866.21
75874896,7033312.218247011;z=4;e=t

https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures
_en

Naudojantis surinkta informacija pakvieskite
klasę diskusijai apie:
 profesijas susijusias su šia ekonomine šaka
(kiek/kokios profesijos dalyvauja šiame
versle, pradedant žvejyba ir baigiant maisto
gamyba);
 sektoriaus įtaką šalies ekonomikai bei
kultūrai.


Rekomendacijos mokytojui.
Internetinėse svetainėse pateikiama
papildoma su šia tema susijusi mokymų
medžiaga:
 Europos komisijos tinklapis mokytojams
„Europos jūrų atlasas“
 Europos komisijos tinklapis „Europos Jūrų
atlasas“

Veiklos rezultatas.
Diskusija apie žuvininkystės
įtaką Europos šalių ekonomikai
ir kultūrai.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie žuvininkystės įtaką atskirų šalių
ekonomikai įvairiose Europos šalyse, taip pat
patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 skaityti ir tinkamai suprasti raštu pateiktą
informaciją;
 atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti.
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Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną;
 suprasti ir pritaikyti informaciją pateikiamą
užsienio kalba.

Gamtos mokslų kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 pritaikyti turimas žinias apie gamtos
pasaulį;
 iškelti klausimus ir daryti įrodymais
grindžiamas išvadas.
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2 etapas. Ar galime bent dienai tapti
herojais?

1. Suskirstykite mokinius į grupes ir
paprašykite paieškoti istorijų apie žmones,
dirbančius žuvininkystės ir su juo susijusiuose
sektoriuose.
Istorijų pasirinkimui galite pasiūlyti:
 istorijas šiame tinklapyje, kuriame istorijos
pateikiamos skirtinga kalba (anglų kalba);
 žvejo dainą (anglų kalba) - žvejo bliuzas (tai
gali būti ir kitas personažas, pasakojantis
kaip jis / ji myli jūrą).
2. Pakvieskite grupes papasakoti istoriją
pasirinkto istorijos herojaus kalba, galinčia
perteikti / atspindėti jo požiūrį.

Veiklos rezultatas.
Papasakota istorija, atspindinti
žuvininkystės sektoriaus atstovų
kasdienį darbą.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins
suvokimą apie kasdienį žmonių, susijusių su
žvejyba, gyvenimą, taip pat patobulins šias
bendrąsiais kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei
nuomones, pateiktus rašytine ir žodine
forma.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 suprasti žodžiu perduodamą žinią, pradėti,
palaikyti ir užbaigti pokalbį, skaityti, suprasti
ir rengti tekstus;
 demonstruoti teigiamas nuostatas kultūrų
įvairovės puoselėjimo atžvilgiu.

Technologijų ir inžinerijos kompetencija,
formuojant nuostatas:
 domėtis etikos klausimais, aplinkos
saugumu ir tvarumu.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir
programine įranga.
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3 etapas. Saugokime nykstančias žuvų
rūšis
Užduotis gali būti atliekama tiek individualiai,
tiek grupėse.
1. Pakvieskite mokinius paieškoti
informacijos (siūlomi šaltiniai pateikiami
žemiau) apie nykstančias žuvų rūšis ir
galimas priemones jų išsaugojimui.
2. Padiskutuokite su mokiniais kaip galima
prisidėti prie šių žuvų išsaugojimo. Kokią
įtaką jų išsaugojimui turi mūsų valgymo
įpročiai?
Siūlomi šaltiniai:
Jūrų apsaugos fondo, didžiausios Jungtinės
Karalystės jūrų, krantų ir laukinės gamtos
apsaugos organizacijos, tinklalapis:
https://www.mcsuk.org/responsible-seafood/
Šioje nuorodoje pateikiamas tvarių pasirinkimų
valgant žuvį vadovas ir garsių virtuvės šefų
receptai.
https://www.mcsuk.org/goodfishguide/recipes/
search/month
„Mėnesio žuvies“ receptai padės pasirinkti
žuvį, kurios žvejyba atitinka tvarumo principus
https://www.mcsuk.org/responsibleseafood/about-our-ratings
Tinklapyje pateikiami žuvų įvertinimai,
leidžiantys nustatyti tvariausiai auginamas
žuvų rūšis.
„Greenpeace“ tinklalapis, skirtas gamtą
tausojančiai žvejybai (su iliustracijomis):
https://www.greenpeace.org.uk/what-wedo/oceans/better-buys-what-fish-can-i-eat/
Ši svetainė atspindi kelionę „Lėto maisto (Slow
Food)“ pasirinkimo tikslo link ir siūlo
susipažinti su šia tema norint priimti
sąmoningus, atsakingus sprendimus renkantis
skanų maistą.
https://www.slowfood.com/slowfish/
Prestižinio pasaulinio gamtos fondo 2002 m.
„Panda Prize“ už geriausią nacionalinį

ekologinį projektą laimėtojas „SnowChange“
buvo inicijuotas 2000 m. pabaigoje, siekiant
bendradarbiauti su Šiaurės ir Šiaurės regionų
(Suomijos, Sibiro, Rusijos, Islandijos)
vietinėmis bendruomenėmis.
http://www.snowchange.org/
Nuorodos į trumpą nykstančių žuvų rūšių
aprašymą ir jų rūšis Europoje ir pasaulyje:
Lašiša:
http://salonedelgusto.com/en/event/salmontreated-like-chicken/index.html
Austrė:
http://salonedelgusto.com/en/event/onlynatural-oysters-thank-you/index.html
Jūros dumbliai:
http://salonedelgusto.com/en/event/spainalgae-vegetables-of-the-sea/index.html
https://mardeardora.es/
Midijos:
http://salonedelgusto.com/en/event/a-taste-ofthe-wild-mussel/index.html
https://www.fondazioneslowfood.com/en/slowfood-presidia/portonovo-wild-mussel/
https://www.slippurinn.com/welcome ypatinga
ir idomi vieta Islandijoje, kurioje auginamos ir
patiekiamos žuvys
https://www.fondazioneslowfood.com/en/arkof-taste-slow-food/carnikavalamprey/ ypatingas produktas, gaminamas
Latvijoje
https://www.woodcocksmokery.com/ Nuo
1979 m. Airijoje išsaugomos tik laukinės, ne
ūkyje auginamos, natūralios žuvys
Alto Minho regiono pakrantės rajonui būdinga
žvejų bendruomenių veikla vadinamuosiuose
jūrų kaimuose („Aldeia de Mar“) palei šiaurinę
Portugalijos pakrantę. Jų tradicijos ir veikla
grindžiama žvejybos kultūra, o gyventojai
aktyviai stengiasi išsaugoti savo vertybes ir
unikalią regiono tapatybę.
https://www.interregeurope.eu/cherish/news/n
ews-article/5710/cultural-heritage-in-the-altominho-community/
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3 užduotis „Pramoginė žvejyba (turizmas ir sportas)“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kompiuterinė programa
(Padlet, Canva, MS Publisher, MS Power
Point ar kt. programa).

Šioje dalyje bus apžvelgiamas žvejybos
tikslais organizuojamas turizmas, atsižvelgiant
į UNESCO ir Europos Sąjungos palaikomą
šios srities paveldą.
Suskirstykite mokinius į 3 grupes.
1 grupė turėtų paieškoti informacijos apie
„Europos jūrų dieną“ ir jos metu
organizuojamas veiklas (įtraukiant ir vietoves,
kurios yra ne prie jūros).
Paprašykite mokinių parengti plakatą /
lankstinuką / brošiūrą, skirtą šios iniciatyvos
populiarinimui/reklamai.
Darbą siūlome atlikti Padlet, Canva, MS
Publisher, MS Power Point ar kita programa.
2 grupė turėtų panagrinėti Europos Akvariumų
žemėlapį (bei šių akvariumų internetines
svetaines) ir suplanuoti maršrutą su trimis
siūlomais aplankyti akvariumais. Akvariumai
turėtų būti parenkami pagal tam tikrą
pasirinktą ir įvardintą kriterijų.
Paprašykite mokinių parengti plakatą /
lankstinuką / brošiūrą apie siūlomus aplankyti
akvariumus ir jų išskirtinumą.
Darbą siūlome atlikti Padlet, Canva, MS
Publisher, MS Power Point ar kita programa.
3 grupė turėtų panagarinėti UNESCO paveldo
vietų žemėlapį ir parengti plakatą / lankstinuką
/ brošiūrą apie 3 lankytinus objektus (jūrų ar
pakrančių vietovėse). Siūlomi aplankyti
objektai turėtų būti parenkami pagal tam tikrą
pasirinktą ir įvarintą kriterijų.

Darbą siūlome atlikti Padlet, Canva, MS
Publisher, MS Power Point ar kita programa.

Veiklos rezultatas.
Parengti ir pristatyti plakatai /
lankstinukai / brošiūros.

Pratimu siekiama suteikti mokiniams žinių apie
UNESCO ir Europos Sąjungos saugomą ir
populiarinamą akvakultūros paveldą, taip pat
tobulinti šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 skaityti ir tinkamai suprasti raštu pateiktą
informaciją;
 atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius,
ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną;
 suprasti ir pritaikyti informaciją pateikiamą
užsienio kalba.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir
programine įranga;
 naudoti skaitmenines technologijas
tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam
užduoties atlikimui.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius ir formuojant nuostatas:
 mokytis vertinti kultūrų įvairovę;
 pritaikyti žinias apie šiuolaikinius
įvykius/renginius.
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Paildomi video šaltiniai (gali būti
naudojami subtitrai)
https://www.ted.com/talks/dan_barber_how_i_
fell_in_love_with_a_fish?language=en
Virėjas Danas Barberis pasakoja apie dilemą,
su kuria šiandien susiduria daugelis virėjų:
kaip į menių įtraukti ir išlaikyti žuvį.
Pateikdamas tyrimų medžiagą ir
pasitelkdamas humorą jis pasakoja apie
tvarios žuvies paieškas, kurios metu jis
atranda nepaprastai skanią žuvį, išaugintą
naudojant revoliucinį Ispanijos ūkininkavimo
metodą.
https://www.ted.com/talks/paul_greenberg_the
_four_fish_we_re_overeating_and_what_to_e
at_instead
Populiarių jūros gėrybių – lašišos, tuno ir
krevetės žvejyba gali pakenkti mūsų
vandenynams. Paulas Greenbergas tyrinėja
didžiulį jūros gėrybių ekonomikos dydį ir
neracionalumą ir siūlo keletą konkrečių būdų,
kad tai būtų naudinga tiek gamtos pasauliui,
tiek žmonėms, kurių pragyvenimas priklauso
nuo žvejybos.
https://www.youtube.com/watch?v=aQPOpMy
PTGs
Pasaulio vandenyno diena

https://www.youtube.com/watch?v=Z4AXnZO
srK8
Žuvininkystės ekonomika ir politika: Įvadas į
žuvininkystės valdymą
https://www.youtube.com/watch?v=QO2WRPr
El6k
Sarah Schumann yra žvejybos verslo atstovė
ir laidų ciklo „Valgyk su ekosistema“ kūrėja.
„Valgyk su ekosistema“ rengia keliones, kurių
metu siūloma kulinarinė ekskursija su gidu po
vietines jūrų ekosistemas ir skatinama rinktis
iš platesnio ir tvaresnio jūros gėrybių
asortimento.
https://www.youtube.com/watch?v=55VqeYnrI
FY
Kasmet sugaunama daugiau nei 4,5 milijono
tonų tunų, kurie yra 5 milijardų dolerių vertės
pramonės, kuri yra Ramiojo vandenyno salų
šalių ekonominis gelbėjimosi ratas, dalis. Bet
kiek dar tai gali tęstis?
https://www.youtube.com/watch?v=SzVvMCM
rz-Q
Vieną dieną su žveju iš Sicilijos ... ir jo
iššūkiais

