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ĮVADAS
Globalus švietimas – aktuali tema Lietuvos švietime. Globalusis švietimas grindžiamas vis didėjančia pasaulio įvykių, 
reiškinių ir žmonių tarpusavio sąveika ir priklausomybe, juo siekiama padėti asmeniui suprasti pasauliui kylančius 
iššūkius, jų priežastis, suvokti savo pasirinkimų poveikį globaliems procesams, įgalinti asmenį bei visuomenę imtis 
veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant teisingesnį pasaulį. 2015 m. Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta 
darbo grupė parengė ir pateikė pirmąją Lietuvoje Globalaus švietimo koncepciją – pirmą Lietuvoje oficialų globalaus 
švietimo dokumentą, tačiau praktinėje veikloje tik nedaugelis mokyklų ir mokytojų Lietuvoje yra susipažinę, o dar 
mažiau taiko globalaus švietimo temas ir metodus ugdymo procese. Priežastys – žinių, patirties ir priemonių trūku-
mas. Todėl projekto „Teach Global Ambassadors“ metu rengėme „Globalaus švietimo ambasadorius“ – mokytojus iš 
įvairių Lietuvos miestų, kurie skleistų projekte įgytas žinias ir patirtį savo kolegoms ir bendruomenėms. Mokytojai, 
dalyvavę projekte, ne tik sėmėsi žinių ir įgūdžių mokymuose Škotijoje ir Lietuvoje, bet ir patys kūrė ir išbandė pamokų 
planus su integruotomis globalaus švietimo temomis. Globalaus švietimo temas mokytojai sėkmingai integravo į 
įvairiausių dalykų pamokas – nuo lietuvių kalbos iki chemijos. Taip pat įtraukėme ir kelis mokytojų iš Jungtinės Kara-
lystės kurtus pamokų planus („Lyčių lygybė – įvadas“, „Lyčių lygybė švietime“ bei „Maistas – aš esu alkanas!”) todėl 
juose kartais naudojamas Jungtinės Karalystės kontekstas. Tačiau visus planus kviečiame išbandyti, pritaikyti ir keisti 
pagal savo poreikius. Tikimės, jog pamokų planai bus naudingi pedagogams, norintiems paįvairinti savo pamokas bei 
ugdyti tokius mokinių gebėjimus ir vertybes, kaip kritinis ir kūrybinis mąstymas, empatija, pagarba aplinkai, įvairovei ir 
socialinė atsakomybė.

Trumpai apie globalų švietimą

Globalus švietimas – tai daugialypė švietimo koncepcija, apimanti eilę tematinių švietimo sričių ir ugdymo discipli-
nų: švietimą apie žmogaus teises, darnaus vystymosi švietimą, švietimą taikos užtikrinimui ir konfliktų prevencijai, 
tarpkultūrinį švietimą, pilietiškumo ugdymą. Globalusis švietimas taip pat yra daugiatemė veikla, kur gali būti 
nagrinėjamos  tokios temos kaip žmogaus teisės, lyčių lygybė, darnus vystymasis, ekologija ir aplinko-
sauga, klimato kaita, socialinė ir sveikatos apsauga, švietimas, kariniai konfliktai ir taikos palaikymas ir 
kt. Egzistuoja ne vienas globaliojo švietimo apibrėžimas. Europos Tarybos 2002 m. priimtoje Mastrichto globaliojo 
švietimo deklaracijoje jis apibrėžiamas kaip [...] švietimas, padedantis žmonėms atverti akis, skatinantį jų mintis apie globalaus 
pasaulio realijas, ir skatinantį juos veikti, kad pasaulyje būtų daugiau teisingumo, lygybės ir pagarbos žmogaus teisėms. (Maastricht 
Global Education Declaration, 2002) 
Globalusis švietimas prisideda prie žinojimo apie tam tikras problemas didinimo, gilesnio šių problemų 
konteksto supratimo, skatina žmones apmąstyti savo vaidmenį sprendžiant jas ir keisti savo požiūrį bei 
elgesį, motyvuoja ir įgalina aktyviai ir atsakingai veikti.  Globalusis švietimas nėra orientuotas į vienos konkre-
čios tematinės srities turinį - tai greičiau švietimo koncepcija, padedanti kiekvienam besimokančiajam tapti atviru ir 
kritiškai mąstančiu, formuoti ir laisvai reikšti savo nuomonę ir ginti savo vertybines nuostatas. Žinios apie globalias 
problemas ir pagarba kitiems žmonėms bei aplinkai – tai pamatiniai globaliojo švietimo koncepcijos ir turinio elemen-
tai. Taip pat globalusis švietimas neatsako į visus kylančius klausimus, tačiau jis padeda kiekvienam vaikui ir jaunam 
asmeniui tapti sąmoningai pasaulio  piliečiais, kurie kritiškai vertina juos supančiame pasaulyje vykstančius reiškinius 
ir tiki savo idealais.
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KALBOS

Dalykas: Lietuvių kalba

Tema: Karas. Kultūrinis ir pilietinis gyvenimas karo ir pokario metu.

Ugdymo turinio sritis (-ys) / 
integracija

Lietuvių kalba, istorija, pilietinis ugdymas, politinė geografija, dorinis ugdymas, 
dailė.

Kaip pilietis gali dalyvauti 
valstybės gyvenime?

Kokia turėtų būti šiuolaikinio 
jauno žmogaus vertybių 

sistema?

Ar menas turi atspindėti 
gyvenimą, istoriją?

Ar įmanoma išlikti oriam 
ir žmogiškam prievartos 

pasaulyje?

Kaip atpažinti legalų ir nelegalų 
darbą?

NAGRINĖJAMOS 
PROBLEMOS

Užrašams
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I pamoka

Pamokos tema: „Mus kaip žolę likimas išrovė”.  Išeiviai iš karo zonų.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti 
situaciją

Mokymosi intencija:

Aptarti:
• Kokios politinės ir ekonominės aplinkybės verčia žmones palikti tėvynę.
• Kaip su pabėgėliais turėtų elgtis aplinkinės valstybės.
• Kokia galėtų būti asmeninė pagalba pabėgėliams.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Parašys samprotavimo tekstą  (pastrai-
pą) tema „Įsipareigojimas tėvynei”.

• Išsakys argumentuotą nuomonę žodžiu ir raštu.
• Susies II pasaulinio karo ir XXIa. pr.  karų situacijas.
• Įvertins, kaip gelbėjant pasaulį gali prisidėti eiliniai piliečiai.

Nauji įgūdžiai / Sąvokos / Žodynas

Interneto adresų nuorodos, susijusios su „arabų pavasario“ sąvoka, amžinosios vertybės tarpkultūrinėje aplinkoje.

Pagrindiniai mokymo punktai
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

II pasaulinio karo pabaigos situacija. 
Pasakojimas.

Europos žemėlapio skaitymas.

Pokalbis apie mokinių šeimos narius 
ir artimuosius, kuriems po karo teko 
išvykti iš Lietuvos.
XXI a. situacija. LRT Žinių reportažas. 
TV3 reportažas.

Kalbame apie įterpinius tekste.

Išsiaiškinti, kaip ir kodėl po karo 
žmonės renkasi gyvenamąją vietą. 
Problemų medis.

Žymi didžiausias pabėgėlių stovyklas 
ir persikėlimo vietas.

Sirijos, Irako ir Libijos pabėgėliai.
Namų darbas – pastraipos rašymas.

Vadovėlis

Pasaulio žemėlapis

Wikipedija.
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/pasaulis/konf-
liktai-ir-saugumas/is-irako-began-
tys-zmones-pagaliau-pasieke-sau-
gu-prieglobst
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II pamoka

Pamokos tema: Dovydas prieš Galijotą. Partizanų pasipriešinimo kovos.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarbaįvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Aptarti jauno žmogaus vertybes, pasirinkimo svarbą remiantis rezistencinės kovos  pavyzdžiais  XXa. vid. Lietuvoje ir  
XXI a. pr. Artimuosiuose Rytuose .

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

B. Krivicko sonetų teksto analizė.
Šv. Rašto pasakojimo “Dovydas ir Galijotas” teksto 
suvokimas.
Sąsajų su XXI.a. pr. istoriniu kontekstu atskleidimas.

Įvardys jauno žmogaus pasirinkimus remdamasis litera-
tūra ir XXI a. istoriniu kontekstu.

Nauji įgūdžiai / Sąvokos / Žodynas

Moralė, vertybių sistemos formavimasis. Moralinė  pergalė. Karas “visi prieš visus”.  Stoiškumas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

II pasaulinio karo pabaigos situacija. 
Pasakojimas.
Lietuvos žemėlapio skaitymas.
Šv. Rašto ištrauka “Dovydas ir 
Galijotas”.

Diskusija, siejama su šiandieniniu 
kontekstu, konfliktu Ukrainoje.
Meninis filmas ir faktai.

Aptarti poroje su draugu, ką gali reikšti Šv. 
Rašto pasakojimas (religiniu aspektu  ir II 
pasaulinio karo kontekste.)
Savarankiškai skaito V.Krivicko eilėraščius. 
Įvardija vertybes.
Diskusija apie tų vertybių aktualumą.

Peržiūra. J.Vaitkaus k.f. “Vienui vieni”.

Vadovėlis.
Lietuvos žemėlapis.

Filmoteka.
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IV pamoka

Pamokos tema: Tremtinių kūryba.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Aptarti:
• Namuose perskaitytos D. Grinkevičiūtės knygos ”Amžino įšalo žemėje” aptarimas. Teksto autentiškumas.  Empatija.
• Kaip atpažinti šiuolaikinio pasaulio tremtinius? (Šiuolaikinė tremtis: Šiaurės Korėjos darbininkai pluša ir Katare 

lrytas.lt 2015-03-22 12:04).

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Suformuluos pavadinimą ir parašys samprotavimo  
tekstą  (pastraipą) remdamiesi tremtinių  D.Grinkevi-
čiūtės  ir/ar A.Miškinio) kūryba ir/ar  asmenine artimųjų 
patirtimi.

• Išsakys argumentuotą nuomonę žodžiu ir raštu.
• Susistemins žinias apie pokario literatūrą.
• Atpažins žmogaus išnaudojimo situacijas.

Nauji įgūdžiai / Sąvokos / Žodynas

Empatija. Darbo kodeksas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

 II pasaulinio karo pabaigos situacija. 
Pasakojimas.
Namuose skaityto teksto aptarimas.

Šiuolaikinis kontekstas.

Mokiniai grupėmis aptaria temties vietas, 
gyvenimo ir darbo sąlygas.
Mokinių pasakojimai apie artimųjų trėmimus.

A.Juzėno k.f. “Ekskursantė” peržiūra.
Pastraipos rašymas.

Vadovėlis.

Filmoteka.
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V pamoka

Pamokos tema: Menas ir meninkai totalitarizmo akivaizdoje.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Aptarti
• Kaip cenzūra veikia meninkų kūrybą (B.Sruoga, S.Nėris),
• Kaip skirtinga pasaulėžiūra ( ir skirtingai suvokiama tolerancija)  gali supriešinti  visuomenės narius  (žurnalas  

„Charlie Hebdo“).

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Parašys samprotavimo tekstą (pastraipą)  tema ” Ko 
menas  moko? ” (tikimasi, kad rašys,  kaip išlikti žmogu-
mi nežmoniškomis sąlygomis).

• Išsakys argumentuotą nuomonę žodžiu ir raštu.
• Diskutuos apie fašistinį, sovietinį režimą.

Nauji įgūdžiai / Sąvokos / Žodynas

Ekstremizmas, religinis fanatizmas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pokario literatūra. Asmenybės.
(Cenzūra. Socialistinis realizmas. 
Totalitarizmas).

Kultūrų ir religijų sankirtos. (Senosios 
Vakarų ir jaunosios Rytų demokrati-
jos)

S.Nėries gyvenimo tragedija.
B.Sruogos likimo vingiai.

“Dievų miško” teksto ištraukų analizė.
Diskusija “Ar įmanoma išlikti žmogumi 
nežmoniškomis sąlygomis?” (istorinis ir 
šiuolaikinis kontekstas).
Namų darbui – parašyti samprotavimo 
pastraipą.
Savarankiška kino filmo peržiūra. A.Pui-
pa.”Dievų miškas”.

Vadovėlis.
Lrt.lt. “Istorijos detektyvai”  
2014-12-06 
http://www.lrt.lt/mediateka/

Fimoteka.
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SUBJECT AREA: English

UNIT OF STUDY: School life, learning, after – school activities

 

How trade can benefit or hinder the 
economic development of different 

countries or trading blocs?

How does trade actually work? Who 
benefits and who loses? How does 

it affects a country’s prosperity

The role of supermarkets in the 
food industry.  What are   the 

effects of business decisions on 
stakeholders? What are costs 

and benefits of trade?

What is Fair Trade? How does Fair 
Trade differ from Free Trade? What 
are the goals and principles of Fair 

Trade?

Why is it important and useful to 
buy Fair Trade food product? Who 
is involved in making it? What is 

our role as a consumer and a global 
citizen?

KEY QUESTIONS

Užrašams
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 1

Lesson Title:
(link to Key Qs)

How trade can benefit or hinder the economic development of different countries or 
trading blocs.

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight key areas)

Sense of identity and self-esteem Valuing and respecting diversity Empathy

Commitment to environmental 
stewardship/ sustainability Critical Thinking Valuing human rights and commitment 

to challenge social injustice

Arguing effectively Co-operation and conflict resolution Belief you can make a difference 

Learning Intention(s): 

To explain how trading relationships work;
To enable students to experience the unfairness of unequal trading relationships;
To generate interest and discussion about the world trading system in an enjoyable and non-academic way.

How will I 
assess the 
learning?

 Learning obejctives

Peer feedback;
Questioning;
Debriefing 
discussion.

Students will be able to understand   how trade actually works, who benefits and who loses;
They will be able to understand clearly how trade affects a country’s prosperity;
Students will express their feelings and experiences, understand how their role reflected 
real-life world trading systems.  

New Skills/Concepts/Vocabulary

New terms: Fair trade/ Unfair trade; world trading systems.
New skills: ability to challenge injustice;  
Ability to explore the morality of international trade.    
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Introducing the theme  and aim of 
the lesson
Brainstorming the useful economic 
terms.
Practice activity – matching the 
given economic terms with their 
definitions (table 1.1).
 
Presenting the “Fair Trade” game.

Preparing for the game.
Showing the diagram of shapes and 
four rules ( additional cards )
Arranging the sets of resources  
(table 1.2 ).
Reading the rules quickly and anno-
uncing the start of manufacturing 
and trading (about 45 min.)

Creating new trading situations.

Guiding a debriefing discussion.

Today I discovered that…..
I feel that……

Brainstorming the vocabulary of 
known economic terms.
Matching the terms with the defini-
tions.

Listen to the information.

Split into 3 groups. Get ready for the 
game.

Each group tries to make as much 
money as possible using only the 
materials they are given.

Players take the shapes to the 
banker in batches of five similar 
shapes. The banker  checks  them 
and credits their value to the group’s 
bank account.

The object is to manufacture as 
many shapes as possible – the more 
they make the wealthier they will be.

Express their feelings and experien-
ces;
Explore the morality of international 
trade.

Time for reflection.

30 sheets of A4 paper – plain and all 
the same colour;
20 home-made £100 notes; 
2 sheets of coloured  paper, 10cm x 
10 cm;
4 pairs of scissors;
4 rulers;
2 compasses for drawing circles;
2 set-squares;
2 protractors;
12 pencils
1-2 large sheets of paper for 
diagram of shapes and rules 
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Table 1.1

Match the words with their definitions

Recourses

Natural Recourses

Human Recourses

Capital Recourses

Entrepreneurship

Scarcity

The managerial or organizational skills 
needed by most firms to produce goods and 

services at a profit

A limit to the supply of productive 
resources or consumer goods in reaction to 
producers or consumers demand for them 

Anything used as an input in the creation of 
goods and services

The things provided by nature that go into 
the creation of goods and services

Something created to produce other goods 
and services; also money used

The amount of goods and services that 
must be given up in order to obtain other 

goods and services

Table 1.2

Resources
There are three grades of resources:

Group A 
2 pairs of scissors
2 rulers
1 compass
1 set-square
1 protractor
1 sheet of paper
6 £100 notes
4  pencils

Group B 
10 sheets of paper
1 sheet of gummed paper
2 £100 notes

Group C
4 sheets of paper
2 £100 notes
2 pencils

 

 Groups Players per 
group

Resource 
set Possible countries

1-2 6 A UK, Italy, US, France

3-4 5 B India, Brazil, Peru, Nigeria

5-6 4 C Tanzania, Kenya, Cambodia, Ghana
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Table 1.3

Leader’s instructions

1. Split the players into groups. Allocate each group an area in the room or hall and a set of materials as indicated. 
Do not let groups open their resource envelopes until the game begins. Do not point out to the groups that they are 
receiving different sets of materials – they will notice soon enough. 
2. Read out the objectives and rules of the game. Make sure the diagram of shapes and rules are visible to all. Repeat 
the rules quickly and then announce that ‘manufacturing can begin’.
3. At the beginning of the game, the players may be confused or puzzled, and bombard you with questions: ‘Why 
haven’t we got scissors/paper/etc?’ ‘Where can I get scissors?’ ‘Can we borrow scissors?’ ‘Can we trade?’ ’What’s the 
gummed paper for?’ Resist all temptation to answer – simply repeat the rules or stay silent.
After a minute or two of confusion, players should start moving around the room and begin trading. Remember: the 
initiative should come from them, not you.
4. The manufacturing and trading should continue for 30-45 minutes, depending on the size and interest of the 
group.

Take note of what is happening

The Grade A groups will begin making shapes immediately as they have all the necessary materials and equipment, 
but will soon run short of raw materials (paper) and will probably try to buy some from other groups. At first the 
groups with paper will probably sell it for a very low price; note how the ‘terms of trade’ change during the game as a 
result of the leader’s interventions to create new trading situations.
You are the only person who can see how the game is developing, as the players will be engrossed in their own activi-
ties. It is therefore important you note the alliances and deals that develop and bring these into discussion at the end.

Stimulate activity by creating new trading situations

Some groups will feel upset and neglected. In order to encourage trading activity, you may have to feed in more infor-
mation and create new situations – see the suggestions on the create  new trading situations card. These have parallels 
in the real world. Some of these changes will apply to all the groups, but others you should communicate in secret to 
particular groups.

The Trading Game Diagrams of shapes
All edges mus be cut with a pair of scissors

Rules
There are four simple rules:
1. All the shapes mus be cut with clean sharp edges using scissors and must be the 
exact size shown. Take the shapes to the banker in batches of five to be created to 
your account.
2. You only use the materials provided.
3. There is to be no cheating of physical force during the game.
4. The leader will intervene in any disagreements.

200 500

150

300

200
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 2

Lesson Title:
(link to Key Qs)

What is Fair Trade? What are its goals and principles? How does Fair Trade differ 
from Free trade?

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight key areas)

Sense of identity and self-esteem Valuing and respecting diversity Empathy

Commitment to environmental 
stewardship/ sustainability Critical Thinking Valuing human rights and commitment to 

challenge social injustice

Arguing effectively Co-operation and conflict resolution Belief you can make a difference 

Learning Intention(s): 

Learn the definition of Fair Trade;
Understand the main goals and principles;
Recognise the differences of Fair Trade and Free trade.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Peer feedback;
Questioning; 
Presentations.

Students will understand that:
Fair trade is a trading partnership based on dialogue and respect;
It seeks greater equity in international trade;
It contributes to sustainable development by offering better trading 
conditions.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills: planning; communication; presentation; public 
speaking.
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Assessing what students already know about Fair 
Trade. 
Showing an image of the Fair Trade Mark.

Playing a short video about Fair trade
http://www.fairtrade.org.uk/resources/films/  
fairstoryaspx

Asking to make a list of products they know are 
fairly traded

Helping to make list of all 14 products available.

Presenting the facts of Fair Trade organization, its 
goals and principles.
 
Handing out worksheet task 3.1 and asking to 
match headings to the paragraphs.

Checking the answers

Dividing into small groups. Asking to choose a 
short video  from giving website links:
https://www.youtube.com/watch?v=mk9b3jbJroM
https://www.youtube.com/watch?v=dGOtJ7qK_-E
https://www.youtube.com/watch?v=4tvLHDxv4B4
https://www.youtube.com/watch?v=8Ev7YTPIKJU

Put in the pyramid:
 three things you have learned today
 two questions you would still like be answered
 one thing you already knew.

Homework: asking to go to different local super-
markets taking leaflets and bringing them next 
lesson.

Brainstorming what they already 
know about Fair Trade

Watching the video and trying to 
find out more ideas about it.

One student comes to the 
blackboard and writes as many 
products as students know.

Listening and making notes.

Working in pairs read the par-
agraphs and match the headings.

Checking their answers with the 
partner before group feedback

In small groups, watching chosen 
video and preparing 2min. 
presentation how Fair Trade 
helps producers from developing 
countries

Time for reflection.

A large sheet of paper;

Worksheets of task 3.1,

Multimedia; 

Board;

computers
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Task 3.1

Task – Reading 
Match the questions to the correct paragraphs 

Questions:

1.  What is Fair trade? 
2. How does Fair trade help people? 
3. How can I tell if what I buy is Fair trade? 
4. Why should I buy Fair trade products? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Fair trade is a scheme which aims to reduce poverty and increase sustainability in developing countries where local 
workers participate in world trade. Fair trade ensures workers receive a fair and stable price, and an additional amo-
unt of money (called the Fair trade Premium), which they decide how to invest in their businesses and communities. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. People living in developed countries can support Fairtrade by buying products with the FAIR TRADE Mark. If there is 
no FAIR TRADE Mark on what you buy, it may mean that the producer was given an unfair price, poor working conditi-
ons and no opportunity to support their local businesses and community. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Fair trade products may be a little bit more expensive than other products. Buying Fair trade, however, means that 
you are treating workers in developing countries fairly, and helping people who work very hard to support themselves, 
their families and their local communities. It supports producers so that they can continue to trade and grow in 
today’s market. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Fair trade helps people in developing countries by giving them power to sell their produce for a fair price. This 
means that their businesses can grow. Local communities can also benefit because farmers can invest in things such 
as food, clean water, health care and education.
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 3

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Students examine the role of supermarkets in the food industry and write a 
letter of persuasion for them to stock Fairtrade

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight key areas)

Sense of identity and self-esteem Valuing and respecting diversity Empathy

Commitment to environmental 
stewardship/ sustainability Critical Thinking Valuing human rights and commitment to 

challenge social injustice

Arguing effectively Co-operation and conflict resolution Belief you can make a difference 

Learning Intention(s): 

Learn about supermarket and producer relations;
Consider  the scale and impact of supermarket offers;
Write a letter of persuasion to encourage supermarkets to trade fairly.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Peer feedback;
Questioning;
Writing a formal letter.

Students will be able to understand the effects of business decisions 
on stakeholders, business ethics, costs and benefits of trade.
They will be able to write a letter of persuasion.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills: making clear, to-the-point arguments;
Focus on analysis;
Teamwork;
Writing communication.
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources 

Introducing the topic of the lesson.

Distributing the leaflets from the 
supermarkets (brought by students as 
a home task )

Questioning as a class:

Do you think this loss is absorbed of 
the supermarket or passed on?

Who is it passed on to?

Distributing briefing papers on super-
markets for reading.

Discussing the main points. (task 4.1)

Revising how to write a letter of per-
suasion pointing out the key elements. 
(table 4.2)

Asking them to write a letter of persu-
asion to supermarket Chief Executers 
persuading them either to stock more 
Fairtrade products or ensure that 
other products are traded fairly.

Students work in pairs looking through the 
leaflets and making a note of the special 
offers they are advertising.
Calculating how much money the supermarket 
will ‘lose’ if customers bought one of every 
offer in the leaflet.

Discussing the questions.

Reading as a class.

Discussing in groups and presenting answers 
in class.

Students re-read the briefing paper on their 
own, highlighting the key information.

Revise the key elements they need to be 
aware of writing a good letter.

Start writing a letter using highlighted 
information and information from personal 
research.

Finish writing at home as homework.

Leaflets;

Briefing reading papers 
on supermarkets;

Worksheets;
 
Multimedia;

Notes.

Task 4.1.   
   
Discuss the following points:
• In which ways do supermarkets put pressure on producers? 
• Why can’t producers simply refuse to sell to supermarkets? 
• How does fair trade help the producers? 
• Do supermarkets support fair trade? Why or why not? 
• How can we, as consumers, support fair trade? 
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Table 4.2

Key elements for writing a letter of persuasion:
Always be aware of who you’re writing to – you would use different language in a letter to a Chief Executive than 
you would to a relative.
Be polite but state the facts and your opinion in an obvious way. 
Mention things you both agree on, such as “maintaining a positive brand reputation amongst customers is very 
important” in order to keep them ‘on side’. 
Make clear and to-the-point arguments, stating what the problem is, why the supermarket should help and 
how they can do it. This makes it easy for the Chief Executive to see what you are asking for and why. 
Use evidence and statistics to back up your argument, such as “the UK Fair trade market is doubling in value 
every two years (Fair trade Foundation)” – making sure that the statistics are from a reputable place and that you 
identify where in brackets after the quote 
Write in the present tense to show that the issue is important here and now – not just in the past or 
future.

  

A raw deal? Supermarkets and their suppliers
International trade can bring huge benefits to producers in developing countries, creating valuable jobs where few 
other opportunities exist. But the unprecedented power of UK supermarkets means producers are not always enjoying 
a fair share of the benefits. It’s time for government action to redress the balance.

Boom and bust
Supermarket profits and turnover are booming. Driven by consumer demand for lower prices and convenience, and 
shareholder demands for better returns, they hold an increasingly dominant position in the UK marketplace. Nearly 
one third of the groceries bought in the UK now come from Tesco alone. But while Tesco reported record annual 
profits of more than £2.5bn in April 2007, very little money finds its way to those who actually produce our food - and 
the way supermarkets operate in a competitive environment, as well as their sheer size, can make things worse.
When they increase their demands on the companies who supply them, all too often it is poor people thousands of 
miles away who pay the price. Internationally accepted standards for working conditions may be flouted and liveliho-
ods can be hit. Sometimes workers are put at risk. The end result can be no food on the table for families, no money 
for medical costs and children taken out of school.

Links in the chain
The journey from field or factory to finished products on supermarket shelves is known as the ‘supply chain’. The start 
of the supply chain is often labour intensive, with local people mining raw materials, harvesting food, or doing other 
basic work like assembling and packing. Their products then pass through the hands of intermediary
companies sometimes based in developing countries. Known as ‘suppliers’, these companies process, package, label 
and deliver the goods to the UK and transport them to supermarket depots.
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Let me make you an offer you can’t refuse…
At the root of the problem is an extremely unbalanced trading relationship. As supermarkets have expanded, and 
often merged, there are fewer and fewer companies for overseas suppliers to sell to. To reach 75% of the UK grocery 
market, suppliers must work with one of the UK’s four biggest supermarkets – ASDA, Morrisons, Sainsbury’s or Tesco. 
Suppliers have little bargaining power, so the supermarkets effectively dictate the terms of business.
Producers and suppliers are often left with a painful choice - to sell on poor and unpredictable terms, or not to sell 
at all. Although they may not be able to make a profit or may face long hours working in unsafe conditions, there are 
few alternative ways to earn a living for communities with no safety net to fall back on in hard times.

The big squeeze
Supermarkets want the flexibility to change orders at the very last minute, so they can meet their latest forecasts for 
consumer demand. This increases supermarket profits, but means the business risk is passed to suppliers, farmers 
and factory workers. Farmers, for example, often lack the information and long-term commitments from supermarket 
buyers that they need to plan effectively, so they must take the risk of planting too little or too much. They then have 
little choice but to accept whatever price they are offered at harvest time – even if it does not cover the cost of pro-
duction or a living wage for workers on the farm. There are a number of ways in which suppliers are forced to bear 
extra costs and business risks. And every time their business is squeezed, the supplier is inevitably under pressure to 
pass it down to farmers and workers.

1. Last minute orders and sudden promotions
• Orders can increase dramatically without warning. In the worst cases suppliers must deliver produce less than 

24 hours after receiving a final order - but fresh produce must have been harvested 1-2 days earlier to allow for 
transportation time.

• Suppliers may be charged if they cannot meet an order in full. Yet sourcing too much may mean having to find 
another buyer quickly, or wasting the excess. When a supermarket decides to take less than planned, suppliers may 
even be tempted to reject farmers’ produce unfairly as below standard, in an effort to wriggle out of any commi-
tments they have to buy their produce.

2. Poor terms of payment
• Payment may be delayed or deductions made that were not agreed in advance. Suppliers may even have to agree 

the value of a delivery after making it.
• There may be no commitment to keep buying from a supplier. In the worst cases less than a week’s notice may be 

given to end supply of a product, with serious consequences for farmers, employees, and their families.

3. Unfair charges
• ‘Loyalty’ donations or ‘marketing costs’ may be sought from suppliers when an individual buyer working for a 

supermarket is about to miss their targets.
• Every separate customer complaint can mean sizeable costs passed on to the supplier – even if the cause of the 

complaint lies in how the goods were treated in store.

4. Costly certification standards
• Certification can ensure that products are safe to consume and can be traced back if problems arise. But in some 

cases the cost of meeting and maintaining food safety standards can be a huge burden for smaller farmers. For 
example, they may have to find large sums of money to invest in specific chemicals or facilities, even if the same 
result can be achieved in other ways.

Whose choice?
Supermarkets often defend their behaviour by arguing that they offer customers a wider choice of goods combined 
with low prices. They tend to offer basic goods such as milk, bread and bananas at very low prices, even below what 
they paid for them, and make sure they are highly visible – a technique known as ‘loss-leading’. This brings customers 
through the door, but lower prices paid to suppliers may not necessarily be translated into
lower prices throughout the shop. Mark-ups can be hidden on products such as prepared foods, where prices are 
harder to compare; and similar goods may be available cheaper at local markets, independent shops or through small 
businesses
There are also questions about whether consumer choice is best served only through supermarkets, particularly with 
growing demand for ethically-sourced goods and organic vegetable boxes. To cut costs some suppliers are supplying 
a smaller range of products, in larger volumes, to more than one supermarket, but using different packaging. It is now 
common to find books and DVDs in supermarkets as well, but typically only the best-sellers or chart-toppers, which 
can guarantee profits. Meanwhile supermarket expansion has squeezed out many local grocers and corner shops, with 



23

an estimated 20% of independent shops going out of business between 2000 and 2004.2 The result is ultimately less 
choice for consumers as independent shops close down and there are fewer routes into the UK market for suppliers in 
developing countries. It is not only producers overseas who have felt the squeeze. Supermarkets’ margin on fresh milk 
has increased dramatically in the last decade, while UK dairy farmers struggle to make ends meet. On average, three 
UK dairy farmers now leave the industry every day.3 Our choice to do so much of our shopping at supermarkets can 
mean that producers at home and overseas are left with no choice.

Positive change
Change can happen. The fair trade movement shows that being part of a supply chain can be a very positive 
experience for workers, bringing vital jobs to communities around the world. Traidcraft’s trading arm – Traidcraft 
plc – focuses on trading with poor and marginalised producer groups, helping them develop skills and sustainable 
livelihoods. They receive fair prices that cover the cost of production and allow them to save, plus a Premium is paid 
which is reinvested in projects that benefit the whole community, such as new water supplies.
Just as importantly, fair trade aims to build up long-term relationships, rather than chopping and changing suppliers 
for short-term commercial advantage. This means that fair trade companies like Traidcraft will stick with their 
suppliers and help them to develop, for example by helping them to invest in alternative products if their existing 
products see a fall in sales or providing credit if it’s needed to meet orders. At the heart of the relationship is the 
encouragement of fair treatment of all workers, and good working conditions, throughout the supply chain.
With millions of shoppers choosing fair trade, some supermarkets have recently announced initiatives on particular 
products:
• Sainsbury’s is moving to selling only Fair trade bananas with no increase in price for the consumer.
• Since 2005, dairy farmers supplying Marks & Spencer receive a stable price for milk set 6 months at a time. This 

enables farmers to plan effectively, avoiding fluctuating prices. Tesco has recently followed suit with a similar 
commitment.

• The Co-op swapped all its ‘own brand’ chocolate to Fair trade and saw its sales rise by 30% almost immediately..

These are small steps – affecting just a few products – but they point to an exciting potential for change when super-
markets feel pressure. As highly successful businesses, supermarkets can be quick to respond to changes in consumer 
tastes. The way you shop can help to transform the lives of producers and their families – bringing better wages, 
safer working conditions and more stable livelihoods.

But left to market forces and voluntary action by companies alone, supermarkets are unlikely to make changes on 
anything like the scale that is needed. At the moment, if they adopt more ethical practices that are potentially more 
costly, they risk being undercut by their cheaper and less ethical rivals. We need government regulation to deal with 
the consequences of supermarket power and the business environment they operate within, so that trading with 
supermarkets promotes better livelihoods for small producers rather than exploitation.

What are we calling for?
Traid craft is calling for tougher government regulation to ensure a level playing field for
business, which will enable all goods sold through all UK supermarkets to meet minimum
standards for treatment of overseas producers.
In the shorter term, the UK Government must also act to redress the imbalance of power
between supermarkets and their suppliers and establish mechanisms to penalise unfair
behaviour. We believe that the best way to achieve this is to establish an independent
watchdog that has the power to:
• monitor and adjudicate relationships between supermarkets and their suppliers, right through the supply chain
• enforce a confidential complaints procedure that allows suppliers to come forward without fear of losing contracts
• initiate investigations and impose penalties where appropriate
• regularly review the rules to keep pace with changes in commercial practices.
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 4

Lesson Title:
(link to Key Qs)

The importance of buying Fair Trade products. Who is involved in making them. What is 
our role as a consumer and a global citizen.

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight key areas)

Sense of identity and self-esteem Valuing and respecting diversity Empathy

Commitment to environmental 
stewardship/ sustainability Thinking Critical Valuing human rights and commitment to 

challenge social injustice

Arguing effectively Co-operation and conflict resolution Belief you can make a difference 

Learning Intention(s): 

To understand that fair-trade products do not differ in shape or taste but they are traded differently.
To encourage students to evaluate their role as a consumer and global citizen.

How will I assess the 
learning? Learning objectives 

Feedback;
Public speaking;
Discussion.

Students will be aware of their role as a consumer locally, internationally and globally. 
They will be able to approach different sources of information with critical open mind.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills: teamwork and cooperation towards common goal;
Self respect and respect for others;
Creativity;
Analysis.
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Playing the video as revision of previous lesson.
https://www.youtube.com/watch?v=AAnc2zQ8evk

Role –play:
Imagining the teacher is the Chief Executive of a 
large supermarket Presenting  some counter-argu-
ments to selling fairly traded products to the class 
and asking students to argue against teacher’s  
point in one sentence, beginning with ‘but…’.
Teacher: “I don’t want to sell Fairtrade products 
because people won’t buy as many of my own-
brand products.”

Dividing class into small groups.
Asking to choose one Fair trade ingredient and 
making a research where the ingredient comes 
from and the people involved in making it. 
They should try and find at least two examples of 
manufacturing companies who sell the product, 
one of which must be Fair trade. For each compa-
ny, they should compile a short fact file about their 
relationship with producers and any standards they 
have in place for ensuring good working practices. 
The following websites 

• Fairtrade Foundation: Producer Stories 
• Traidcraft: Producer Stories 
• Tate and Lyle: Fairtrade sugar 
• Cadburys: History of the products 

Providing several Fair trade products and their 
non-Fair trade counterparts for a ‘taste test’. 

The idea behind the exercise is to show the 
students that Fair trade products don’t necessarily 
taste or look different, they are just traded diffe-
rently.  

Playing the video to strengthen the understanding 
of the importance of being an active person in 
global world.
https://www.youtube.com/watch?v=dqFXzXbhBmY

Enjoyment dart

Watching the short video and brains-
torming.

Taking part in the role-play and trying 
to find counter-arguments in one 
sentence, beginning with “ but”…..

Student 1: “But… you may attract new 
customers.”

Student 2: “But… you could make the 
same profit margin on both products.

Working in groups they choose one 
Fair trade ingredient and compile a 
short fact file about their relationship 
with producers and any standards 
they have in place for ensuring good 
working practices.

Using their research they make a 
short 2 minute presentation about 
why they think buying Fair trade food 
is important and useful. They should 
focus on what effect  buying Fair 
trade products has on the producers in 
developing countries.

One, or several, students try each 
item before guessing which is the Fair 
trade product.

Watching the video and expressing 
their opinions.

Reflection time
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5.1.   Role-play

• I don’t want to sell Fairtrade products because people won’t buy as many of my own-brand products.”
• But..........

• “Fairtrade products are too expensive; my customers won’t want to buy them” – based on the common 
misconception that Fairtrade always costs more. 

• But...... 

• “In these difficult times, people just want cheap – they don’t care about where it comes from” – based on 
the idea that British consumers only care about the price, but actually ethical consumption and the UK Fairtrade 
market is growing. 

• But.......

• “Fairtrade doesn’t really do anything” – based on the misnomer that Fairtrade is a marketing ploy and has no 
real impact..

• But .........
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SUBJECT AREA: English

UNIT OF STUDY: School life,  learning, after – school activities

Curricular area(s) to be addressed: 

English, Ethics, (Art and design)

1. Do I know that everyone is different, can do things differently? 
What attitudes do I have towards other people’s physical 

features, abilities and personal details?

5. What actions should I 
take to reduce bullying in my 

class?

4. What actions 
should I take to 

reduce bullying in 
my class?

2. Who is a friend? Who is not 
a friend?

What is a bully?
What are the types of bullying?

3. If someone is being bullied, 
how does he/she feel?

If someone is being bullied, 
what should / have to / 

shouldn’t h e/ she do?

KEY ISSUES:

Užrašams
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 1

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Everyone can be different.

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To introduce and practise modal verbs can and can’t;
To start exploring differences in people;
To encourage pupils to speak about differences between one another;
To encourage children to record their work of 5 future lessons in a learning diary and enable them to understand 
the reasons for doing so.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Peer feedback;
Questioning;
Learning diary.

Pupils will be able to name differences in people’s abilities and appearance;
They will be able to name some features which can be irritating.
Students will spend some time reflecting why some features irritate them.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New terms: modal verbs;
New skills: naming personal and other people’s physical features, abilities and personal, behaviour differences using 
model verb can and can’t to express ability and possibility in the present.
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)
The teacher...

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

The students...
Resources

Introduces a learning diary, encourages children to 
write the diary at the end of every lesson.

Introduces modal verb can/ can’t.

Practice activity – writing down personal abilities 
related to school life (filingl in the table 1.1).

Encourages students to present some of their 
personal abilities choosing 2-5 from the table.

Gives tasks:
1. Talk about someone else’s abilities (task 1.2.)

2. Fill in the table “People can be......” (task 1.3.)
Fill in the table “Some people can/ can’t...........” (task 
1.4).

Distributes the folders to the children and tells that 
they will be used to organise their work for this unit 
of study. 
Asks students to write down and answer the questi-
ons in their folders:
Do some physical features irritate me?
Do some features of character irritate me?
Why do those features irritate me?

How do I imagine a model person
(write 5 -10 sentences or draw a picture)?

Today I have discovered that....
After the class I feel that....(task 1.5)

Prepare to write the diaries. Write the title of 
the lesson, organise worksheets.

Fill the table.

Talk about themselves, write down state-
ments about their classmates.

Present someone else’s abilities.

Fill in the table.

Answer the questions, draw  a model person:
His/her appearance;
Things he/she has;
How does he/she feel?

Time for reflection.

15 folders;

Worksheets;

Markers.

1.1.
Think of things you are good at and things you are not good at:

Things I can do Things I can’t do
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1.2.
Write down things your friend is good at and he/she is not good at:

Name Things I can do Things I can’t do

1.3.
Fill in the table using the hints about physical features of other people:

People can 

Build and general 
appearance Face Eyes Hair

be tall have...

Of medium height / plump / large / 
rosy-cheeked / plain features /

oval / long / bushy beard / fair hair / 
golden hair / thin / wavy / curly / 

wide – set / well-build / dreadlocks
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1.4
Fill in the table using the hints about abilities, personal details, and features of character.

Some people 
can 

Abilities Personal details / features of 
character

be rude

Some people 
can’t 

run fast / speak 4 languages / play the guitar / 
rude / pushing or shoving off / mocking / helping / 

being kind / being mean / sending  nasty messages 
/ insulting / encouraging / stuttering / supporting / 
calm / throwing things /swim well / hot-tempered / 

clumsy / reserved / tolerant / lame
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Task 1.5

1. Do some physical features irritate me? Which?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Do some features of character irritate me?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Why do those features irritate me?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. How do I imagine a model person (write 5 -10 sentences or draw a picture)?
His/her appearance;
Things he/she has;
How does he/she feel?

5. Today I have discovered that....
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. After the class I feel that....
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 2

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Don’t laugh at me.

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To define behaviour of people who are not friends;
To gain understanding of what bullying is;
To be able to recognize different types of bullying.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Questioning; 
Information collected from students’ 
worksheets;
Learning diary;
Learners’ feedback.

Learners will be able to name differences between people whom 
they consider to be friends and non - friends;
Learners will be able to name features of insulting behaviour;
They will name different types of bullying.

Links to Previous Learning New Skills/Concepts/Vocabulary

Present simple;
Imperative

New vocabulary: verbal, cover, cyber bullying etc.
New skills: naming actions, words that are unpleasant and can be 
named as bullying.  
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)
The teacher...

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

The students...
Resources

Encourages learners to read their learning diaries in order 
to remember their thoughts from the previous lesson.

Organizes the activity “If you agree, clap your hands”. 
(Worksheet 2.1.)

Leads a brief discussion, makes sure that everyone is 
involved:
What is a bully?
What is a difference between bullying and joking?
What is physical bullying?
Do you know any examples of verbal bullying?
Do you know any examples of cyber bullying?

Presents different types of bullying asks students to 
group analyzed types of bullying in the given worksheets. 
(Worksheet 2.2.)

Asks learners to write down and answer the questions in 
their folders:
Do I sometimes act or say words to hurt other people or 
their feelings?
Do my actions or words make other people feel afraid?
Would I want someone to do the same things to me?
Do I sometimes take my anger out on someone?

Asks if someone would like to share their thoughts, 
encourages students to share their experiences.

Presents Mark Will’s song “Don’t laugh at me”. Distributes 
lyrics of the song, translate unfamiliar words, encourages 
learners to sing together. (Worksheet 2.3.)

Today I have discovered that.......
After class I feel that.....

Prepare for the lesson.

Listen to the statements, clap 
when they agree.

Students take part in the discus-
sion. 

Make notes in their folders.

Answer the questions.

Students share their thoughts, 
ideas, unpleasant experiences 
they have ever had.

Read the lyrics. Participate in 
the activity.

Time for reflection.

Worksheets;
Folders;
Computer;
Internet connection. 
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2.1. If you agree, clap your hands.

A friend is the one who usually...

listens and understands me ٧
writes rude statements about me

plays with me and talks to me ٧
pushes or kicks me

frightens me

keeps my secrets ٧
calls me names

helps me when I am in trouble ٧
makes rude gestures to me

gossips about me

answers my e-mails ٧
invites me to be friends on face book

ignores me

hits and pinches me

writes mean emails or notes on face book about me

understands and supports me ٧

2.2. (Types of bullying)

Verbal bullyingPhysical bullying

Covert bullying Cyberbullying
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2.3. “Don’t Laugh At Me”

I’m a little boy with glasses 
The one they call the geek 
A little girl who never smiles 
‘Cause I’ve got braces on my teeth 
And I know how it feels 
To cry myself to sleep. 
 
I’m that kid on every playground 
Who’s always chosen last 
A single teenage mother 
Tryin’ to overcome my past 
You don’t have to be my friend 
Is it too much to ask? 
 
[Chorus:] 
Don’t laugh at me, don’t call me names 
Don’t get your pleasure from my pain 
In God’s eyes we’re all the same 
Someday we’ll all have perfect wings 
Don’t laugh at me. 
 
I’m the cripple on the corner 
You pass me on the street 
I wouldn’t be out here beggin’ 
If I had enough to eat 
And don’t think that I don’t notice 
That our eyes never meet. 
 
I lost my wife and little boy 
Someone crossed that yellow line 
The day we laid ‘em in the ground 
Is the day I lost my mind 
Right now I’m down to holdin’ 
This little cardboard sign. 
 
[Chorus:] 
Don’t laugh at me, don’t call me names 
Don’t get your pleasure from my pain 
In God’s eyes we’re all the same 
Someday we’ll all have perfect wings 
Don’t laugh at me. 
 
I’m fat, I’m thin, I’m short, I’m tall 
I’m deaf, I’m blind, hey aren’t we all? 
 
[Chorus:] 
Don’t laugh at me, don’t call me names 
Don’t get your pleasure from my pain 
In God’s eyes we’re all the same 
Someday we’ll all have perfect wings 
Don’t laugh at me. 
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 3

Lesson Title:
(link to Key Qs)

If something happens...

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To introduce and practise modal verbs should, have to, conditional sentences type 1;
To encourage students to speak how other people feel then they are being bullied;
To start exploring possible solutions for helping themselves and others in difficult situations.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Questioning; 
Information collected from students’ worksheets;
Learning diary;
Learners’ feedback.

Students will be able to name natural reactions and senses 
after being bullied;
Learners will name some possible solutions to prevent or 
stop bullying;
They will be able to give some piece of advice what should 
people do in case of bullying;

New Skills/Concepts/Vocabulary

New terms: conditional sentences; 
New skills: ability to give a piece of advice using modal verbs should and have to;
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)
The teacher...

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

The students...
Resources

Encourages learners to read their learning diaries in order to 
remember their thoughts from the previous lesson.

Organizes activity “Yes/No/ Not sure”. 
There are three pieces of papers stuck to three walls of the 
classroom (Yes/ No/ Not sure). Students are asked to move 
around the classroom according to their answers to the 
questions asked. They are allowed to lie. (Worksheet 3.1.)

Leads a discussion, makes sure that everyone is involved:
What happened in this activity?
Was it easy or difficult to recognize yourself in everyday 
situations?
Were you surprised by other students’ statements?
What did you learn about other students?
Where did you feel better – alone or in the crowd?
Why is more comfortable to lie sometimes?

Presents the video “Ronan’s escape”.

Leads a brief discussion, asks students to take notes while 
watching the video, makes sure that everyone is involved.
What kinds of bullying is Ronan a victim of? 
How does he try to cope with his situation? 
What do you think of the teacher(s)? Why hasn’t Ronan asked 
for help by turning to some adults? 
Why haven’t any of his school mates tried to help him? 
If someone is being bullied, how does he/she feel?

Asks students to fill in the table “If...., I will...”
If..., he/se should.....” (Worksheet 3.2.)

Asking learners to write down in their folders:
Today I have discovered that...
After class I feel that...

Students prepare for the lesson.

Listen to the statements, move 
around according to the task.

Take part in the discussion. 

Take part in the discussion. 

Present their ideas and possible 
solutions.

Time for reflection.

White paper;
Worksheets;
USB flash drive;
Internet connec-
tion.

3.1. Yes/No/ Not sure

Statements:

1. I sometimes call other people names.
2. I sometimes tell cruel jokes about other people.
3. I am always nice and sensitive.
4. I sometimes hurt other people making rude gestures.
5. I sometimes ignore people I don’t like.
6. I like to gossip.
7. I always keep other people’s secrets.
8. I always share things with others who ask.
9. I sometimes make fun about other people’s families, looks, behaviour, physical features and features of 

character.
10. I sometime punch and kick other students.
11. I always help people when they are in trouble.
12. I sometimes write mean things about other people on the internet.
13. I lied during this activity.
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3.2. Fill in the table 

If.... I will

If someone spreads rumours about me I will tell about that to my parents.

If someone punches and kicks me I will

If someone

If

If... He/she should.../have to...

If someone gets insulting messages on face book he/she should ignore and block that person, he/she also 
should change his/her privacy settings.

If someone feels unsafe or under the pressure  he/she have to...

If someone

If
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 4

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Things can be different.

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To encourage students to generate possible solutions to difficult situations;
To stimulate learner’s creativity by designing anti – bullying posters;
To raise awareness that together we can make a difference.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Questioning; 
Learning diary;
Learners’ feedback.

Students will be able to name more what one solution how to solve 
difficult situations;
At the end of the lesson several posters with basic anti-bullying 
rules will be finished and presented to the class.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills:  setting the rules of being together and communicating in everyday life;
Ability to understand the information conveyed by anti-bullying posters (visual and minimum text information) and 
design a poster.

Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)
The teacher...

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

The students...
Resources

Encourages learners to read their learning diaries in 
order to remember their thoughts from the previous 
lesson.

Divides the students into 2-3 teams. 
Asks students to remember the video “Ronan’s escape” 
from the previous lesson, asks separate groups to create 
their own endings of the story.

Asks students to read their folders for summarizing the 
ideas and in the same groups to think of some ideas for 
creating a poster and a set of anti – bullying rules for 
the class on the given pieces of paper.
For example: No one can call names in this class...
Everyone should help each other...

Shows some samples of anti-bullying posters.

Asks learners to write down their thoughts in their 
folders:

Today I have discovered that...
After class I feel that...

Finishing class by singing “Don’t laugh at me song”.

Students prepare for the lesson.

All teams present their endings 
and discuss it with others.

All teams begin to create their 
posters and their rules.

All students are involved in the 
activity.

Time for reflection.

A3 pieces of paper;
Markers;
Samples (photos) of 
anti bullying posters.
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 5

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Things can be different.

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To reflect on all the activities connected to anti-bullying;
To give practice in speaking aloud in the class;
To encourage students to speak aloud how their thoughts and attitudes have changed; what has changed?
To encourage students to take responsibility for people around them. 

How will I assess the learning? Learning objectives 

Questioning; 
Learning diary;
Learners’ feedback.

Students will be able to name differences in their thoughts and 
attitudes after the sequence of the activities;
Students will name various convincement for the future;
They will agree to follow their anti-bullying rules.  

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills: analyzing changes in their attitudes towards bullying and victims;
Speaking aloud in the class.

Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)
The teacher…

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

The students...
Resources

Encourages learners to read their learning diaries in order to 
remember their thoughts from the previous lesson.

Gives time to finish their posters, their sets of anti-bullying 
rules.
Asks the teams to present their posters and rules.

Asks students to select the rules which they find the most 
important and writes them on the sheet of paper. 
Encourages them to follow the rules in their everyday life and 
after-class activities, explains why it is important to do so.

Asks students to read their folders and to make comparisons 
with their previous thoughts and feelings. Then asks them to 
draw their personal “Map of changes” at the end of the folder.
Asks if someone would like to share their thoughts.

Finishes the class by singing “Don’t laugh at me song”.

Prepare for the lesson.

Present their posters and sets 
of rules.

Discuss.

Time for reflection.

Sheets of 
paper;
Markers.
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SUBJECT AREA: English

UNIT OF STUDY: Living in harmony with environment

Curricular area(s) to be addressed: 

English, Biology, ICT

Whose duty is it to care for the 
environment?

Do you think that the art of 
living in peace with nature is 
relevant to the achievement 

of a total state of peace?

How are we causing climate 
change? What will happen if we 

don’t reduce emissions? 

What does it mean to live in harmo-
ny with nature? 

What could you do to reduce your 
emission?

KEY ISSUES:

Užrašams



43

LEARNING EXPERIENCE PLAN 1

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Environmental Problems 

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

Introduce learners to some of the main issues related to environment.
Inform  learners  how to change their lifestyles, understand  ecological relationships, economics, politics and history.
Focus on dictionary skills and the pronunciation of strong and weak syllables in long words.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Peer feedback.
Mark for worksheet D

Learners will be able to
• understand important causes of environmental problems and 

some solutions
• extend their understanding of lexis connected to environmental 

issues
• improve understanding of pronunciation information given in a 

dictionary
• take notes and retell information to others

New Skills/Concepts/Vocabulary

Vocabulary:

Alternative 
Climate 
Desert
Electric
Electricity

Extinction
Generation
Global
Polluted

Pollution
Radiation
Ultraviolet
Warming
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Ask students to check the meaning of the words 
in the diagram on worksheet A and discuss why 
they might be recorded in different shapes like the 
worksheet. (Global Warming is the central topic, the 
terms in the squares are causes and those in the 
rhombus shapes are solutions).
• Model the word stress in the words from the 

diagram – Global Warming,
Pollution, The Ozone Layer, Deforestation, Recy-
cling, Hybrid car, Alternative Energy. 
Say the words and show the stress either
using your hand –open wide for stressed syllables 
and closed  for weak

• Worksheet B shows students how to find the 
word stress in the dictionaries

Environmental problems jigsaw reading
• On worksheet C there are 6 cards with more 

detail on the topics. Cut up the 6 cards and give 
each group Individuals will only read one or 
two cards and share the information with their 
group.

• Divide the class into 3 groups and give each 
group 2 of the cards (ensure there’re enough 
cards for each learner to read at least one card 
at the same time). Explain they have to read 
and summarise  the main information from their 
text. 

• Ask learners to put their cards under their books 
and regroup the learners (so the new group has 
one member from each of the original groups). 
Ask students to explain their topics to each other 
and make notes on worksheet A.

(You should let them know there is going to be a 
quiz later). They should write in note form. Only 
interfere if they really can’t understand.

Give copies of the quiz on worksheet  D for one 
per group.
Collect answers and assess.

Tell students to produce a mindmap, to remember 
the important information they have learned. 
Homerwork: learn the words,find their definitions in 
dictionaries.

Students work individually and in pairs

Students say the words and show the 
stress either using  their  hand –open 
wide for stressed syllables and closed  for 
weak syllables.

Working with worksheet B students find 
the stress for the words below and record 
them in a word stress table.
The class makes a large poster. (Option 
to divide the words amongst groups and 
they compile all answers in one large 
poster).
Working with worksheet C Jigsaw 
Reading cards students have to read 
and  summarise  the main
information from their text. They should 
make notes in the diagram on worksheet  
A  to help them remember and to find two 
main problems or solutions in each card.

Worksheet D - The Environment Quiz
How much do you know Environmental 
Problems that face the world today?
Look at the quiz and try to answer the 
questions.

Personal Mindmap – Reflection
There’s been a lot of information in this 
lesson. What can you remember?
Choose one of the topics from earlier 
that you are interested in, look through 
the different parts of the lesson and 
identify which vocabulary and predictions 
are associated to that problem.

Produce a mindmap to help you remem-
ber the important information.

Set of dictiona-
ries or access to 
computers with 
internet.
Worksheets 
A/B/C/D
Paper,Answer 
sheets.
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Worksheet A Environmental Problems

Vocabulary
Can you talk about Environmental issues in English?
With a partner, try to explain the terms in the diagram below.
Why are the words divided into two groups –those in squares and those in diamonds?

Pollution Ozone 
Layer Deforestation

Global 
Warming

Recycling Alternative 
energy

Hybrid 
Car

Worksheet B

Pronunciation: Word Stress
Look up the word alternative in your dictionary:
How does your dictionary tell you that there are 4 syllables in the word?
Is it written like this: al’terna tive
The syllable after the apostrophe is the stressed syllable. Listen to your teacher say the word.
Use your dictionary to find the stressed syllable for these words and complete the table with the
stressed syllable in the dark box:

Alternative Al ter na tive

Climate cli mate

Desert

Electric

Electricity

Extinction

Generation

Global

Polluted

Pollution

Radiation

Ultraviolet

Warming
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Worksheet C
 
Jigsaw Reading cards (1)

Global Warming

Scientists say the temperature of the earth could rise by 
3ºC over the next 50 years.
This may cause drought in some parts of the world, and 
floods in others, as ice at the North and South poles 
begins to melt and sea levels rise.

Global warming is caused by the greenhouse effect. 
Normally, heat from the sun warms the earth and then 
escapes back into space. But carbon dioxide and other 
gases in the atmosphere trap the sun’s heat, and this is 
slowly making the earth warmer.

The Ozone Layer

The Ozone layer is a layer of gas high above the surface 
of the earth that helps to protect it from the sun’s 
ultraviolet radiation, which can damage our skins and 
cause cancer.
Scientists have recently discovered holes in the Ozone 
Layer, caused by substances
called CFCs (clorofluorocarbons)

CFCs are used in refrigerators, aerosol cans and in the 
manufacture of some plastic products. Some companies 
now make aerosols that do not contain CFCs, and these 
are often marked “Ozone Friendly”

Jigsaw Reading cards (2)

Deforestation

Rainforests help to control global warming because the 
absorb carbon dioxide. In recent years, large area have 
been destroyed, as the trees are cut down for wood 
or burned to clear the land for farming. The burning 
releases large amounts of carbon dioxide into the 
atmosphere.

Many rainforests grow on poor soils, and when they 
are cut down or burned, the soil is washed away in the 
tropical rains, so that the area may turn to desert. Many 
plant and animal species that live there could become 
extinct.

Pollution

Factories, power stations and motor vehicles pump large 
quantities of carbon dioxide and other gases into the 
air. This is a major cause of the greenhouse effect. A lot 
of petrol contains lead, which is very poisonous and can 
cause brain damage in children. Most cars use unleaded 
petrol today and hybrid cars use batteries and petrol to 
use less petrol.

Some poisonous gases dissolve in water in the atmos-
phere and then fall to the earth as acid rain. Acid rain 
also damages trees and buildings, and can kill fish in 
lakes and rivers. Rivers can also be polluted by indus-
trial waste from factories and chemical fertilizers and 
pesticides used by farmers.

Jigsaw Reading cards (3)

Alternative Energy

Most of the energy we use today comes from coal, oil 
and gas. But these will not last forever, and burning 
them is slowly harming the atmosphere. We need to look 
for other ways of supplying energy.

Solar Power is a way of using the sun’s energy as heat 
or to make electricity. We can also use wind-power by 
building modern windmills that spin in the wind. There 
are several types of water-power: river water in mo-
untainous areas can be used to generate hydroelectric 
power, and we can also create electricity from sea water 
flowing in and out with the tides.

Recycling

Recycling is the processing of used objects and ma-
terials so that they can be used again. About 60% of 
rubbish from homes and factories contain materials 
that could be recycled. Recycling saves energy and raw 
materials, and also reduces damage to the countryside.

Glass, paper and aluminium cans can all be recycled very 
easily. Many towns have special bins for bottles and 
cans where people can leave their empty bottles and 
cans for recycling. A lot of paper bags, writing paper and 
greeting cards are now produced on recycled paper.
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Worksheet D - The Environment Quiz

How much do you know Environmental Problems that face the world today?
Look at the quiz and try to answer the questions. Leave room for the actual answers later.

1. What are CFCs and how do they affect the environment?

 

2. What alternative forms of energy do you know?

3. What is the Ozone Layer? What does it do? What is happening to it?

4. How are forests good for the environment? What is happening to them?

5. What is a hybrid car? How does it help the environment?

6. What is acid rain?

7. What is recycling? How does it help the environment?

8. What is the Greenhouse Effect?
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 2

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Climate change

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

Help students develop their understanding of what climate change is and introduce and practice some vocabulary 
of climate change 

How will I assess the learning? Learning objectives 

Students will assess themselves using 
answer sheets

• to introduce and practice some vocabulary of climate change 
• to ask and answer questions to find out about climate change 
• to develop note-taking skills 

New Skills/Concepts/Vocabulary

Climate change vocabulary(worksheet 4)
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Warmer: 
put on the board: ‘What are the most important issues 
facing your country or town at present?’ Give students 
a couple of minutes to discuss in pairs, and then 
feedback as a class
watch: :Symphony of science-our biggest challenge

1. Give out Worksheet 1 ‘Taking notes’. 

2. Give out Worksheet 3 - ‘Mingle Worksheet’ - and tell 
learners they are going to make notes under the 
appropriate heading. 

3. Working in pairs: give out the seven cut-up short 
texts on climate change  (Worksheet 2), one to each 
pair of students.

Reflection - Points of view. 

“Did you enjoy the activity?” 
“Did you learn anything new?” 

Instructions 

1. Name the four walls of the hall ‘yes’, ‘no’, ‘I don’t 
know’ and ‘I want to say something’, to represent 
four different points of view. 

2. Ask the first question about the activity and tell 
people to go to the wall that represents their 
response. 

3. Let those who want to say something have their 
say. Only people at the fourth ‘I want to say some-
thing’ wall may speak.

1. Students choose which notes 
are better and why.

2. Students can make notes in 
answer to the first question 
using the text from ‘Taking 
Notes’ worksheet.

3. Learners go and speak to so-
meone else and find out what 
the other person learned. 
They can refer to the short 
texts the first time. When they 
go on to speak to the next 
person. They finish when they 
have got notes next to all the 
questions.

Youtube
Climate change 
video:Symphony of 
science-our biggest 
challenge
Worksheets(1-3)

Answer sheet  for self- 
assessment

Worksheet 1: Taking notes What is climate change? 
To understand climate change, it’s important to recognise the difference between weather and climate. Weather 
is the temperature, precipitation (rain, hail, sleet and snow) and wind, which change hour by hour and day by day. 
Climate is the average weather and the nature of its variations that we experience over time. 
The greenhouse effect is the natural process of the atmosphere letting in some of the energy we receive from the 
Sun (ultraviolet and visible light) and stopping it being transmitted back out into space (infrared radiation or heat). 
This makes the Earth warm enough for life. 
For several thousands of years the atmosphere has been delicately balanced, with levels of greenhouse gases 
relatively stable. Human influence has now upset that balance and, as a result, we are seeing climate change. 

Worksheet 2: How are we causing climate change? 
Human activities, like travelling by car, eating hamburgers or heating water in the home have led to an increase in 
greenhouse gases in the atmosphere, causing an enhanced greenhouse effect and extra warming. 
As a result, over the past century there has been an underlying increase in average temperatures which is conti-
nuing. Globally, the ten hottest years on record have all been since 1997. 
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What will happen if we don’t reduce emissions? 
If emissions continue to grow at present rates, CO2concentration in the atmosphere is likely to reach twice pre-in-
dustrial levels by around 2050. Unless we limit emissions, global temperature could rise as much as 7 °C above 
pre-industrial temperature by the end of the century and push many of the world’s great ecosystems (such as coral 
reefs and rainforests) to irreversible decline. 
Even if global temperatures rise by only 2 °C, 20–30% of species could face extinction. We can expect to see 
serious effects on our environment, food and water supplies, and health. 

But isn’t the climate always changing? 
Yes. There is natural variability in Earth’s climate but the current climate change is very unusual as it is not exclusi-
vely part of a natural cycle. 
Natural factors include volcanic eruptions, aerosols and phenomena such as El Niño and La Niña (which cause 
warming and cooling of the Pacific Ocean surface). Natural climate variations can lead to periods with little or no 
warming, both globally and regionally, and other periods with very rapid warming. However, there is an underlying 
trend of warming that is almost certainly caused by man’s activities. 

Do climate scientists really agree about climate change? 
Yes. The overwhelming majority of climate scientists agree on the fundamentals of climate change — that climate 
change is happening and has recently been caused by increased greenhouse gases from human activities. 
The core climate science from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was written by 152 scientists 
from more than 30 countries and reviewed by more than 600 experts. It concluded that most of the observed 
increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in 
man-made greenhouse gas concentrations. 

Are you sure there’s a link between temperature rise and CO2? 
Yes. Temperature and CO2 are linked. Studies of polar-ice layers show that in the past, rises in temperature have 
been followed by an increase in CO2. Now, it is a rise in CO2 that is causing the temperature to rise. 
Concentrations of CO2 have increased by more than 35% since industrialisation began, and they are now at their 
highest for at least 800,000 years. 
When natural factors alone are considered, computer models do not reproduce the climate warming we have 
observed. Only when man-made greenhouse gases are included do they accurately recreate what has happened in 
the real world. 

Has global warming stopped? 
No. The rise in global surface temperature has averaged more than 0.15 °C per decade since the mid-1970s. The 
10 warmest years on record have occurred since 1997. Global warming does not mean that each year will necessa-
rily be warmer than the last because of natural variability, but the long-term trend is for rising temperatures. The 
warmth of the last half century is unprecedented in, at least, the previous 1,300 years. 

How can I help? 
Over 40% of current CO2 emissions are caused by the choices we make as individuals. Simple actions can save mo-
ney and energy; and there are many things you can do to reduce your CO2 emissions, from switching off electrical 
appliances when they are not being used to insulating your home properly and walking instead of driving one short 
trip a week, taking the train instead of flying or putting in energy-saving light bulbs in your home. 
Find out how you can make a difference on Act on CO2 website. 
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Worksheet 3: Mingle 
Speak to other members of class. They will help you to answer the following questions.

What is climate change?

How are we causing climate 
change?

What will happen if we don‘t 
reduse emissions?

But isn‘t climate always 
changing

Do climate change?

Are you sure there‘s link 
between temperature rise 
and CO2?

Has global warming stop-
ped?

How can I help?

Worksheet 4: Climate change vocabulary 
Match the words from the texts to the definitions below.

climate change greenhouse gases electrical appliances

carbon dioxide atmosphere emissions

extinction ecosystems global warming

rise greenhouse effect

1. The process in which gases in the atmosphere trap the sun’s heat. 
2. The types of gases that trap the sun’s warmth in the atmosphere. 
3. A greenhouse gas with the chemical name CO2. 
4. A change in the earth’s climate over a period of time. 
5. When the average temperature on Earth is getting hotter. 
6. A verb or noun which is a synonym of increase. 
7. The scientific word for ‘air’. 
8. Greenhouse gases caused by human activity. 
9. A system of plants and animals living together. 
10. When a type of plant or animal disappears completely. 
11. Televisions, fridges and other electrical goods. 

2. Test your partner on these words. Say the definition and your partner has to say the word.
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 3

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Pros and cons of cycling / Reducing carbon emissions

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

Think about and discuss the advantages and disadvantages of cycling and consider what else they could do perso-
nally to reduce their carbon emissions. 

How will I assess the learning? Learning objectives 

Students complete peer feedback 
protocol

Talking about the pros and cons.
Reading a piece of authentic material
Learners look at cycling as a way to reduce personal transport carbon emissions.

Links to Previous Learning New Skills/Concepts/Vocabulary

Environmental problems.
If clauses

Discuss links to more areas where learners can be ‘ecofriendly’, get intercultu-
ral skills and values of responsibility and concern.

Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Warm-up: Youtube: Car vs bikes traler

Show the picture of a the bicycle sign. Say the 
bicycle belongs to a man or woman.
Give learners worksheet Compass Rose
Give learners worksheet 1. Tell them they have a 
few minutes to create a persona.

Give worksheet 2, cut up good things about 
cycling and bad things. Mix them.

Ask students to use if clauses finding solutions

Ask learners if they could cycle to school, why? 
Why not? etc. Handout Worksheet 3 for them to 
complete alone, then to interview a partner.
Finish by finding out from whole class how many 
of these Ss would be able to do… - are any of 
them impossible etc.

Ask to complete Peer feedback protocol (worksheet)

Working in groups explore the links with 
environmental,social,economic and politi-
cal issues discuss and write the answers 
in worksheet Compass Rose:
Why do people ride a bike?

Working in pairs students creating a 
persona based around this cyclist, using 
the headings to help them.

Still working in pairs students separate 
into good things about cycling and bad 
things. Students look at the bad things 
from the previous stage and find solutions.

Learners discuss solutions and agree on 
best 5. Then present ideas to class. Feed 
in language of opinion and suggestion.

Youtube: Car vs 
bikes traler photo,  
worksheet 1, 
worksheet 2 (Cut 
up), worksheet 3
Peer feedback pro-
tocol(worksheet)
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Worksheet 1
Creating a persona

Job

Appearance

Why he/she cycles Problems he/she faces 
when cycling

Where he/she cycles

free time
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Worksheet 2 
Divide the cards into two groups: ‘good things about cycling’ and ‘bad things about cycling.

If you ride a bicycle you don’t use petrol or 
other fossil fuels, so you are not emitting 

carbon dioxide into the atmosphere and con-
tributing to climate change. Ride on!

Cycling in the rain is not many people’s idea of a good 
time. You get wet, dirty, and cold. Not a good way to 

arrive anywhere!

We all know cycling is great exercise.
As one doctor told me, in his experience the longest 

living people are ballroom dancers and cyclists.

A bicycle is easy to steal. Even with the best lock, you 
might go back to find your bike only to find its gone

It is hard to know what makes cycling so enjoyable. 
Maybe the combination of fresh air, the smooth 

motion and the exercise. Anyway, you soon realise why 
people get obsessed!

Sadly many people don’t cycle because it’s dangerous. 
Outside Amsterdam or Copenhagen, road systems 

often aren’t designed with cyclists in mind. Car drivers 
go too fast, or aren’t properly trained how to share the 

roads with cyclists.

Look how cars have taken over our cities. The poisono-
us fumes, the aggressive speed of these machines en-
dangering our lives, the traffic jams; wouldn’t our cities 
be better places if we replaced the cars with bicycles?

Not all cities have cycling facilities like cy-
cle paths and secure bicycle parking. This 

can make life very difficult for cyclists.

On a bicycle you don’t get stuck in traffic jams. Much 
of the time a bicycle is a much quicker way to cross a 

city than almost all other forms of transport.

Cyclists are exposed to the pollution from all the cars, 
buses and lorries on the road, and this can take the 

pleasure out of cycling.
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Worksheet 3 
What could you do to reduce your emissions? Ask questions around the class.

Would you be able to ….? my answers Name:

cycle to work instead of 
driving

take public transport instead 
of driving

go on holiday by train 
instead of flying

grow your own vegetables

insulate your home

reduce the amount of meat 
you eat

plant a tree

buy fewer new things

have the air conditioning on 
less

recycle your rubbish

put solar panels on your roof

turn your heating down 2 
degrees

Development Compass Rose
What are your questions?

Who Decides
• 
• 
• 

Natural
• 
• 
• 

Social
• 
• 
• 

Economic
• 
• 
• 
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Peer Feedback Protocol

Student “I want feedback most on ... ”

Peer assessor (use the 
Feedback sandwich)

(Good news) “You did well on ... “
(Bad news) “I think these parts need to be changed ... because ... “
(Good news) “Some ways you can improve it arw ... “

Student “Can you explain a bit more what you mean about ... “

Peer assessor [reply and clarify]

Student “I also want feedback on ... “

Peer assessor
(Good news) “You did well on ... “
(Bad news) “I think these parts need to be changed ... because ... “
(Good news) “Some ways you can improve it arw ... “

Your Ideas:
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 4

Lesson Title:
(link to Key Qs)

How green are you?

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

• interview others to complete a survey and summarise findings in a report 
• develop questionnaires on current behaviour using present perfect forms

How will I assess the learning? Learning objects 

Students will assess their own tea-
mwork and their contributions to the 
group’s process. (reflection: Passen-
ger – Participant – Prisoner – Pirate)

Learners will carry out two surveys and summarise their findings as a 
report.
From reading their peers’ reports, learners will be able to decide what 
actions their class have to take in the future..

New Skills/Concepts/Vocabulary

Students will be able to use present perfect talking about current behaviour working with the survey and report.
Communication skills ,including arguing and listening respectfully to others.

Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Draw three circles:
Local – National - Global 
that overlap in the centre.
Place the photo(big city with fac-
tories and litter) in the centre.Ask 
students to think how it is connected 
.divide students into 3 groups..

Brainstorm what they can do to
“be green”
Students should vote if they think 
they do enough or not enough for the
environment.(Use the method walk 
to vote)
Give  students worksheet A
Give students worksheet C-Whole 
Class Survey
1. group A – Being Green at Home
2. group B – Holidays and  the 
Environment
3. group C – Using Water

Divide worksheets B. Ask students 
to write the report.
Divide worksheet Reflection :Pas-
senger-Participant-Prisoner-Pirate

First group discuss how it is connected locally.
Second group discuss how it is connected  natio-
nally.
Third  group discuss how it is connected globally.
All groups write their answers in the circles

First of all learners should read the questions 
(Worksheet A– group survey)
and answer yes or no for  themselves (in the” me” 
column).

Share your findings with the class and find out 
which group is the greenest.

Learners need to complete their questions by 
choosing the right form of the
verb and the time frame they wish to ask about.

Learners should mingle and interview as many 
others as possible.

Learners count up their results and write a report 
similar to the earlier model.

Students assess their individual and group work.

Photo,
A3 paper,
Worksheets A/B/C
Chapatti diagram,
White board,
Reflection worksheet.
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Worksheet A
Which group is the greenest? - Group Survey Me Other(s) Group

total

1. Have you travelled into town by car in the last two weeks?

2. Have you bought organic fruit or vegetables in the last two weeks?

3. Have you used public transport in the last two weeks?

4. Have you taken bottles to the bottle bank in the last two weeks?

5. Have you recycled paper in the last two weeks?

6. Have you picked up litter and put it in a bin in the last two weeks?

7. Have you bought fast food in a plastic or Styrofoam container in the last two 
weeks?

8. Have you paid more for something because it is environmentally friendly in the 
last two weeks?

9. Have you used plastic bags for your shopping in the last two weeks?

10. Have you___________________________________________ in the last two weeks?

Count how many people said yes and no for each question.
Share your findings with the class and find out which group is the greenest.

Worksheet B
Survey Report

A survey was carried out in our class, to find out how green people are.

The results of the survey show that __________________ has/have used public transport in the last 
two weeks and/but ____________________ has/have travelled into town by car.

Fortunately/Unfortunately_______________________ interviewed has/have bought a burger in a 
plastic container and/but ___________________________ has/have picked up litter and put it in a bin.

_____________ has/have taken bottles to a bottle bank or recycled paper and/but _________________ 
interviewed has/have paid more for something because it is environmentally friendly.

______________________________________ has/have used plastic bags for their shopping and 
________________________ has/have bought organic fruit or vegetables in the last two weeks.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

The results of the survey suggest that the students of __________________________ are 

__________________________ green.
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Worksheet C

You are now going to complete another survey.

Use the words in the table to help you write your questions. You can decide the time frame you wish to ask about.

Whole Class Survey A – Being Green at Home Yes No

1. Have you ____________ (leave) the TV on stand by in the last ______________?

2. Have you ____________ (turn) off the computer monitor or TV when you answered the phone in the 
last _______________?

3. Have you ____________ (fall) asleep with a light on in the last _______________?

4. Have you ____________ (use) any solar powered energy in the last _______________?

5. Have you ____________ (have) a cold shower in the last _______________?

6._________________________________________________________________?

Count how many people said yes and no for each question and choose appropriate phrases for your report.

Whole Class Survey B – Holidays and the Environment Yes No

1. Have you ____________ (see) wild animals whilst on holiday in the last _______________?

2. Have you ____________ (stay) in a large hotel resort in the last _______________?

3. Have you ____________ (stay) with a local family while on holiday in the last _______________?

4. Have you ____________ (buy) locally made gifts in the last _______________?

5. Have you ____________ (learn) about areas of natural beauty in the last _______________?

6. _________________________________________________________________?

Count how many people said yes and no for each question and choose appropriate phrases for your report.

Whole Class Survey C – Using Water Yes No

1. Have you ____________ (have) a bath or a shower for more than 5 minutes in the last ___________?

2. Have you ____________ (water) plants in the garden in the afternoon in the last _____________?

3. Have you ____________ (wash) the car with a hose in the last _______________?

4. Have you ____________ (use) a glass of water when brushing your teeth in the last ______________?

5. Have you ____________ (bring) your own refillable water bottle to school in the last _____________?

6. _________________________________________________________________?

Count how many people said yes and no for each question and choose appropriate phrases for your report.
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Reflection:

Participation

Put a dot to show how you participated.

A participant is someone who wants to be in the group and gets as much as they can from the experience.
A passenger is someone who enjoys being in the group but takes a back seat.

A pirate is someone who is unhappy about being in the group and lets people know it.
A prisoner is someone who is unhappy about being in the group but does not let people know it.

Participant Passenger

Pirate Prisoner
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 5

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Harmony

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

• To sense the interdependency between the different dimensions of peace 
• To discuss the different meanings of peace and how it applies to our daily lives .
• To promote respect, solidarity and responsibility.

How will I assess the learning? Learning objects 

Students will assess their participation and 
achievement working on all project lessons 
writing: Global citizenship skills chart.

• The meaning of peace 
• Inner peace, peace with others and peace with the environment 
• Developing  peaceful behaviour.

New Skills/Concepts/Vocabulary

Skills: respect for people and things, links between issues.

Vocabulary:

1. Wisdom. 7. Welfare 13. Substance

2.  a) Love, 8. Co-operation 14. Life 

     b) Patience, 9.  a) Beauty, 15. Information 

     c) Compassion,      b) Truth, 16. Body 

     d) Joy      c) Solidarity, 17. Emotions 

3. Health      d) Justice 18. Mind 

4. Knowledge 10. Culture 19. Environment 

5. Respect 11. Social life 20. Individual 

6. Harmony 12. Economy 21. Society 
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The peace wheel
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Answers to the peace wheel quiz. 

Area 1. Wisdom. Area 5. Respect             d) Justice Area 16. Body 

Area 2. a) Love, Area 6. Harmony Area 10. Culture Area 17. Emotions 

            b) Patience, Area 7. Welfare Area 11. Social life Area 18. Mind 

            c) Compassion, Area 8. Co-operation Area 12. Economy Area 19. Environment 

            d) Joy Area 9. a) Beauty, Area 13. Substance Area 20. Individual 

Area 3. Health             b) Truth, Area 14. Life Area 21. Society 

Area 4. Knowledge             c) Solidarity, Area 15. Information 

Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role)

Resources

Brainstorm starts with a quiz on proverbs 
and wise sayings that reflect different 
aspects of being at peace.
This activity is in two parts: part 1, 
completing the mandala (25 minutes) and 
part 2, talking peace (30 minutes). 
Part 1, completing the mandala (25 
minutes) 
1.  Show  the copy you have drawn of an 

empty peace circle, or mandala. Point 
out the sections: peace with yourself, 
peace with others and peace with 
nature. Tell them that the completed 
mandala will represent the attainment 
of an ideal state of peace. To complete 
it students have to find the twenty-one 
“words of universal truth” that relate to 
each of the twenty-one areas of a life 
in peace. These missing words can be 
found all over the world in wise sayings 
or proverbs. 

2.  Ask people to get into three groups 
and hand out a pen, a copy of the 
empty mandala and a copy of the quiz 
sheet to each group. Remind them that 
they have to find the  missing words in 
each of the proverbs. These are the clu-
es to the values that fit in the different 
areas of the peace circle. 

3. When they have finished, call everyone 
together. Ask people to volunteer to 
read out the completed proverbs one at 
a time. Check  and ask their leader to 
take a coloured  pen and write the word 
on your large copy of the peace circle. 

4. Repeat for all the proverbs until the 
mandala is complete and a state of 
peace is attained.

Reflection: ask students to assess their 
participation and achievement working 
on all project lessons writing: Global 
citizenship skills chart

Start by talking about the mandala and the 
universality of the values represented. 
Discussion guide: Peace with oneself (group 1) 
1.  What does it mean to be at peace with 

oneself? 
2.  What sorts of things that we say and do 

every day, show that we are at war with 
ourselves and do not have a quality of  
inner peace? 

3.  Is there a relationship between the body, 
mind and emotions? What kind of relati-
onship? 

4.  How can we develop the qualities that help 
us to be at peace with ourselves? 

5.  Is it possible to have a positive relati-
onship with others if we do not have inner 
peace ourselves? 

Discussion guide: Peace with others (group 2) 
1.  Do we - as human beings - have the 

capacity to live at peace with others? 
2.  Does absence of war mean that we are at 

peace with others? 
3.  Can we learn to be more peaceful with 

others in our daily lives? How? 
4.  What grounds are there to be hopeful for a 

peaceful world in the future? 
5.  Can the scars left by wars be overcome so 

that people can live in peace again? 
Discussion guide: Peace with nature (group 3) 
1. Does society value the environment? 
2. What does it mean to live in harmony with 

nature? 
3. Whose duty is it to care for the environ-

ment? 
4. In the future, how many wars will be fought 

over basic natural resources (for example, 
water), compared to wars fought for other 
reasons (for example, ethnic, cultural or 
religious clashes)? 

5. Do you think that the art of living in peace 
with nature is relevant to the achievement 
of a total state of peace? 

• One large sheet 
of paper (A3) or 
flipchart paper 

• Coloured markers 
• Quiz sheets and 

pens, one per group 
• Discussion guides, 

one per small group 
• The peace wheel
• Global citizenship 

skills chart.
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The peace wheel
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Answers to the peace wheel quiz. 

Area 1. Wisdom. Area 5. Respect             d) Justice Area 16. Body 

Area 2. a) Love, Area 6. Harmony Area 10. Culture Area 17. Emotions 

            b) Patience, Area 7. Welfare Area 11. Social life Area 18. Mind 

            c) Compassion, Area 8. Co-operation Area 12. Economy Area 19. Environment 

            d) Joy Area 9. a) Beauty, Area 13. Substance Area 20. Individual 

Area 3. Health             b) Truth, Area 14. Life Area 21. Society 

Area 4. Knowledge             c) Solidarity, Area 15. Information 
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The completed peace wheel
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Reflection:

Global citizenship skills chart

High score 1 2 3 4 5 Low score

Worked well as part of group Did not work well as part 
of group

Contributed to discussions Did not contribute to 
discussions

Listened to others opinions easily Found it difficult to listen 
to other opinions

Planned well Did not plan well

Skills gained :

Areas for improvement:
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SUBJECT AREA: English language

UNIT OF STUDY: Poverty

Curricular area(s) to be addressed: 

English, Ethics, Geography

Užrašams



GLOBALAUS ŠVIETIMO PAMOKŲ RINKINYS66

LEARNING EXPERIENCE PLAN 1

Lesson Title:
(link to Key Qs)

The face of poverty

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To introduce poverty as a global problem and make students think about it.
To make formulate special questions explaining the word order in them.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Participation during the discussions.
Observation and questioning.
Ability to formulate correct questions.

Students listened carefully to their friends.
Students made several comments to the discussion.
Students formulated 5 correct questions.

New Skills/Concepts/Vocabulary

Vocabulary – poverty, access, discrimination, goals, priority, sanitation, shelter…
New skills – making special questions.
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & 
Differentiation  

(Pupils’ Role)
Resources

Introduction – pictures on the wall – students from them find 
out the title of the lesson. Encourage them to share in a word 
or phrase what feelings these pictures evoke.

Sheets of paper with the word POVERTY in the middle. Students 
discuss and write down the words associated with this word.

Discussion with the whole class.

What is poverty?
What does it mean to be poor?
How is poverty measured?
What are the causes of poverty?
Do you know anyone who lives poorly?
How many people do you think live in poverty in our country?
Who should help them and how?
Are we doing enough to help those people?
What do you do to help them?

In which countries do we have the biggest problems of poverty? 
Why?

Grammar. Special questions formulation, explaining word order 
in them.
Distributing exercises. 

Reading. Himal’s story. (handouts) Part 1 and 2

Watching video about Himal.
http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=171624

Writing questions. 
(Work in groups of 3)

Invite groups to give their questions for the rest of the class.

Homework for the next lesson:
Find statistics about poverty according to 3 questions-
What is the minimum wage?
How many people live in poverty?(%)
Other important facts about poverty.

(3 groups according students’ abilities)
1 in Lithuania
2 in the USA
3 around the world

Time for reflection. 
Have students turn to a partner to share one thing they have 
learned today. 

Write the title of the 
lesson on the blackbo-
ard
Share their feelings.

Work in groups.

Take part in discussion.

Look at the world map 
and point countries 
with the biggest 
poverty problems.

Work in pairs.
Read.

Watching and listening.

Formulate and write 5 
special questions about 
Himal’s life.

Giving and answering 
questions.

Share with the partner.

Pictures,
Sheets of paper,
Pens,
Blackboard,
World map,
Computer with internet 
access,
Handouts
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Choose the correct question words.

1. …………..do you live? - I live in Kaunas. 
2. ……………’s that girl? - She’s my sister. 
3. …………...do you go to school? - By bus. 
4. ……………do banks open? - At nine o’clock. 
5. ……………are you wearing that coat? - Because it’s cold.

Write question about the words in bold. 

He drank water. – What did he drink?

1.  They went to Africa.
2.  He writes novels.
3.  Tom likes soccer.
4.  The girls watched a serial.
5.  He discovered the truth.

Himal’s Story—Part 1
Himal is one of eight children in a family that struggles to earn enough to live on. To add to  the small amount of money 
earned from the family’s corn harvest, Himal’s father spends  half of the year away from home, working as a porter.
Like many other boys in eastern Nepal, Himal used to help his father by carrying loads while  his mother and sisters 
stayed behind to take care of the farm. For Himal’s family, earning  money had to come first, even before sending the 
children to school. By the age of 14, Himal  had only been to school for about a week in his entire life.
In the district where Himal lived, rebels wanted to remove the ruler of Nepal from power.  As the rebels grew stronger, 
Himal’s father became more and more worried about his son’s  future. At first, the rebels tried to get young boys like 
Himal to join the uprising. But they  soon became bolder in their demands. They made a “one family one child” rule, 
saying  that every family had to give one teenager to their army.
In order to save Himal from being forced into the rebel’s army, his father sent him to  Biratnagar, the second largest city 
in Nepal. There Himal became a domestic worker— someone who works taking care of another person’s home. Himal 
looks after his employer’s  cows and cleans his house for the equivalent of $7.00 a month.
Some poor Nepalese families living in the country have always sent their children to work  in the city. But because of 
the conflict, which began in 1996, many more parents are sending  their children to the cities. Parents hope that in the 
cities, their children will be safe from the  rebels, earn more money, and have a chance to go to school.

Himal’s Story—Part 2
While Himal was able to avoid joining the rebel army by coming to Biratnagar, going to school seemed like an impos-
sible dream until someone from the Forum for Human Rights and Environment convinced his employer to send him to 
special classes. UNICEF has assisted with this program.
The Forum’s staff visits the neighborhoods of Biratnagar and finds working children who are out of school. Then they 
convince the children’s employers to send them to a two-hour daily class that lasts for 10 months. There, the children 
learn reading, writing, and math. Once they complete the classes, they go to regular schools, usually in the fifth or sixth 
grade.
In addition to classes, the children also go to clubs for working children, read books and watch television, participate in 
dances and theater, and learn about their rights.
These days, Himal does all his chores in the house and with the cows, and goes to class and to his club activities. Himal 
smiles when he is with his friends. He has just completed his first 10 months of classes, and is already reading, writing, 
and doing basic addition and subtraction. He is looking forward to studying more and continuing his education. He 
dreams of becoming a banker.
Himal, it turns out, is also a performer. A play that he and others from the child workers’ club prepared for the Interna-
tional Day Against Child Labour won them first place in a contest organized by the International Labour Organization 
(ILO) in Biratnagar. Last summer, Himal was chosen to be one of five teenagers from Nepal to go to the Young People’s 
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Festival in South Korea, where he performed traditional Nepali dances and met other young people from 32 different 
countries.
Most other Nepalese children are not as fortunate as Himal. Only 65% of children who go to elementary school finish 
the fifth grade, and just 31% go on to high school. The children of the poorest families are least likely to go to school. 
Over a third of Nepalis live on less than $1 a day, which means that, although elementary school is free, many parents 
don’t have the money to buy school uniforms, books, and supplies for their children.
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 2

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Poverty statistics

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To introduce the statistics of poverty.
To encourage empathy for and understanding about children living in different countries.
To introduce conditionals type 2.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Participation during the discussions.
Ability to interpret statistics.
Ability to write correct conditional sentences.

Students made comments to the discussion.
Listened carefully to their friends.
Were able to fill the tables.
Wrote correct conditional sentences.

New Skills/Concepts/Vocabulary

Vocabulary - dairy products, seafood, poultry, vegetables, fruit, meat…
New Skills - conditionals type 2
If + past simple, would(could, might) + bare infinitive
NOTE: we use were in all persons
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & 
Differentiation  

(Pupils’ Role)
Resources

Warm–up 
Food word scramble

Introducing 3 large sheets of paper on the wall, one for Lithuania, one for 
the USA and one for the whole world.

Discussion with the whole class about statistics for LT, USA and the 
world.

Listening and watching video material http://video.pbs.org/vi-
deo/2164246291   ( 7 minutes)

Distributing the statistic information.

Class discusses.
Have the statistics changed the way you think about poverty?
Looking at the statistics, what surprised you the most?

Filling the table.
“What would you eat if you had 7$ a week?”
“What do you usually eat and drink during the week?”

Discussion. Discuss the tables.
(Teacher reminds that students also have to consider that when the 
prices of foods like corn and wheat go up, it is not just the price of those 
items that increase, but it is the price of every item made with these 
basic ingredients.)

Grammar. Conditionals type 2. Second conditionals, also called unreal 
conditionals, express a situation that is not real or is not likely to happen.
If + past simple, would(could, might) + bare infinitive
NOTE: we use were in all persons.

Distributing exercise with conditional 2 sentences.
Check with the class.

Writing. 
What would you eat if you had 1$ a day?
If you were the leader of your country, what  wouldn’t you allow?
What would you do for your country if you were the President?
What would you do if you won 1 million $?
What would you change in the world if you could?

Homework for the next lesson according to students’ abilities.
Write how would your life change if you had to live for less than 1$ per 
day.
Think and write in order of importance about what you need and what 
you want.

Time for reflection. 
Have students turn to a partner to share one detail from poverty statisti-
cs that has shocked  them the most. Ask a few volunteers to share. 

Work in groups of 4

Students have to write 
the information accor-
ding to their homework 
task.

Take part in discussion.

Listen, watch and try to 
understand

Students in groups of 4 
discuss the statistics.

Take part in discussion.

Fill in the table in groups 
or pairs.

Take part in discussion.

Work in pairs.

Each student writes his 
own sentences.

Share with the partner.

Sheets of 
paper,
Pens,
Computer 
with internet 
access,
handouts
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 3

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Poverty and Geography

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To introduce the poorest countries of the world.
To introduce names of countries, nationalities and languages.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Observation and questioning.
Participation during discussion.

Students completed the reading carefully.
Made comments to the discussion.
Listened carefully to their friends.
Were able to fulfil the tasks.

New Skills/Concepts/Vocabulary

Vocabulary- names of countries, nationalities and languages
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & Differentiation  
(Pupils’ Role) Resources

Introduction - Hangman makes a great start for 
the lesson.
Write on the board the title of the lesson in a row 
of dashes. 

Put world map with countries on the wall.

Reading. (handouts)

Distributing sheets of paper with printed world 
map.

Ask students using internet to find out and colour 
more countries with high level of poverty.

Showing photos or pictures about poverty from 
different countries.

Discussion with the whole class.
1.  Show on the map and name 7 continents of 

the world.
2.  Show and name the poorest countries in the 

world.
3.  What do you think are the causes for them to 

be poor?
4.  What interesting information did you find on 

the internet and in the text?
5.  What surprised you? Why?
6.  Where in the world would you like to live and 

why?

Introducing countries, nationalities and languages. 
Handouts. 

Homework. Write a paragraph - Today I discovered 
that…

Time for reflection.

Students share what they have discovered today.

Guess the letters.

Mark the poorest countries with 
drawing-pins.

Read the text and underline countries 
which were mentioned in the text.

Find and colour the countries from 
the text.

Work in groups.

Watch and comment.

Take part in discussion.

Work in pairs.

Board, 
Pen, 
World map,
Drawing-pins,
Handouts,
Computers with 
internet access,
Photos or pictures
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 4

Lesson Title:
(link to Key Qs)

Poverty and education

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

To explore the relationship between poverty and access to education and empathise with those who have lost that 
right.
After doing a prewriting activity and learning about Zimbabwe, students will write a letter to a pen pal in a Zimbab-
we school in order to learn more about poverty issues abroad.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Observation and questioning.
Taking part in discussions.
Writing a letter.

Students made comments to the discussion.
Listened carefully to their friends.
Wrote a letter to a pen pal.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills – writing a letter to a pen pal.
Vocabulary – subjects, cheat, examination, fail, pass, revise, graduate, educate, education, educator, opportunity, 
basic skills.
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil 
Tasks & 
Differen-
tiation  

(Pupils’ Role)

Resour-
ces

To start, give one of the students to read for the rest of the class: 
The Universal Declaration of Human Rights, Article 26:  
Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages… 
Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for 
human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, 
racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 
Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

What does education mean to you?
Why do you need education?
Why is it important to be educated?
Ask students if they feel as though these rights have been granted to all children despite gender, race, 
class or ability. Whether they agree or disagree, ask them to expand upon their answers.
 
Represent the new words.
Deliver handouts with vocabulary. 
Go through it with the whole class.

Stick in the middle of the board a sheet of paper with the word EDUCATION.
Divide class into 7 groups , give each group one fact to discuss.
1. makes people healthier
2. promotes girls’ and women’s rights
3. fasters peace
4. raises crop yields
5. boosts economic growth
6. saves children’s lives
7. increases income
Ask one student from each group to represent their thoughts and after that stick the facts on the board 
around EDUCATION.

Reading. Education.  (handouts).
Explain that some of the main reasons why so many children are not enrolled in primary school include 
the fact that some families cannot afford school fees or the cost of uniforms; some need children to work 
in order to support their families financially; while others keep their children home because the journey 
to school is too long, too dangerous, or because there is a fear of bullying, sexual harassment or violence, 
especially for girls. In addition, some communities dictate that families place more emphasis on the 
education of boys than girls.

Slide show about students’ life in Zimbabwe(power point)

Writing. (A letter to a pen pal in Zimbabwe).

Guided Practice:
Review the proper format of a friendly letter with the students. With the students’ 
help, write a “skeleton” of a friendly letter on the board that they can use as a guide. It should include 
the heading (return address and date), introduction, the body, the closing, and the signature. Briefly dis-
cuss punctuation and capitalization rules. Then review some writing topics that are appropriate such as:
Your age
People in your family
Where you live (city, country)
Your  school (tell more about differences and similarities)
Things you enjoy doing.

Homework. Write a letter to your pen pal. 
(differentiation according to students’ abilities-weaker students finish a “skeleton” of letter)

Time for reflection.

Have students turn to a partner to share one thing they have learned today.    Ask a few volunteers to 
share. 

Students 
read and 
listen.

Students 
take part in 
discussion.

Work in 
pairs.

Discuss 
in groups 
of 3.

Read 
paragraphs 
and discuss 
in groups 
or pairs.

Watch 
slides, read 
and discuss 
similarities 
and diffe-
rences.

Mark ideas 
for writing 
a letter.

Share in 
pairs.

Handouts,
Stickers,
Power 
point 
slides,
Computer, 
Pens, 
Sheets of 
paper
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LEARNING EXPERIENCE PLAN 5

Lesson Title:
(link to Key Qs)

What can we do to end poverty?

Global Citizenship skills/values/attitudes to be developed (please highlight one or two key areas)

Empathy Self-esteem Respect for diversity Concern for environment

Critical Thinking Ability to challenge injustice Belief you can make a difference

Learning Intention(s): 

Using different activities get students think about poverty, share their knowledge and make solutions how to end 
poverty.

How will I assess the learning? Learning objectives 

Participation during the discussions and activities.
Observation.

Students made comments to the discussion.
Were able to fulfil the tasks.
Listened carefully to their friends.

New Skills/Concepts/Vocabulary

New skills - making general questions(word order in them)
Vocabulary – donate, community, volunteering, campaign, incompatible, immoderate…
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Key Teaching Points 
(Teacher’s Role)

Pupil Tasks & 
Differentiation  

(Pupils’ Role)
Resources

Introduction - Give each student a worksheet with BINGO. Ask them to 
walk around and find other pupils who know the answers.  

Explain how to make general questions (word order in them)
Go through each question and answer with the class.

Tell students, that there is a lot that each of us can do to make the world a 
better place to live. 
Divide them in groups of 3 or 4 and ask them to write as many ideas as 
they can think of how to end poverty on separate sheets of paper.(10min)
Stick them on the walls.
Discuss with the whole class their ideas and give more if they weren’t 
mentioned.
(Students can take action to help the poor and needy in their local commu-
nity; they can get their family to donate money; or maybe just clean their 
closets, bookshelves, toy boxes to collect nice things that they don’t need 
and donate them to kids who do need them; serving dinner at a soup 
kitchen, volunteering at a homeless shelter, tutoring younger children, 
donating food and so on).
 
Now talk with students that there are many different levels of poverty 
around the world. Each person lives at a different standard of living. These 
standards are different for different parts of the world. For example, 
being poor in UK is very different from being poor in Lithuania and is even 
different from being poor in Africa. Each person’s experience of poverty is 
different. 

Deliver handouts-Statements. Ask them to read through the statements 
and select two to focus on, listing two reasons why 
they agree or disagree with each of 
the statements. 
Share in pairs or small groups and feed back to the class.

Deliver handouts - Personal promises.
Ask students to read and finish them. Encourage them to feel that change 
is possible through individual action and that we all have a responsibility as 
global citizens.
Could you keep any of these promises to make the world a better place?
Time for reflection.
Have students share few things they have learned during the lessons about 
poverty and what are their promises for the future. 

Students walk aro-
und the class, make 
questions and find 
friends who know the 
answers. 

Take part in making 
and answering the 
questions.

Discuss in groups and 
write ideas.

Take part in discus-
sion.

Read and select 2

Share in pairs or 
groups

Students read and 
finish them.

Handouts,
Pens,
Sheets of 
paper,
Board
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SOCIALINIAI MOKSLAI

Dalykas: Geografija

Tema: Skurdas - pasaulio rykštė

Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija

Anglų k., informatika, dailė, istorija.

Skurdas pasaulyje

Badas – žmonijos prioblema
Kitokia vaikystė: nuo 

priverstinio darbo ir karo 
iki prostitucijos 

Skurdas Lietuvoje

Vanduo – gyvybės šaltinis 

NAGRINĖJAMOS 
PROBLEMOS

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos 
tema:

Skurdas pasaulyje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Ar įmanoma laimėti pasaulinę kovą su skurdu ir maisto trūkumu?

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai bus vertinami kaupiamuoju balu.

• Susipažinti su pasaulio tūkstantmečio tikslu - panaikinti ypač didelį 
skurdą ir badą.

• Pagalvoti ir aptarti, kokios skurdo priežastys ir pasekmės.
• Ieškoti problemos sprendimo būdų.
• Pasitikėti savimi sprendžiant problemas savarankiškai ir grupėje.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Visiškas arba kraštutinis skurdas, skurdo rizika, nelygybė, santykinis skurdas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Supažindinkite mokinius su skurdo 
tema pradėję bendrą visos klasės 
diskusiją apie sąvokas 
„turtingas“ ir „skurdus“. Leiskite 
mokiniams diskutuoti, kol jie gerai su-
pranta, kokiais įvairiais būdais žmonės 
gali būti turtingi ir skurdūs. Pavyzdžiui, 
panagrinėti skirtingas prasmes, tokias 
kaip „prasta sveikata“ ir „dvasiškai 
turtingas“ (10 minučių).

Paaiškinant vaikams metodą, sudaro-
mas Problemų medis – darbas grupėje  
(20minučių).

Namų darbas: surasti informacijos 
apie skurdą Lietuvoje.
Refleksija.

Diskusija klasėjė. Klasės diskusiją apie sąvo-
kas „turtingas“ ir „skurdus“.

Darbas grupėse: „Problemų medis”.
Rezultatas:
Atlikus problemų analizę, turime problemų 
medį, kuriame vizualiai pateiktos problemos, 
susijusios priežasties ir pasekmės ryšiais.
Mokiniai pristato savo darbą  klasėje išsako 
nuomonę ir pasiūlymus.
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos 
tema:

Badas – žmonijos problema.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Viena didžiausių šiuolaikinio pasaulio rykščių – bado problema.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Kaupiamasis balas.

• Skaitant pateiktą medžiagą ir nagrinėjant žemėlapius savarankiškai 
atliks užduotis.

• Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais pateiks siūlymus 
regioninėms problemoms spręsti ir darys išvadas.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sachelio srits, bado juosta, dykumėjimo problema.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo) Šaltiniai

Autentiškos medžiagos skaity-
mas.

“Bado juosta” – maisto problema 
opiausia ekonomiškai silpnose 
šalyse. 

Nagrinėjamas  “skurdo ratas”.

Nuotraukų  aptarimas.

1 užd. Kontūriniame žemėlapyje pažymėkite „bado 
juostą“, užrašykite valstybių pavadinimus, kurias ji 
apima.

2 užd. Dirbdami grupėse aptarkite bado priežastis. 
Išsiaiškinkite, kokios problemos ypatybės yra Lotynų 
Amerikos, Afrikos (į pietus nuo sacharos), Pietų ir 
Pietvakarių Azijos valstybėse.

3 užd. Aptarkite skurdo ratą. Metodas “Kodėl? kodėl?“ 
grandinėlė.

4 užd.  Mokiniams pateikaimos nuotraukos. Dir-
badami grupėse aptarkite ir pasakykite, kas jose 
gvildenama.

Užduočių lapas Nr.1.
Užduočių lapas Nr.2.
Užduočių lapas Nr.3.
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos 
tema:

Skurdas Lietuvoje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Skurdžiai gyvena vienas iš penkių Lietuvos gyventojų.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Nacionalinis  skurdas,  ES skurdo žemėlapis, Lietuvos socialinis žemėlapis.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Darbas su surinkta informacija apie 
skurdą Lietuvoje. Metodas “ Devyn-
briaunis deimantas”
Darbo pristatymas (po 3-4 min. 
grupei).

Autentiškos medžiagos skaitymas. 
Užduočių lapas Nr.1

Darbas su ES skurdo žemėlapiu. 

Sudaromas teminis žemėlapis.

Mokiniai dalijasi savo informacija apie skurdą 
Lietuvoje. (10 minučių)
Dirbama pagal metodą „Devynbriaunis 
deimantas“ 

Dirbdami poroje skaito autentišką medžiagą. 
Užduočių lapas Nr.1

Analizuoja ES  skurdo žemėlapį.
Užduočių lapas Nr.2

Mokiniai dirbdami grupėse turi sudaryti teminį 
žemėlapį. Padaro išvadas.

http://www.europarl.
europa.eu/news/lt/newsro-
om/content/20140226S-
TO37004/

http://www.sociali-
niszemelapis.lt/index.
php?606621706
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos 
tema:

Vanduo – gyvybės šaltinis.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Ar tikrai vanduo - gyvybės šaltinis?

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

Kaupiamasis balas.

• Nagrinėdami įvairius geografinius informacijos šaltinius, gebės paaiš-
kinti požeminių vandenų susidarymo sąlygas ir jų reikšmę.

• Pagarbus tausojantis santykis su gamta.
• Nusiteikimas koreguoti gyvenimo būdą, įpročius, ūkinę veiklą, įvertinus 

jų poveikį aplinkai.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Vandens mineralizacija.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pakartojama požeminių vandenų 
klasifikacija.
Nagrinėjamas žemėlapis, aptariant 
švaraus vandens resursus. 

Debatai : Švaraus vandens Lietuvoje 
ir pasaulyje užteks/neužteks ateinan-
čioms kartoms.

Refleksija.

1 užd. Analizuojant piešinius įrašomi reikalingi 
žodžiai: laiduisis sluoksnis, nelaidusis 
sluoksnis, tarpsluoksniniai vandenys, 
gruntiniai vandenys.
2 užd. Darbas grupėse: išsisaiškinti, kokiuose 
pasaulio regionuose trūksta švaraus vandens. 
Sudarykite valstybių sąrąšą, jas įvardykite, 
priskirkite atitinkamiems žemynams. Parašy-
kite išvadą.

Debatai : Švaraus vandens Lietuvoje ir pasau-
lyje užteks/neužteks ateinančioms kartoms

Švaraus vandens resursai 
pasaulyje (žemėlapis).

Pateikti piešiniai.  
http:/www.am.lt –galima 
rasti duomenų apie 
požeminių vandenų 
naudojimą ir apsaugą.
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Pamokos planas nr. 5

Pamokos 
tema: Kitokia vaikystė: nuo priverstinio darbo ir karo iki prostitucijos 

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Atkreipti dėmesį ir į vieną iš skaudžiausių viso pasaulio problemų – vaikų išnaudojimą: nuo priverstinio 
darbo ir vaikų išnaudojimo kariniais tikslais iki seksualinio išnaudojimo ir vaikų prostitucijos.. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Kaupiamasis balas.

• Išsakyti argumentuotą nuomonę žodžiu ir raštu.
• Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais pateikti siūlymus regioni-

nėms problemoms spręsti ir daryti išvadas.
• Ieškoti problemų sprendimo būdų.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

B VP (bendras vidaus produktas), ŽSRI (žmogaus socialinės raidos indeksas), GKI (gyvenimo kokybės indeksas).

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pateikimos nuotraukos, kuriose 
vaizduojamas vaikų priverstinis 
darbas.

Filmo „Mergatė kyla” peržiūra

Refleksija.

Žiūrėdami į nuotraukas, dirbdami grupėse 
mokiniai sudaro “pasaulio kompasą”.

Dirbdami poromis mokiniai dėlioja 
argumentus, tinkančius  skirtingo ekonominio 
lygio valstybių vaikams.

Mokiniai individualiai ant lapelių užrašo kylančias 
asociacijas/žodžius. Kiekvieną žodį reikia užrašyti 
ant naujo lapelio, tam skirtkite 3 minutes. Tada 
paprašykite grupelėse aptarti surašytus žo-
džius. Paprašykite mokinių suklijuoti lapelius 
su žodžiais ant A3 lapo, sugrupuojant panašius 
žodžius į „žodžių debesis“.

http://lsveikata.lt/fotore-
portazas/sunkus-ir-sveika-
tai-pavojingas-darbas-ne-
palo-vaikukasdienybe-261
Kitos nuotraukos, kuriose 
pavaizduotas vaikų privers-
tinis darbas.

https://www.youtube.com/
watch?v=Hk2Q7WLzn0s
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Dalykas: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

TEMA Informacinė visuomenė

 Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija Gebėjimai mokymuisi/ gyvenimui/darbui

Informacinės technologijos, istorija

IKT įgūdžiai, kompiuterinio  bendravimo etiketas,  ko-
mandinis darbas, ryšys su socialiniais mokslais, kompiu-
terinės informacijos apdorojimas ir taikymas gyvenimo 
srityse.

Ar saugūs elektroninėje 
erdvėje?

Pasaulio žmonių  
kompiuterinis raštingumas ir  
žinių taikymas savo reikmėms

Informacijos žinojimas  
valdo pasaulį

E. paslaugos mūsų gyvenime

Argumentai „už“ ir „prieš“ IKT 
naudojimą

NAGRINĖJAMOS 
PROBLEMOS

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Informacinės visuomenės paslaugos

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei

Žinoti elektroninės valdžios teikiamas gali-
mybes piliečiams prisidėti prie demokratijos 
kūrimo; mokantis aktyviai reikšti savo poziciją 
socialinio gyvenimo klausimais; kreiptis į 
žmogaus teises ginančias institucijas ir pan.

Kritinis mąstymas Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Išsiaiškinti, kas yra informacinė visuomenė.
Išsiaiškinti, kokios internetu teikiamos paslaugos yra informacinės visuomenės paslaugos.
Aptarti nuorodas į daugiau sričių, kur mokiniai gali pritaikyti skaitmeninį išprusimą,  įgautų tarpkultūrinių įgūdžių, 
vertybių, atsakomybės jausmą už savo elgesį elektroninėje erdvėje.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Pamokos temos apibendrinimo klausimai.
Mokiniai patys įsivertina savo žinias.

• Mokiniai atlieka užduotis.
• Gebėjimas rasti ir pasinaudoti viešosiomis, adminis-

tracinėmis  ir kt. e. paslaugomis. 
• Vyksta efektyvi diskusija ir mokinių bendradarbiavi-

mas pamokos metu.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos: e. valdžia, viešųjų elektroninių paslaugų tipai: švietimas, žiniasklaida, laisvalaikis, sveikata ir t.t.
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

1. Apibrėžti, kas apsprendžia 
visuomenės vystymosi tenden-
cijas. Paaiškinti informacinės 
visuomenės sampratą.

2. Susipažinti su video medžiaga 
apie viešąsias paslaugas 
Lietuvoje:  
http://www.bibliotekospazan-
gai.lt/lt/mokymai/mokomieji-fil-
mukai/44-mokymai/603-elek-
tronines-valdzios-paslaugos

3. Pritaikyti e-paslaugas moky-
mosi procese, išmokti nuotoli-
niu būdu užsisakyti reikalingą 
leidinį iš viešosios bibliotekos.

4. Diskusija (žinių įtvirtinimui)  
apie elektronines  paslaugas.

5. Temos apibendrinimas, mokinių 
žinių įsivertinimas.

Darbas grupėse:
Užduotis: Išsiaiškinti, kokiomis elektroninėmis informa-
cinės visuomenės  paslaugomis gali naudotis mokiniai ir 
jų tėvai: mokymosi veikloje; darbinėje veikloje; socialinės 
apsaugos sferoje; ir kt.
Diferencijuotas darbas:
Parengti minčių žemėlapį apie  valstybės/ miesto/ 
mokyklos/ įstaigos teikiamose e. paslaugas.
Pristatyti klasei.

Individualus darbas

Prisijungus prie viešosios bibliotekos surasti konkretų 
leidinį, nustatyti ar galimą jį užsisakyti.

Pagalvokite ir aptarkite, kas tai yra informacinė visuo-
menė, kaip ji išsivysčiusi mūsų šalyje.
Ar visi piliečiai mūsų šalyje turi vienodas galimybes 
naudotis e-paslaugomis?
Kokios yra skirtumų priežastys?
Kokias tesies garantuoja valstybė savo piliečiams e. 
paslaugų naudojime?

Mokiniai užpildo 5 kl. klausimų  testą  elektroniniame 
variante ir gauna savo žinių  žodinį  įvertinimą. 

Mokymosi medžiaga: 
prezentacija.
www.evaldzia.lt

www.epaslaugos.lt

http://www.biblio-
tekospazangai.lt/lt/
mokymai/mokomie-
ji-filmukai/44-moky-
mai/603-elektroni-
nes-valdzios-paslau-
gos

www.libis.lt
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Teisė naudotis elektroninėmis paslaugomis – viso pasaulio žmonėms.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei, vertinti 
žmogaus teises ir įsipareigojimus Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Supažindinti su informacinės visuomenės bruožais.
Išnagrinėti teorinę medžiagą apie įvairių valstybių informacinės visuomenės vystymosi lygius.
Ką mums duoda mūsų kompiuterinio raštingumo  žinios?

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Grįžtamojo ryšio protokolas.
Autentiškos medžiagos apie IKT naudojimą kovoje už žmogaus 
teises, skaitymas ir nagrinėjimas.
Mokiniaių atliks numatytas užduotis.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Informacinė visuomenė. Kompiuterinis raštingumas. IKT taikymas. Cenzūra.  Darbas su grafiniais elementais ir jų 
maketavimas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Supažindinkite su informacinės 
visuomenės samprata:
pateikite elektroninės Europos 
kūrimo  tikslus, kuriant informaci-
nę visuomenę ir globalios infor-
macinės visuomenės pasaulyje 
sampratą.
Apibūdinkite cenzūros supratimą 
IKT srityje.

Pateikite statistinę medžiagą 
apie ES paramą- pagalbą Afrikos 
žemyno skurdžioms šalims.

Pateikite užduočių lapą su 
klausimais apie faktorius, kurie 
leistų pakeisti situaciją ir spręstų 
problemą.

Įsivertinkite. 
Mokiniai užpildo grįžtamojo ryšio 
protokolą (mokytojui).

Praktinė užduotis grupėse:
Pagalvokite ir aptarkite klausimus:
Kas tai yra informacinė visuomenė?
Kaip ji išsivysčiusi mūsų šalyje?
Ar visi pasaulio piliečiai turi vienodas galimybes 
naudotis e. paslaugomis?
Ką žinote apie pasaulio valstybių informacinės  
visuomenės  išsivystymą?

Žodžiu pateikite dviejų valstybių pavyzdžius su 
skirtingomis galimybėmis taikyti e. paslaugas. 
Išvardinkite skirtumus, naudodamiesi informacinės 
visuomenės bruožais. 

Diskusija tema: 
Socialinis pasidalijimas į tuos, kurie gali naudotis 
kompiuteriais ir tuos, kurie neturi šios galimybės.

Individualus darbas prie kompiuterių poromis.
Mokiniai aptaria sprendimus ir susitaria dėl geriau-
sių 5. Tada pristato idėjas klasėje ir išsako nuomonę 
ir pasiūlymus.

Darbas su klausimais apie pamokos mokomąją 
medžiagą ir jos supratimą.

Ms Powerpoint prezen-
tacija.

http://www.europarl.
europa.eu 
/atyourservice/lt/
displayFtu.html?ftuId=F-
TU_6.6.5.html

Kompiuterinis užduočių 
lapas, kuriame reikia į 
schemą įrašyti reikalin-
gus tekstus –problemos 
sprendimus.

Grįžtamojo ryšio proto-
kolas.
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema: Telefonas – bendravimo priemonė

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Vertybinės nuostatos, ugdant 
komunikavimo kompetencijas

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Priklausymo pasaulio bendruomenei 
suvokimas

Mokymosi intencija:

Mobilus telefonas –pliusai ir minusai.
Bendravimo telefonu etiketo taisyklės.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai įsivertina pagal duotą schemą:
Ką žinojau anksčiau  iš  nagrinėtos temos?
Ką sužinojau per pamoką?
Ką dar norėčiau sužinoti šia tema?

Mokiniai aktyviai diskutuoja, 
Pasidalija savo patirtimi.
Kritiškai vertina mobilaus telefono naudojimą.
Daro išvadas kalbant apie globalias problemas susijusias su telefono 
naudojimu.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

WAP portalai, bevielis ryšys; sms, mms žinutės, informacijos perdavimo protokolai.
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Įžanginiai klausimai:
1.  Kam dažniausiai naudojate 
mobiliuosius telefonus – pokal-
biams, susirašinėjimui, naršymui, 
bendravimui socialiniuose 
tinkluose?
2. Kaip dažnai gaunate žinučių ar 
skambučių iš nepažįstamų žmonių 
ir kaip į juos reaguojate?
3. Ar persiunčiate kitus žmones 
įžeidžiančias nuotraukas?
4. Ar skelbiate internete mobi-
liuoju telefonu nufotografuotas 
nuotraukas?
5. Ar tokias galimybes turi ir  
trečiųjų šalių vaikai?

Atvejo analizė.
Pasiūlykite ir padėkite vaikams 
sugalvoti galimus saugaus 
elgesio scenarijus naudojantis 
mobiliaisiais telefonais, pagal 3 
situacijas.

Surenkite diskusiją. Vaikai 
tegu dalijasi savo žiniomis, mo-
kytojas tik moderuoja ir pataria 
socialinės elgsenos temomis.

Paskelbti pamokos išvadą.

Mokiniai žodžiu atsakinėja į kausimus, 
kritiškai įvertina savo veiksmus.

Aptarti straipsnį, pagal nurodytą 
informacijos šaltinį.
Mokiniai 
individualiai perskaito ir pateikia isavo 
išvadas.

Darbas grupėse:
Pasinaudoti rekomenduojamais scena-
rijais arba pateikti savo.
Pristatyti klasei ir įvertinti situacijas.

Mokiniai dalyvauja diskusijoje ir 
atsako į orientacinius klausimus:– Ko-
kie pavojai gali iškilti bendraujant su 
nepažįstamaisiais telefonu? Kaip nuo 
jų apsisaugoti?
• Kaip mokykloje stabdyti patyčias, 

plintančias mobiliuoju ryšiu?
• Kas yra privatumas, asmenis duo-

menys ir kodėl juos reikia saugoti?
• Kur kreiptis, jei susidūrėte su jus 

šmeižiančia ar žeminančia informa-
cija?

Mokiniai užpildo pateiktą įsivertinimo 
schemą.

http://www.draugiskasinternetas.lt/
repository/Saugesnis%20mobilus%20
telefonas%20 
lankstinukas_4.pdf

http://www.delfi.lt/gyvenimas/na-
mai_ir_seima/diagnoze-mobilusis-te-
lefonas.d?id=23664619

http://www.15min.lt/naujiena/
laisvalaikis/ivairenybes/pasiuly-
mas-pietu-afrikoje-uz-60-uzmus-
tu-ziurkiu-naujas-mobilusis-telefo-
nas-61-270558
http://www.delfi.lt/mokslas/tech-
nologijos/lietuviu-kuriamas-porta-
las-nusitaike-i-lankytojus-is-afrikos.
d?id=58557895
http://www.delfi.lt/gyvenimas/
laisvalaikis/senegalas-prancuzija-lie-
tuva-skirtingumas-atvirumas-keliones.
d?id=46552703

http://kauno.diena.lt/naujienos/
mokslas-ir-it/afrikoje-ismanieji-te-
lefonai-gelbsti-ir-gimdyves-ir-gyvy-
bes-175305

Situacijų  aprašymas (padalomoji 
medžiaga)
Rekomenduojami scenarijai (padalo-
moji medžiaga).

Situacijos (padalomoji medžiaga)
1 atvejis. Gaunate įžeidžiančią žinutę nuo savo 

draugų.
2 atvejis. Norite dalyvauti nuotraukų konkurse, 
kur internete reikia paskelbti nuotraukų iš savo 

gyvenimo, kitus savo duomenis.
 3 atvejis. Gaunate nepažįstamo žmogaus provo-
kuojančią žinutę, nuotrauką ar pasiūlymą susitikti.

Scenarijai
1. Įžeidžiančią informaciją pašalinti. Nepersiųsti ir 

neatsakyti. Prireikus kreiptis į suaugusiuosius.
2. Skelbti tik tokias nuotraukas, kurios nepažeistų 

kitų žmonių teisių. Saugoti savo ir kitų asmens 
duomenis, neskelbti kitų žmonių atvaizdų be jų 

sutikimo.
3. Įžeidžiančią informaciją pašalinti. Nepersiųsti ir 

neatsakyti. Geriausia kreiptis į suaugusiuosius.
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema: Bendravimas virtualioje erdvėje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba 
įvairovei

(Vertybinės nuostatos, ugdant komunikavimo kompetencijas)
Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį 
neteisybei

Savo indėlio suvokimas pasaulio bendruomenės 
komunikavime

Mokymosi intencija:

Ką mums duoda naudojimasis IKT privalumais?
Saugus ir naudingas bendravimas elektroninėje erdvėje.
Sritys, kur mokiniai gali būti aplinkai (virtualiai) draugiški, įgautų tarpkultūrinių įgūdžių, vertybių, atsakomybės 
jausmą. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai aktyviai dalyvauja diskusijoje, išsako savo 
nuomonę, kritiškai vertina  pateiktas situacijas.
Sukurs bendravimo internetu garbės kodeksą ir jo 
laikysis (ilgalaikis vertinimo kriterijus).

Mokiniai kalba apie savo asmeninę komunikavimo patirtį 
(teigiamą ir neigiamą).
Suvokia bendravimo garbės kodekso laikymosi svarbą.
Įgauna tarpkultūrinių įgūdžių, vertybių, atsakomybės 
jausmą bendraujant.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Taikomoji programinė įranga interneto  paslaugoms gauti.
Asmeninė informacija ir jos  saugumas.
Socialiniai tinklai.
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo) Šaltiniai

Parodyti  mokinimas nuotrauką  
„Interneto miestas”.
Paklausti  mokinių, ar jie galėtų iš 
paveiksliuko paaiškinti,  kas yra inter-
netas, ir kokias jis teikia  bendravimo 
paslaugas.
Pateikti pagrindinių komunikavimo 
programų logotipus ir paklausti, kodėl 
jiems  įdomu šias programas naudoti?

Pateikite užduotį: užpildyti registra-
cijos anketą  į socialinį tinklą. 
Paklauskite mokinių, kodėl pasirinko 
būtent tokią socialinio profilio nuotrau-
ką,  kokią informaciją ji teikia?

Parodykite filmuką
Užduokite klausimą:
ar netinkama nuotrauka gali būti ir 
patyčių internete priežastis?

Pasiūlykite mokiniams pažaisti 
profilio žaidimą. 

Apibendrinkite pamoką, 
akcentuokite, jog, kaip ir realiame gy-
venime, taip ir internete reikia laikytis 
tam tikrų taisyklių,
elgtis protingai bei atsakingai. 

Skiriamas kūrybinis namų darbas.
Sudarykite bendravimo internete 
garbės kodeksą - taisykles, atkreipda-
mi dėmesį  į viso pasaulio internetinę 
bendruomenę.

Mokiniai individualiai suranda  
nuotraukoje paslaugas:
• kuriomis naudojasi,
• kurių nežino.
Mokiniai žodžiu atsakinėja į klausi-
mus. Randa paraleles tarp virtua-
laus ir realaus bendravimo.

Prisistatyti užpildytą anketą. 
Aptarti, kokią informaciją pateikti, ir 
kokią pateikti anonimišką.

Mokiniai diskutuoja, analizuoja situ-
aciją. Apibūdina ir kritiškai vertina 
savo nuotrauką/paveiksliuką, kurią 
paskutinį kartą įkėlėte į internetą.

Dirbdami poromis
mokiniai aptaria sprendimus ir 
susitaria dėl geriausių
atsakymų, po to pasitikrina savo 
sprendimo teisingumą.

Užduotis atliekame individualiai .
Darbą sumaketuoti kompiuteriu.  

http://www.gadgetreview.
com/2013/02/iphone-5-retina-wall-
papers.html/ 
tumblr_m1fxtuftgp1rrpi2co1_1280

Logotipai: Facebook;Asl, Google, 
Viber; Youtube irk t.

Užduočių lapas 

http://uk.sheeplive.eu/en/fairytales/
be-kailio-subtitrai

http://www.socialweb-socialwork.eu/ 
content/modules/profilbilderspiel/

Kodekso kūrimo patarimai:
Interneto bendravimo kodeksas 
galioja viso pasaulio žmonėms.
Šio pokalbio tikslas - jog vaikai 
suvoktų, kokias nuotraukas galima 
skelbti, kokių ne. Taip pat užsiminti, 
jog netinkama nuotrauka gali būti ir 
patyčių internete priežastis.
Už netinkamą elgesį internete 
baudžiama. Labai trumpai supažin-
dinama su galima atsakomybe už  
netinkamą elgesį internete.
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Pamokos planas nr. 5

Pamokos tema: Informacijos pateikimo svarba visuomenei.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Sudaryti prielaidas visiems mokiniams ugdytis įgūdžius atsakingai, tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines techno-
logijas, mokantis įvairių dalykų ir kitoje asmeninėje veikloje. Siekti, kad informacinių ir komunikacinių technologijų 
srityje mokiniai įgytų žinių ir patyrimo, leisiančių gyventi visavertį gyvenimą žinių visuomenėje.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

Darbai bus atspausdinami.
Iš atliktų darbų bus surengta paroda 
mokyklos bibliotekoje.
Mokiniai vertins vieni kitų darbus.

• Gebėti aiškiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu kompiuterinės 
leidybos temomis;

• Tobulinti savo informacinės veiklos pobūdį ir mokymosi stilių.
• Teisingai pateikti informaciją.
• Parengtas 1 puslapio leidinys.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Praktinis leidinio maketo parengimas.
Teksto stilius.
Autorinės teisės. 
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių uždotys ir diferencija-
vimas 

(Mokinių vaidmuo)
Šaltiniai

Įžanga
Pateikiame mokiniams kartojimo klausimus apie  
leidinio maketavimo etapus, informacijos pateikimo 
būdus.
Primename kokiomis priemonėmis galime maketuoti 
kompiuterinį leidinį.
Pakartojama su mokiniais, kaip reikia laikytis autorinių 
teisių įstatymų cituojant kitus autorius ar naudojant  
kitų autorių sukurtą grafinę informaciją.

Pateikiame du video siužetus apie savanorystę
Mokiniai atsako į klausimus:
Kas yra savanorystė?
Kas yra savanoris ir kas gali juo būti?
Ką mums duoda savanorystė? 

Pamokos užduotis
Pateikiame  informacijos šaltinius apie savanorystę 
Lietuvoje ir pasaulyje.
Mokiniai turi išrinkti svarbiausią informaciją ir pateikti 
ją vieno  A4 formato puslapio leidinyje.
Atrinktą informaciją suformatuoja ir sumaketuoja, 
iliustruoja nuotraukomis.
Tekstui sukuria stilių ir jį tinkamai pritaiko. 
Nurodome mokiniams, kad atliktas užduotis atsiųsti į 
mokytojos darbinį paštą.

Darbo metu skamba klasėje Lietuvos savanorystės 
himnas: kompozitoriaus bei dainų atlikėjas Raigardas 
Tautkus ir jo vadovaujamo Kauno šampaninio choro 
daina „Mums pakeliui“.

Mokytojas individualiai konsultuoja mokinius iškilusiais 
darbiniais klausimais dėl leidinio maketavimo.

Mokiniai žodžiu atsakinėja į klausi-
mus.

Mokiniai, trumpos diskusijos metu, 
aptaria peržiūrėtą video medžia-
gą, atsako į pateiktus klausimus.

Mokiniai individualiai susipažįsta 
su informacija, išsiaiškina užduotį, 
pateikia su užduotimi susijusius  
klausimus.

Savarankiškai internete ieško 
reikalingų iliustracijų (nuotraukų). 
Gali pasipildyti ir tekstinę infor-
maciją.

Pratybos. Mokiniai individualiai 
dirba, maketuoja leidinį.
Pamokos pabaigoje siunčia 
mokytojai atliktą darbą.
Nespėję atlikti užduoties, siunčia 
sau ir namie baigę darbą, nusiun-
čia mokytojai.

Programinė įranga 
Scribus,
 Ms Publisher,
 Gimp ir kt.

https://www.youtube.
com/watch?v=6WjF-
F239OdQ

https://www.youtube.
com/watch?v=oGvR-
DMtj1CE

http://www.zinauvis-
ka.lt/lt/savanoryste/
tarptautine-savano-
ryste/visos

http://www.delfi.
lt/news/ringas/lit/
aurbonaviciute-sa-
vanoryste-lietuvo-
je-vaistas-nuo-vi-
suomenes-apatijos.
d?id=58733413

https://www.youtube.
com/watch?v=MSgx-
W2s4sD8

Priedas 1: 
Savęs įsivertinimas
Įsivertindamas save, apibrauk tinkamą atsakymą.

1. Kaip aš supratau pamokos medžiagą? 1. 2. 3. 4. 5.

2. Kiek asmeniškai aš buvau aktyvus/-vi pamokoje? 1. 2. 3. 4. 5.

3. Kas man sekėsi ar nesisekė? Kodėl?

4. Kiek ir ko išmokau?

5. Kur ir kaip pamokos metu įgytas žinias pritaiky-
tum praktikoje?



GLOBALAUS ŠVIETIMO PAMOKŲ RINKINYS94

Priedas 2: Interneto miestas

Priedas 3:
Užpildykite socialinio profilio anketą pagal pateiktą schemą.

Mano profilis

• Ar savo profilyje panaudojote tikrą vardą ar 
slapyvardį?

• Kodėl nusprendėte naudoti tikrą vardą arba 
slapyvardį?

• Ar nurodėte tikrą adresą? Arba tikrą telefono 
numerį?

• Kodėl palikote neužpildytus, kai kuriuos laukus?
• Ar tikitės užmegsti kontaktus su panašių intere-

sų žmonėmis?
• Kaip pasirinkote savo profilio muotrauką? Kokią 

žinią perteikia pasirinkta nuotrauka?

http://www.vipt.lt/
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Priedas 4:
Pasirinkite nuotrauką jūsų anketai.
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Dalykas: Etika

Tema: Ekologija: 21 amžiaus iššūkis

Ugdymo turinio sritis (-ys) / integracija

Etika, biologija, geografija

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Ar mūsų Žemė pavojuje?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija: 

Mokiniai turės galimybę apgalvoti, aptarti ir išskirti pagrindines ekologines problemas. Bandys ieškoti sprendimo 
būdų joms kontroliuoti. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Gebės formuluoti problemas, ieškoti sprendimo 
būdų.

Supras filmo ,,Žmogus” mintį.
Gebės atlikti užduotį ,,Problemų medis’’.
Išsakys savo argumentuotą nuomonę: Ar mūsų Žemė pavojuje?

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Žodžių ekologija, globalus aiškinimas. Sąvokos: globalus atšilimas, rūgštūs lietūs, kenksmingos atliekos.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Filmo,,Man” (“Žmogus”) žiūrėjimas 
ir aptarimas.

Užduotis: Ant spalvotų lapelių už-
rašyti ekologines problemas, kurias 
pamatė filme ir suklijuoti ant lapo.

Užduotis: Interneto pagalba surasti 
informaciją ir išskirti pagrindines 
ekologines problemas Lietuvoje bei 
pasaulyje.

Užduotis: Problemų medžio kūri-
mas.

Pamokos apibendrinimas. Kie-
kvienas mokinys turi išsakyti savo 
požiūrį.

Mokiniai žiūri filmą ir užrašo ekologines problemas 
ant lapelių. Suklijuoja ant lapo.
Garsiai aptariamos problemos.

Dirbdami poromis mokiniai ieško, aptaria ir įvardija 
šias problemas.

Dirbdami grupėse mokiniai ant spalvotų lapelių 
surašo problemas, priežastis, poveikį ir sprendimo 
būdus. Kiekviena grupė pristato savo darbą.

Kiekvienas mokinys užrašo ant lapelio savo vardą. 
Lapelio spalvą pasirenka priklausomai nuo savo 
nuomonės, jeigu mano, kad mūsų Žemė dideliame 
pavojuje, renkasi raudoną, jeigu pavojus, bet 
kontroliuojamas - geltona, jeigu mano, kad  negre-
sia - žalia.
Savo vardus suklijuoja ant didelio lapo, kuriame 
nupieštas Žemės gaublys.

Youtube filmas ,,Man”
Planšetiniai kompiute-
riai. Spalvoti lapeliai, 
rašymo priemonės.
Žurnalai, laikraščiai.
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Pamokos plano nr. 2

Pamokos tema: Mūsų prišiukšlintas pasaulis

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Identifikuos šiukšlinimo mastą globaliniu, nacionaliniu, lokaliu lygmeniu, formuluos idėjas, kad mūsų Žemė netaptų 
dideliu šiukšlynu. Aptars asmeninį indėlį į šiukšlių mažinimo problemą.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Gebės išsakyti savo nuomonę.
Aktyviai dalyvaus diskusijose.
Sugebės įvardinti jausmus.

Remdamiesi įvairiais šaltiniais kurs plakatus.
Gebės įvardinti pagrindines problemas, susijusias 
su šiukšlynais Lietuvoje, pasaulyje, savo mieste.
Mokės įvardinti šiukšlių rūšiavimo privalumus bei galimybes.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Žodžių lokalus, nacionalinis, aiškinimas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Surinktą namuose medžiagą 
kiekviena grupė pritaiko kurdami 
plakatą.

Plakatų pristatymas.

Duodamas užduočių lapas Nr.1

Užduodamas klausimas: Ką 
aš galiu padaryti, kad šiukšlių 
mažėtų?

Užduotis: Pasekmių grandinės 
metodo taikymas

Pamokos apibendrinimas
Sutinku - nesutinku. Skelbiu 
teiginius.

Darbas grupėje - plakatų kūrimas.
1 grupė - šiukšlės nacionaliniu mastu.
2 grupė - šiukšlės globaliniu mastu.
3 grupė - šiukšlės lokaliniu mastu. 

Darbų pristatymas.

Darbas grupėje: piešia žmogų, galvoje surašo mintis, kurios 
globaliam piliečiui kyla, matant šiukšlynus, širdyje –jausmus, 
rankoje - veiksmus.
Kiekviena grupė pristato savo darbą.

Kiekvienas mokinys išsako savo mintis,
kaip būtų galima išspręsti šią problemą.

Dirbdami grupėse mokiniai rašo pasekmes, kas būtų, jei 
mes nerūšiuotume šiukšlių ir pasekmės, kai šiukšlės rūšiuo-
jamos.

Mokiniai stovi  klasės viduryje. Vienoje klasės pusėje teigi-
nys- sutinku, kitoje-nesutinku. Perskaičius teiginius mokiniai 
sustoja vienoje ar kitoje pusėje. Pakeitę nuomonę pereina į 
kitą klasės pusę.

Planšetiniai 
kompiuteriai,
Žurnalai, 
laikraščiai.
Lapai.
Spalvoti lapeliai.
Rašymo 
priemonės. 

Užduočių lapas 
Nr.1

Lapai su užrašu 
“SUTINKU, 
NESUTINKU.”
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema: Automobilių chaosas

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Pagalvoti ir aptarti važiavimo automobiliu privalumus ir trūkumus, apsvarstyti, ką galima padaryti, kad sumažėtų 
anglies dioksido išmetimas. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Gebės formuluoti problemas, ieškoti sprendi-
mo būdų.

Kalbės apie privalumus ir trūkumus.
Autentiškos medžiagos skaitymas internete.
Pažvelgs į važiavimą dviračiu,elektromobiliu, biodegalų naudojimą, 
kaip būdus sumažinti anglies dioksido kiekį. 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos biodegalai, smogas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Apšilimo pratimas. “Surask kas”

Klasę suskirstyti poromis. Kiekviena pora 
gauna užduotį.
Užduotys: Važiavimo automobiliu pliusai ir 
minusai.
Važiavimo dviračiu pliusai ir minusai.
Važiavimo elekromobiliu pliusai ir minusai.
Biodegalai – pliusai ir minusai.

Automobilių taršos mažinimas. Įsivaizduoki-
te, kad esate aplinkos ministerijos darbuo-
tojai. Jums reikia parengti projektą: Kokias 
rekomenduotumėte
taršos mažinimo priemones?

Pamokos apibendrinimas.
Refleksija.

 Mokiniai gauna lapus, kuriuose turi surasti 
mokinius, kurie pvz. rūšiuoja šiukšles, aukojo 
labdarai šiais metais ir t.t.

Dirbdami poromis mokiniai dėlioja važiavimo 
automobiliu, dviračiu, naudojant biodega-
lus, elekromobiliu pliusus ir minusus, ieško 
sprendimo būdų.
Pristato klasei idėją, išsako savo nuomonę.
Mokiniai aptaria sprendimus ir sutaria dėl 
geriausių.

Darbas grupėje. Pristato pasiūlymus ir išrenka 
geriausią, kurį priimtų.

Kiekvienas mokinys išsako savo nuomonę: Ką 
sužinojo naujo? Kas jam naudinga?

Planšetiniai 
kompiuteriai. 
Lapai.
Spalvoti lapeliai. 
Rašymo priemonės.
Žurnalai, laikraščiai.
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema: Vanduo - didelis turtas

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija

Išanalizuoti bei pristatyti gėlo vandens globalinę situaciją, gėlo vandens praktinį patyrimą, modeliuojant ribotą 
vandens vartojimą. Apsvarstyti kiekvieno asmeninį indėlį, tausojant gėlą vandenį.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Gebės formuluoti problemas, ieškoti sprendi-
mo būdų.

Supras gėlo vandens globalinę situaciją.
Bandys įsivaizduoti, kaip išgyventi su 3 litrais vandens per dieną.
Apsvarstys kiekvieno asmeninį indėlį, tausojant gėlą vandenį.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos: gėlas vanduo, vandens ištekliai.
Racionalus vartojimo įgūdis, globalinės sampratos įgūdis.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Mokiniams pateikiamos 2 nuotraukos.

Informacija apie vandens problemas.
(Pristatau paruoštas powerpoint skaidres).

Užduoties lapas Nr.1
Vienoje lapo pusėje surašyti, kiek vandens 
mokinys ir kam sunaudoja per dieną. (pvz. 
prausimuisi, gėrimui ir t.t.)

Užduoties lapas Nr.2
Parodau 3 litrų stiklainį su vandeniu. Pateikiu 
instrukciją: “Įsivaizduokite, kad kiekvienas iš 
jūsų vienai dienai galite sunaudoti tik 3litrus 
vandens, kaip patenkinsite visus savo porei-
kius. Pabandykite surašyti į lapą”.

Pamokos užbaigimas.
Minčių lietus.
Ką sužinojau naujo? 
Vandens tausojimo būdai.

Dirbdami grupėje mokiniai turi atsakyti į klausi-
mus: Kokia čia problema?
Ką parodo nuotrauka?
Kam skirta ši problema?
Ar ši problema aktuali šalies ar viso pasaulio 
mastu? Kaip šią problemą spręsti?
Ar su šia problema susiduria tik vietiniai gyvento-
jai? Kiek žmonių susiduria su iškelta problema?

Mokiniai išklauso informaciją.

Kiekvienas mokinys gauna popieriaus lapą, 
kuriame pateikta dienos rėžimo lentelė. Mokinys 
turi surašyti kada, kiek vandens ir kam sunaudoja 
per dieną.
Pristato garsiai.

Kiekvienas mokinys gauna popieriaus lapą, 
kuriame pateikta dienos rėžimo lentelė. Mokinys 
turi surašyti kaip per dieną ir kada panaudos 3 
litrus vandens. 

Kiekvienas mokinys lape užrašo savo mintį prieš 
tai ją pasakydamas garsiai.
Aptariami geriausi variantai, kaip tausoti vande-
nį.

Pasirinktos 
nuotraukos.

Powerpoint 
pristatymas.

Užduočių lapai 
Nr. 1

Užduočių lapai 
Nr. 2 Rašymo 
priemonės, 
Lapai,
3 litrų stiklainis 
su vandeniu.
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Pamokos planas nr. 5

Pamokos tema: Be medžių neįmanoma gyventi

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija: 

Suteikti galimybę patiems mokiniams ieškoti ir įvertinti informaciją apie globalų miškų nykimą, skatinti įžvelgti 
besaikio miškų kirtimo pasekmes pasaulyje. Paskatinti mokinius įsivertinti savo žinių pokyčius, kurie įvyko praėjus 
pamokų ciklą ,,Ekologija: 21 amžiaus iššūkis”.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Gebės formuluoti problemas, ieškoti sprendimo būdų.

Formuosis informacinio raštingumo įgūdžiai.
Pristatys savo surastus filmus klasei.
Įsivertins savo žinių pokyčius.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Tobulinami informacinio raštingumo įgūdžiai, kritinio mąstymo įgūdžiai.
Sąvoka: atogrąžų drėgnieji miškai.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Filmų apie miškų naikinimą 
pristatymas. Mokiniams buvo pa-
teikta užduotis namuose surasti 
video apie miškų naikinimą. 

Įvardyti ir užrašyti lape proble-
mas,susijusias su miškais,
pasiūlyti sprendimo būdus.

Pamokų  ciklo ,,Ekologija:21 
amžiaus iššūkis” apibendrinimas.

Mokiniai pristato namų darbų užduotį. Grupėse mokiniai  
turėjo surasti internete filmus apie miškų niokojimą.
Filmų peržiūra ir pristatymas. Pristatantysis 
akcentuoja pagrindines problemas parodytas filme.

Kiekvienas mokinys užrašo problemą, kuri jam atrodo svarbi, 
pasiūlo, kaip būtų  galima ją spręsti.
Aptariama, atrenkamos geriausios idėjos.

Kiekvienas mokinys savo gautame lape įvertina kiekvienoje 
pamokoje  (ŠIUKŠLĖS,AUTOMOBILIAI,VANDUO,
MIŠKAI ) įgytas žinias balų sistemoje nuo1 iki 10. 

Lapai.
Rašymo 
priemonės,
Grįžtamojo ryšio 
protokolas.
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Dalykas: Pilietiškumo pagrindai

Tema: Mums sekasi neblogai. O kitiems kaip?

Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija

Istorija, geografija, informacinės technologijos, ekonomika

Kokios yra skurdo priežastys?

Kuo pasireiškia skurdas?
Kokias nelaimes tenka 

kentėti kitų kraštų 
žmonėms?

Kaip mes reaguojame į skurdą?
 Kodėl būtent taip?

Ką  būtų galima padaryti mūsų 
šalyje ir pasaulyje, kad skurdo 

būtų mažiau?

NAGRINĖJAMOS 
PROBLEMOS

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Aš ir pasaulis. Kaip gyvenu aš/ kiti

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Kritinis mąstymas Užuojauta Pagarba Jautrumas

Savęs kaip pasaulio dalies suvokimas Asmeninė iniciatyva Visuomenės ir pasaulio pažinimas ir tyrinėjimas

Mokymosi intencija:

Pagalvokite ir aptarkite, kokias nelaimes tenka iškęsti mums ir kitų kraštų žmonėms, palyginkite savo ir kitų šalių 
žmonių gyvenimus bei apsvarstykite, kurios globalinės problemos yra pačios aktualiausios, ir jas išreitinguokite nuo 
svarbiausios iki mažiau svarbios.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Šviesoforas. Mokiniai išeidami priklijuoja 
lapelius: raudoną, geltoną, žalią.

Kalbėti apie savo valstybės ir pasaulio gyvenimo sąlygas ir proble-
mas (Nurodys 8-9 pasaulio globalines problemas).
Apžvelgti savo  ir kitų šalių  žmonių gyvenimus ir juos palyginti ( 2-3 
sakiniais nusakys, kaip gyvename mes ir kiti).

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos: globalinės problemos, socialinė atskirtis.
Atsakingai veikti, siekiant bendro tikslo.
Mokymasis bendradarbiauti.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

PRADŽIA
Naujos temos ir pamokos tikslo pristatymas.
I. Orientavimas (sudominimas) Mokytojas pristato pasaulyje ir Lietuvoje 
kylančias problemas
(Priedas Nr. 1).

II. Metodas „Minčių lietus“.
Mokytojas iškelia klausimus mokiniams kaip iššūkius:
Kaip jums sekasi?
Ar jūs gyvenate gerai?
Ar jums visko užtenka?
Ar mūsų valstybėje yra problemų?
Kokios problemos kyla pasaulyje?

III. Motyvacija- kodėl reikia domėtis pasaulio problemomis.
Mes esame neatsiejama pasaulio dalis, nes pasaulis tapo integralus, vienin-
gas, todėl esame priklausomi vieni nuo kitų. Turime padėti vieni kitiems, nes 
ne visiems taip gerai sekasi kaip mums.
1) Mokytojas pristato paruoštas pateiktis apie globalines problemas su 
vaizdais iš Lietuvos ir viso pasaulio “Aš ir pasaulis. Kaip gyvenu aš/ kiti” 
(Priedas Nr. 2).
2) Mokytojas pritaiko „Apvaliojo stalo“ metodą.  Mokiniai suskirstomi į 
grupeles (4-5 mokiniai). Kiekviena grupelė ant pateikto lapo užrašo apiben-
drinamąją mintį. 

Mokiniai klauso.

Mokiniai atsako į klausimus. 
Išsako savo mintis, pastebėji-
mus, išvardija mūsų valstybės ir 
pasaulio problemas. 
Vienas mokinys išvardintas 
problemas užrašo lentoje.

Mokiniai stebi paruoštas 
pateiktis ir lygina savo bei kitų 
pasaulio valstybių gyvenimo 
sąlygas.

Mokiniai užrašo ant pateikto 
lapo  apibendrinamąją mintį. 
Baigus rašyti, pristato užrašytas 
mintis.

Temos 
pristatymas
(priedas 
Nr. 1).

Pateiktys 
(Priedas 
Nr. 2).

Devyniabriau-
nis deimantas 
(Priedas 
Nr. 3).

Globalinės 
problemos 
(Priedas 
Nr. 4).

Šviesofo-
ras- mokinių 
įsivertinimas.
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

III. Reitingavimas. Metodas „Devyniagriaunis deimantas“ (Priedas 
Nr.3).
1) Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5). Kiekvienai grupei padalinama po 
kortelių rinkinį (Priedas Nr. 4).
2) Paprašoma perskaityti ir aptarti  korteles. Kiekvienoje kortelėje pateikia-
mos globalinės problemos, kylančios pasaulyje.
3) Mokytojas paprašo mokinių reitinguoti problemas pagal svarbą. Mokiniai 
korteles reitinguoja ir klijuoja į pateiktus lapus „Devyniagriaunis deimantas“.
4) Kai kiekviena grupė išreitinguoja, paprašoma pristatyti ir patikrinama, ar 
yra bendras klasės sutarimas.

IV. Diskusija.
Mokiniai skatinami argumentuotai paaiškinti, kodėl jie teigia, kad kai kurios 
problemos yra svarbesnės.

V. Metodas „Sniego kamuolys“.
1) Paprašoma, kad mokiniai susėstų grupėmis po 4-5.
2) Mokytojas pateikia iš popieriaus padarytus  „Sniego kamuolius“  (kiekvie-
name kamuolyje yra po vieną klausimą)  ir popieriaus lapus.
3) Paprašoma išsirinkti vieną kamuolį ir jį išardyti. Grupėje perskaityti 
klausimą.
4) Paprašoma mokinių atsakyti į klausimą.  Pirmiausia kiekvienas mokinys 
atsako individualiai. Po to savo mintis aptaria dviese ar trise, paskui grupėje 
ir priima susitarimą dėl vieno grupės atsakymo ir jo argumentų.
5) Paprašoma pristatyti atsakymą ir jį argumentuoti.

Siūlomi klausimai:
• Kaip mes gyvename, palyginus su kitomis šalimis?
• Kodėl mes gyvename geriau nei kiti žmonės?
• Kodėl vieni gyvena gerai, o kiti nelabai?
• Kaip galima padėti tiems, kuriems sekasi ne taip gerai kaip mums? 
• Kodėl visos išvardintos globalinės problemos veda prie skurdo?

PABAIGA
1) Vertinimas . 
Vertinama mokinių kalba bei žodynas, dalyvavimo aktyvumas, grupėje 
atliekami darbai ir pristatymai bei mokinių paaiškinimai.
2) Refleksija 
• Mokiniai priklijuoja lapelius prie teiginio.
• Trumpai paaiškina savo pasirinkimą.
Žalia- žinau problemas ir galiu bei noriu padėti jas spręsti;
Geltona –žinau  problemas, bet nežinau kaip galėčiau padėti;
Raudona – man šios problemos neįdomios ir nieko dėl to nedarysiu.
3) Namų darbai. 
Mokytojas paprašo namuose pasidomėti, kas yra skurdas ir kokios gali būti 
jo priežastys. 

Mokiniai grupėse turi aptarti 
globalines problemas, kurios pa-
teiktos kortelėse, ir išreitinguoti 
jas į ,,Devyniabriaunį deimantą” 
(deimanto viršuje pati svarbiau-
sia problema,  žemiau mažiau 
svarbios). 
Mokiniai pristato savo užduotį, 
komentuoja pasirinkimus. 
Palygina savo ir kitų grupių 
atliktą darbą.

Mokiniai argumentuoja savo 
pasirinkimą, kodėl kai kurios 
problemos yra svarbesnės.

Išsitraukia iš popieriaus 
padarytus  „Sniego kamuolius“ ir 
perskaito pateiktą klausimą.
Kiekvienas mokinys atsako į 
klausimą individualiai. Po to 
savo mintis aptaria dviese ar 
trise, paskui grupėje ir priima 
bendrą susitariamą dėl vieno 
grupės atsakymo ir jo argu-
mentų.
Mokiniai pristato atsakymus ir 
juos argumentuoja.

Mokiniai ant lapo prie teiginių 
priklijuoja pasirinktos spalvos 
lapelius.

Mokiniai paaiškina savo 
pasirinkimą.

Mokinai užsirašo namų darbą ir 
namuose ieško medžiagos.
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Priedas 1: SUDOMINIMAS
Lietuvoje nėra didelių potvynių, kalnų, iš kurių išsiveržtų ugnikalniai, nebūna didelių  žemės drebė-
jimų, nesiaubia baisūs uraganai... Paskutinius dešimtmečius išvengėme didesnių konfliktų, karų ar 
teroristinių išpuolių...
Žinoma, pasitaiko ir pas mus nelaimių, tačiau dauguma jų yra nedidelės ir suvaldomos. Pavyzdžiui, 
gaisrai, avarijos, kiti nelaimingi atsitikimai, dėl kurių dažniausiai atsakingi patys žmonės. Ne 
visuose kraštuose taip saugu ir gera gyventi, kaip pas mus. 
O kaip gyvena kiti? Dalis pasaulio žmonių yra pasmerkti nuolatinei įtampai ar baimei dėl ugnikal-
nių išsiveržimų, žemės drebėjimų, uraganų, sausrų, potvynių, teroristų išpuolių ar karų... Kai kurios 
šalys dėl šių priežasčių patiria didelį skurdą, negali užkirsti kelio ligų epidemijoms, badui.
Mes esame įpratę dejuoti. Bet ar turime pagrindo verkšlenti ir dejuoti dėl savo menkų bėdų,  pa-
lyginus su tikromis pasaulio nelaimėmis. Suprantama, reikia siekti aukštesnės gyvenimo kokybės 
ir savo šalyje. Reikia mokytis atsakomybės  ir už savo šalies, ir  kitų, mažiau sėkmingų kraštų, 
gyvenimą.

Priedas 2: „Globalinės problemos“

Skurdas, badas. Užkrečiamos ligos: 
ŽIV/AIDS, maliarija ir kt.

Aplinkos tarša. Didelis vaikų mirtingumas.

Nevieningas pasaulis 
(nesąžininga prekyba).

ilpna gimdyvių 
moterų sveikata.

Visuotinio išsilavinimo problema. Karai, terorizmas.

Lyčių lygybės problema.
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Skurdo samprata ir priežastys

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Kritinis mąstymas Atsakingumas Saviugda Jautrumas

Savęs kaip pasaulio dalies suvokimas Asmeninė iniciatyva Visuomenės ir pasaulio pažinimas ir tyrinėjimas

Mokymosi intencija:

Dirbdami individualiai ar grupėse išsiaiškinkite, kas yra skurdas, kuo jis pasireiškia ir kokios jo priežastys, bei 5-6 
sakiniais apibūdinkite skurdo požymius ir nurodykite „kompase“ skurdo priežastis pagal sritis. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

Savo veiklas įsivertina užpildy-
dami nebaigtus sakinius.

Kalbėti apie skurdą ir nurodyti skurdo požymius (nurodys 5-6 skurdo požymius).
Nurodyti skurdo priežastis (nurodys skurdo priežastis ir jas sugrupuos pagal 
sritis).

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Atsakingai veikti siekiant bendro tikslo, gebėjimas dalintis idėjomis ir susitarti.
Mokymasis bendradarbiauti.
Įsivertinti savo veiklą atsižvelgiant į mokymosi uždavinius.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

PRADŽIA
Mokytojas pristato pamokos temą ir tikslą.
I.Orientavimasis (sudominimas).
Mokytojas iškelia klausimą, kaip iššūkį:
„Ar galėtume išgyventi už mažiau nei 1 dolerį (1 EUR) per dieną?“

II. Darbas porose „Minčių ežys“ metodas.
Pinigų trūkumas, nepriteklius veda prie skurdo.
• Mokinių paklausiama, „Kas, jų manymu, yra skurdas?
• Mokytojas paprašo savo mintis ir pastebėjimus užrašyti ant  

„Minčių ežio“ spyglių.  
• Paprašoma pristatyti atliktą darbą ir argumentuoti,  kodėl jie 

taip mano. 

III. Mokytojas pristato paruoštas pateiktis apie skurdo 
sampratą.
Paprašoma palyginti ir rasti sąsajų tarp mokslininkų ir jų (mokinių) 
išsakytų minčių.

Mokiniai klauso.

Mokiniai atsako į klausimą. 
Išsako savo mintis, pastebėji-
mus ir nuomonę.

Mokiniai piešia „Minčių ežį“ ir 
ant jo spyglių užrašo mintis 
ir nuomonę apie tai, kas yra 
skurdas.

Pristato darbą ir argumentuoja,  
kodėl jie taip mano. 

Stebi mokytojo paruoštas pa-
teiktis ir palygina savo prieš tai 
užrašytas ir pateiktyje parody-
tas mintis bei ieško sąsajų.

Pateiktys 
„Skurdo 
samprata“
(priedas 
Nr. 1).

„Nuotraukų 
nagrinėji-
mas“
(priedas 
Nr. 2).

„Kompasas“
(priedas 
Nr. 3).
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

IV. Darbas poromis. „Nuotraukų nagrinėjimo“ metodas. 
• Mokiniams išdalinami lapai, ant kurių priklijuotos 5 nuotraukos 

(priedas Nr. 1).  
• Paprašoma įsižiūrėti į nuotraukas ir jas aptarti.
• Mokiniai turi parašyti po kiekviena nuotrauka po 1-3 skurdo 

požymius.
• Mokytojas paprašo pasitarti  ir lapo viduryje užrašyti, 
• kokias mintis ar jausmus jiems sukelia šie paveikslėliai?
• Paprašoma pristatyti atliktą darbą.

IV. Darbas grupėse. „Kompasas“ metodas (Priedas Nr.2).
Mokytojas paaiškina, kad žmonės pasaulyje skursta dėl įvairių 
priežasčių. Kokios yra skurdo priežastys?
• Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5), kiekvienai grupei padalina-

ma po kortelių rinkinį (priedas Nr.3).
• Mokinių paprašoma iškirpti korteles (vienas rinkinys vienai 

grupei).
• Paprašoma perskaityti ir aptarti  korteles. Kiekvienoje kortelėje 

pateikiamos skurdo priežastys.
• Paprašoma mokinių nusibraižyti kompasą ir priklijuoti pateiktas 

korteles prie pasirinktų sričių (ekologija, ekonomika, demografija, 
politika).

• Paprašoma pristatyti darbą ir jį argumentuoti.

PABAIGA
1. Vertinimas (vertinama mokinių kalba bei žodynas, dalyvavimo 
aktyvumas, grupėje atliekami darbai ir pristatymai bei mokinių 
paaiškinimai.
2. Refleksija „Nebaigti sakiniai“
Kiekvienam mokiniui pamokos pabaigoje išdalijami lapeliai su 
nebaigtais sakiniais (priedas Nr. 4).
• Mokiniai užpildo lapelius.
• Įvertina grupės ir savo darbą pamokoje balais (1-5).
3) Namų darbai. 
Mokytojas paprašo mokinių  namuose pasidomėti, ar Lietuvoje 
egzistuoja skurdas. Jei taip, tai kokios jo priežastys.

Mokiniai  dirba poromis, 
išnagrinėja nuotraukas, jas 
aptaria ir užrašo prie kiekvienos 
nuotraukos po 1-3 skurdo 
požymius.  

Mokiniai diskutuoja  ir lapo 
viduryje užrašo, kokias mintis
ar jausmus jiems sukelia šie 
paveikslėliai.

Mokiniai pristato savo užduotį, 
komentuoja. 

Mokiniai  pasiskirsto ir susėda į 
grupeles po 4-5 mokinius. 

Perskaito ir aptaria pateiktas  
korteles, kuriose nurodytos 
skurdo priežastys.
Kiekviena grupelė nusibraižo 
vieną kompasą ir į jį klijuoja 
pateiktas korteles prie pasirink-
tų sričių (ekologija, ekonomika, 
demografija, politika). 
Mokiniai pristato savo užduotį, 
komentuoja savo pasirinkimą. 

Mokiniai pabaigia rašyti saki-
nius ir įsivertina savo ir grupės 
darbą pamokoje.

Mokinai užsirašo namų darbą ir 
namuose ieško medžiagos.

„Skurdo 
priežastys“ 
(priedas 
Nr. 4).

Įsiver-
tinimas 
(priedas 
Nr. 5).
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Priedas 3: Užduoties lapas „Skurdo požymiai“

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

„Mintys ir jausmai 
apie skurdą“

Priedas 4: Užduoties lapas „Kompasas“

W E

N

S

APLINKA IR EKOLOGIJA
Klausimai apie mus supančią gamtą.  Pavyzdžiui: kokios oro sąlygos tai 

sąlygoja, koks kraštovaizdis būdingas šiai vietovei?

 EKONOMIKA
Klausimai, komentarai, 
pastebėjimai, susiję su 

ekonomika. Pavyzdžiui, kokius 
darbus dirba vietos žmonės, 
kas vadovauja šiam verslui, 

kam jis?

KAS SPRENDŽIA? 
(POLITIKA)

Klausimai, komentarai, 
pastebėjimai, susiję su vietine, 

šalies, tarptautine politika 
ar politine įtaka. Pavyzdžiui: 

kas vadovauja šaliai, ar 
norėtumėte nuvykti į šią vietą, 
ką apie tai galvoji, jei būtumei 

ten, kaip jaustumeisi?

VISUOMENĖ
Klausimai, komentarai, pastebėjimai apie žmones. Pavyzdžiui, kokius jie 
rūbus dėvi, kiek jiems metų, ką galėtum pasakyti apie šalies gyventojus?
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Priedas 5:  Kortelės „Skurdo priežastys“

Menkos pajamos, 
tenkančios vienam gyventojui. Didelis  nedarbo lygis;

Neišsivystę taupymo ir 
investavimo įgūdžiai. Grėsmė biologinei įvairovei, gyvūnų rūšims.

Atogrąžų miškų naikinimas.
Dėl nepakankamų aplinkosaugos standartų 
kenkiama gruntiniams vandenims, vandens 

tarša.

Pasyvi prekyba Kapitalas išvežamas iš valstybės 

Nedidelė eksportuojamų prekių įvairovė Tankiausiai apgyvendintuose regionuose 
pavojingai užterštas oras.

Aukštas gimstamumo lygis Didelis kūdikių ir vaikų mirštamumas

Spartus gyventojų skaičiaus augimas
Pilietiniai karai arba jiems artima padėtis, 

atskirais atvejais privedanti iki visiško valsty-
bingumo žlugimo.

Trumpa vidutinė gyvenimo trukmė Politinis nestabilumas

Ligos AIDS/ ŽIV, maliarija, ebolos virusas... Kariniai konfliktai su kaimyninėmis valstybėmis 
ir didelės išlaidos ginklavimuisi;

Aktyvi migracija per valstybės sieną Žmogaus teisių pažeidimai

Autoritarinė valstybė 
(nedemokratinės struktūros, karinės diktatūros)
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Priedas 6: Įsivertinimas. NEBAIGTI SAKINIAI

Nebaigti sakiniai. Užbaik juos

Pamokoje sužinojau, kad ...  ...............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Buvo įdomu ... ..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Norėčiau daugiau sužinoti ... .............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Kaip sekėsi šią pamoką?... ..................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Įsivertink save (1-10) _______; savo grupę (1-10) _______

Įsivertinimas. NEBAIGTI SAKINIAI

Nebaigti sakiniai. Užbaik juos

Pamokoje sužinojau, kad ...  ...............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Buvo įdomu ... ..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Norėčiau daugiau sužinoti ... .............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Kaip sekėsi šią pamoką?... ..................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Įsivertink save (1-10) _______; savo grupę (1-10) _______
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Pamokos planas nr. 3  

Pamokos tema: Skurdas  ir socialinė atskirtis Lietuvoje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Kritinis mąstymas Užuojauta Teisingumas Jautrumas

Patikėjimas, kad gali keisti situaciją Asmeninė iniciatyva Dalyvavimas ir pokyčių iniciavimas 

Mokymosi intencija:

Dirbdami individualiai ar grupėse išsiaiškinkite, kokie yra skurdo požymiai ir priežastys Lietuvoje, bei nurodykite 5 - 
6  skurdo priežastis ir ieškokite sprendimo būdų, kaip sumažinti skurdą Lietuvoje. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Savo veiklas įsivertina būdu „Pyrago dalybos“.
Nurodyti skurdo požymius ir priežastis Lietuvoje. 
Ieškoti spendimo būdų, kaip sumažinti skurdą Lietuvoje.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Gebėjimas susitarti, dalintis idėjomis.
Diskutuoti, įsiklausyti į kitų nuomonę, gerbti kitų požiūrius.
Atsakingai veikti, siekiant bendro tikslo.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

PRADŽIA
Mokytojas pristato pamokos temą  ir tikslą 

I.Orientavimasis (sudominimas).
Metodas „Sutinku – Nesutinku“.
Vienoje klasės pusėje mokytojas pakabina ženklą „Sutinku“, kitoje - 
ženklą  ,,Nesutinku“.
Mokytojas  paprašo mokinių sustoti klasės viduryje.
Mokytojas perskaito teiginį ir paprašo mokinių judėti į vieną arba 
kitą pusę, atsižvelgiant į tai, ar jie pritaria teiginiui, ar ne.
Po kiekvieno perskaityto klausimo paprašoma kelių mokinių, 
stovinčių priešingose  pusėse, argumentais pagrįsti savo nuomonę 
ir pasirinkimą.
Klausimai.
Ar Lietuvoje egzistuoja skurdas?
Ar galima valstybėje sumažinti skurdą?
Ar skurdas Lietuvoje -  problema?
Ar galima  visiškai panaikinti skurdą Lietuvoje?
Ar jūs galite sumažinti skurdą Lietuvoje?

II. Filmo demonstravimas  „Skurdas Lietuvoje“.
• Mokytojas trumpai aptaria filmą.
• Paprašo mokinių išsakyti savo mintis ir pastebėjimus.

Mokiniai klauso.

Mokiniai sustoja klasės 
viduryje. 
Išklauso teiginį ir pasi-
renka vieną arba kitą 
pusę, atsižvelgiant į tai, 
ar jie pritaria teiginiui, 
ar ne.
Paaiškina savo pasi-
rinkimą ir argumentais 
pagrindžia savo nuo-
monę.

Mokiniai žiūri filmą.

Išsako savo mintis ir 
pastebėjimus.

Filmas
https://www.
youtube.com/wat-
ch?v=E3I923sgdJk

Filmas
https://www.
youtube.com/wat-
ch?v=WkoyXbX0KaI
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

III. Metodas „Minčių lietus“.
Mokytojas iškelia klausimus mokiniams:
• Kokios gyventojų grupės labiausiai skursta?
• Ar galima sumažinti skurdą Lietuvoje?
• Ar kas nors bando jį sumažinti?
• Ar valdžia mūsų valstybėje mažina skurdą?

IV. Filmo demonstravimas  „Skurdo Lietuvoje mažinimas“.
• Mokytojas trumpai aptaria filmą.
• Paprašo mokinių išsakyti savo mintis ir pastebėjimus.

V. Darbas grupėse „Aš matau, jaučiu ir galiu padėti”  
(Priedas Nr. 1). 
• Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5), kiekvienai grupei padalina-

mi dideli lapai.
• Paprašoma, kad mokiniai nupieštų žmogų ir užrašytų:

 » šalia galvos mintis, kurios jiems kyla išgirdus apie skurdą 
Lietuvoje;

 » širdyje – jausmus;
 » rankose – darbus, kuriuos jie atliktų, kad sumažintų skurdą 
Lietuvoje.

• Paprašoma pristatyti atliktą darbą ir jį pakomentuoti.

PABAIGA
1. Vertinimas (vertinama mokinių kalba bei žodynas, dalyvavimo 
aktyvumas, grupėje atliekami darbai ir pristatymai bei mokinių 
paaiškinimai.
2. Refleksija. Įsivertinimas – „Pyrago dalybos” (Priedas Nr. 2).
Mokiniams išdalinamas skritulys, ir jie pažymi savo įdėtą indėlį į 
grupės darbą.
3) Namų darbai. Mokytojas paprašo mokinių pasidomėti, kokios 
pasaulyje šalys labiausiai skursta.

Mokiniai atsako į klau-
simą ir juos pagrindžia 
argumentais.

Mokiniai žiūri filmą.

Išsako savo mintis ir 
pastebėjimus.

Mokiniai susėda grupe-
lėmis po 4-5.

Piešia žmogų ir disku-
tuoja bei užrašo mintis, 
jausmus  ir  darbus, 
kurie sumažintų skurdą 
Lietuvoje.

Mokiniai pristato savo 
užduotį, komentuoja. 

Mokiniai įsivertina savo 
įdėtą darbą atliekant 
užduotis grupėje. 
Komentuoja savo 
pasirinkimą.

Mokinai užsirašo namų 
darbą ir namuose ieško 
medžiagos.

„Aš matau, jaučiu 
ir galiu padėti” 
(priedas Nr.1).

Mokiniai įsivertina 
darbą grupėje 
„Pyrago dalybos“
(priedas Nr.2).
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Priedas 7: Galva, širdis, rankos

Mintys

Jausmai

Darbai

Priedas 8: Pyrago dalybos
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema: Skurdas pasaulyje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Kritinis mąstymas Užuojauta Galimybė mesti iššūkį neteisybei Dorovinės vertybės

Tikėjimas, kad gali keisti situaciją Asmeninė iniciatyva  Visuomenės ir pasaulio pažinimas ir tyrinėjimas

Mokymosi intencija:

Dirbdami individualiai ar grupėse išsiaiškinkite, kokios yra labiausiai skurstančios šalys, skurdo priežastys pasaulyje, 
bei nurodykite 5 - 6  skurdo priežastis ir padarinius, kaip sumažinti skurdą pasaulyje.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Savo veiklas įsivertina pažymint tašką taikiny-
je. Paaiškina savo pasirinkimą.

Nurodyti labiausiai skurstančias valstybes.
Nurodyti skurdo priežastis ir padarinius.
Ieškoti sprendimo būdų, kaip būtų galima sumažinti skurdą 
pasaulyje.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Mokosi susitarti, dalintis idėjomis, gerbia kitų požiūrį.
Atsakingai veikia siekdami bendro tikslo, geba susitarti.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

PRADŽIA
Mokytojas pristato pamokos temą  ir tikslą.
I. Orientavimasis (sudominimas).
Mokytojas užduoda klausimą:
„Ar pasaulyje skurdas yra problema?“

II. Darbas grupėse „Žemėlapis“.
• Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5), kiekvienai grupei išdalinami 

atlasai ir žemėlapis (priedas nr. 1).
• Paprašoma nustatyti, kokios pasaulio šalys labiausiai skursta.
• Paprašoma pristatyti atliktą darbą ir jį pakomentuoti.

III. Filmo demonstravimas  „Skurdas pasaulyje“. (pasirinktinai, 
galima ir abu)
• Mokytojas pristato filmą apie skurdžių šalių gyvenimą.
• Po filmo peržiūros mokytojas trumpai aptaria filmą.
• Paprašo mokinių išsakyti savo mintis ir pastebėjimus.

Mokiniai klauso.

Mokiniai atsako į 
klausimą. Išsako savo 
mintis, pastebėjimus ir 
nuomonę.

Mokiniai, naudodamie-
si atlasu ir pateiktu  
žemėlapiu, aiškinasi 
labiausiai skurstančias 
pasaulio šalis.

Mokiniai pristato 
savo užduotį, išvardija 
labiausiai skurstančias 
šalis. 

Mokiniai žiūri filmą.

Išsako savo mintis ir 
pastebėjimus.

Žemėlapis (prie-
das Nr.1).

Filmas
https://www.
youtube.com/
watch?v=PLKiO-
PIu3xQ

Filmas
https://www.
youtube.com/
watch?v=y8NtB-
GMpSng
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

V. Darbas grupėse. Metodas „Kodėl, kodėl grandinėlė“.
• Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5), kiekvienai grupei padalinami 

dideli lapai.
• Paprašoma, kad mokiniai
• diskutuodami užrašytų, kodėl kai kuriose šalyse žmonės skursta, 

kokios skurdo priežastys.
• Mokytojas paprašo  grupių pristatyti darbą ir analizuoti skurdo 

pasaulyje priežastis bei užrašyti išvadas. 

VI. Darbas grupėse. Metodas „Pasekmių grandinėlė“.
• Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5), kiekvienai grupei padalinami 

dideli lapai.
• Paprašoma, kad mokiniai
• diskutuodami užrašytų skurdo padarinius. „ Kas gali  atsitikti, jeigu 

pasaulyje skurdo nemažės.“
• Mokytojas paprašo  aptarti mokinių iškeltos problemos pasekmes, 

pateikti argumentus.
• Paprašoma pateikti galimus problemos sprendimo būdus, kurie 

nutrauktų negatyvių padarinių grandinę.
(P.S. Mokytojas gali tuo pačiu metu  duoti atlikti V ir VI užduotis skirtingoms 
grupėms.)

VII. Gautų rezultatų palyginimas.
• Mokytojas paprašo palyginti  ir analizuoti skurdo  priežastis ir 

padarinius.
• Paprašo mokinių išsakyti savo mintis ir pastebėjimus.

PABAIGA
1. Vertinimas (vertinama mokinių kalba bei žodynas, dalyvavimo 
aktyvumas, grupėje atliekami darbai ir pristatymai bei mokinių 
paaiškinimai.
2. Refleksija.
Įsivertinimas „Taikinys“. Mokytojas ant lentos pakabina taikinį ir 
paprašo mokinių įsivertinti savo veiklą pamokoje, pažymint tašką 
pasirinkto skaičiaus zonoje.
3) Namų darbai. 
Paprašoma, kad mokiniai  namuose pagalvotų, kaip jie galėtų prisidėti 
prie to, kad sumažėtų skurdas Lietuvoje ir pasaulyje.

Mokiniai  dirba 
grupėse, diskutuoja ir 
užrašo  skurdo priežas-
tis  pasaulyje. 

Mokiniai pristato savo 
užduotį, komentuoja. 

Mokiniai  dirba grupė-
se, diskutuoja ir užrašo  
skurdo padarinius 
pasaulyje. 

Mokiniai pristato savo 
užduotį, komentuoja. 

Mokiniai analizuoja  ir 
lygina skurdo priežas-
tis ir padarinius bei 
išsako savo mintis ir 
pastebėjimus.

Mokiniai  pamokos 
pabaigoje taikinyje 
pažymi, kaip jiems 
sekėsi atlikti užduotis. 
Komentuoja savo 
pasirinkimą. 

Mokinai užsirašo namų 
darbą ir namuose 
ieško informacijos.

Kodėl- kodėl 
grandinėlė    
(priedas Nr. 2).

Pasekmių grandi-
nėlė
(priedas Nr. 3).

Įsivertinimas 
„Taikinys“.
(priedas Nr.4).
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Priedas 9: „Pasaulio žemėlapis“

█ Išsivysčiusios šalys

█ Besivystančios 
šalys (labiau 
pažengusios)

█ Besivystančios 
šalys (mažiau-
siai pažengu-
sios-skurstančios)

Priedas 10: „Kodėl-kodėl grandinė”
Trumpas metodo aprašymas: 
Tai metodas, kuris padeda mokiniams išsiaiškinti pagrindines išsikeltos problemos priežastis. Efektyvus metodas, 
siekiant parodyti vietinio ir pasaulinio masto problemų priežastis, tinkamai iškeliant klausimą: ,,Kodėl?’’

SKURDAS
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Priedas 11: „Taikinys“
Atlikę užduotis mokiniai įsivertina save pažymėdami taikinyje.

1
2
3
4
5
6
7
8
9 

9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
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Pamokos planas nr. 5

Pamokos tema: Aš noriu gyventi pasaulyje be skurdo.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Kritinis mąstymas Dorovinės vertybės Užuojauta Atsakingumas

Patikėti, kad gali keisti situaciją. Asmeninė iniciatyva Dalyvavimas ir pokyčių visuomenėje 

Mokymosi intencija:

Supažindinti mokinius su 1 – uoju tūkstantmečio vystymosi tikslu, paskatinti mokinius kritiškai mąstyti apie skurdo 
pasekmes bei ieškoti problemos sprendimo būdų.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Šviesoforas. Mokiniai išeidami priklijuoja lapelius: 
raudoną, geltoną žalią.

• Supažindinti su 1-uoju tūkstantmečio tikslu.
• Suprasti ir įvertinti skurdo problemos aktualumą.
• Ieškoti skurdo problemos sprendimo būdų.

Sėkmės kriterijai

• Atsakingai veikia siekdami bendro tikslo, geba susitarti.
• Mokosi kalbėti atsižvelgiant į tikslą.
• Mokosi priimti sprendimus.
• Mokosi kritiškai mąstyti.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys 
ir diferencijavimas 

(Mokinių vaidmuo)
Šaltiniai

PRADŽIA
Naujos temos ir pamokos tikslo pristatymas.

I. Orientavimas (sudominimas)
Mokytojas demonstruoja nuotraukų rinkinį, kuriame matomas skurdus 
įvairių šalių ir Lietuvos vaikų gyvenimas (priedas Nr. 1).
Mokytojas iškelia klausimą: „Ar mes galėtume jiems padėti?“.

II. Pateikčių demonstravimas.
• Mes esame atsakingi už savo valstybėje ir pasaulyje kylančias proble-

mas. Todėl turime padėti vieni kitiems.
• Pasaulyje  ir Lietuvoje yra susikūrusios  vyriausybinės ir nevyriausybi-

nės organizacijos, kurios kovoja su skurdo problema.
• Mokytojas pristato paruoštas pateiktis apie vyriausybinės ir nevyriau-

sybinės organizacijas, veikiančias Lietuvoje ir pasaulyje, kurios kovoja 
prieš skurdą (priedas Nr. 2).

III. Individualus darbas „Teiginiai“ (priedas Nr. 3).
Mokytojas paaiškina, kad mes turime prisidėti prie skurdo mažinimo ir 
ieškoti problemos sprendimo būdų.  
„Tam, kad sumažėtų skurdas Lietuvoje ir pasaulyje, reikia...“
• Mokytojas paprašo perskaityti ir pažymėti teiginius, kuriems pritaria. 
• Paprašoma pristatyti atliktą darbą ir pateikti argumentus šiems 

teiginiams. Jie pritarė? Kodėl?

Mokiniai klauso.

Mokiniai atsako į 
klausimą. Išsako savo 
mintis ir nuomonę.

Mokiniai stebi 
paruoštas pateiktis.

Mokiniai skaito ir 
pažymi teiginius, 
kuriems pritaria. 

Mokiniai pristato 
savo pasirinkimus. 
Argumentuoja savo 
pasirinkimus.

Pateiktis
(priedas Nr. 1).

Pateiktis
(priedas Nr. 2).

„Teiginiai“
(priedas Nr. 3).
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys 
ir diferencijavimas 

(Mokinių vaidmuo)
Šaltiniai

IV. Darbas grupėse „Problemų medis“ (priedas Nr. 4).
• Mokiniai suskirstomi į grupeles (4-5 mokinius), kiekvienai grupei 

išdalinami dideli labai.
• Paprašoma, kad mokiniai nupieštų medį  ir užrašytų Lietuvos ir 

pasaulio skurdo:
 » priežastis - ant medžio šakų;
 » problema (SKURDAS) - ant kamieno;
 » pasekmes -  ant šakų;
 » galimus problemų sprendimų būdus- ant lapų (vaisių ar žiedų).

• Paprašoma pristatyti atliktą darbą ir jį pakomentuoti.

V. Metodas  „Apskritas stalas”.
Mokytojas paprašo mokinių paeiliui apibendrinti tai, kas buvo nagrinėta 
pamokose. Ir pasakyti, ar įmanoma išspręsti skurdo problemą?

PABAIGA
1. Vertinimas (vertinama mokinių kalba bei žodynas, dalyvavimo aktyvu-
mas, grupėje atliekami darbai ir pristatymai bei mokinių paaiškinimai.
2. Refleksija „Saldžioji refleksija”
Pamokos pabaigoje, apibendrinant  visą išmoktą medžiagą,  mokiniams 
pasiūloma įvairiaspalvių dražė saldainių. 
Kiekviena spalva turi savo reikšmę. 
Raudona – kam prieštaraujate?
Geltona – kuo abejojate?  
Žydra – kas nuliūdino?  
Žalia – kam pritariate?  
Mėlyna – kas nustebino?  
Ruda – kas nudžiugino? 
Mokytojas paprašo paaiškinti savo pasirinkimą.

Mokiniai dirba 
grupelėmis po 4-5.

Piešia medį ir dis-
kutuoja bei užrašo: 
ant medžio šakų- 
priežastis, kamieno – 
pagrindinę problemą, 
šakų – pasekmes, 
lapų (vaisių ar žiedų) 
– galimus problemų 
sprendimų būdus.

Mokiniai pristato 
savo užduotį, komen-
tuoja. 

Mokiniai išsako 
savo nuomonę ir ją 
argumentuoja.

Mokiniai pasirenka 
vieną dražė saldainį. 
Paaiškina savo 
pasirinkimą atsi-
žvelgdami į pateiktas 
spalvų reikšmes.

„Pasaulio medis“
(priedas Nr. 4).
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Priedas 12: Kuriems iš šių teiginių Jūs pritariate? Kodėl pritariate?

Tam, kad sumažėtų skurdas Lietuvoje ir pasaulyje reikia, kad...
• žmonės turėtų daugiau pinigų,
• visi būtų išsilavinę,
• sumažėtų namų ūkių pajamos,
• sumažėtų mokestinė našta dirbantiesiems,
• žmonės turėtų daugiau draugų,
• visi visko turėtų po lygiai – po lygiai pinigų, po lygiai draugų, dirbtų tokius pačius darbus ir t.t.,
• žmonės vieni kitais labiau rūpintųsi,
• sumažėtų žmonių, kurie tingi dirbti,
• valdžia labiau rūpintųsi žmonėmis,
• žmonės turėtų daugiau darbo,
• turtingesni žmonės pasidalintų pinigais su vargšais,
• padaugėtų organizacijų, kurios rūpinasi skurstančiais žmonėmis,
• žmonės atiduotų, tai ko jiems nebereikia.

Priedas 13: „Pasaulio medis“

Skurdas 
(problema)

Priežastys

Padariniai

Sprendimo būdai
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Dalykas: Tikyba

Tema: Skurdas

 Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija

Tikyba, geografija, istorija

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Kodėl žmonės skursta?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija: 

Mokiniai nagrinės, kritiškai vertins visuomenės socialines problemas, analizuos Bažnyčios socialinį mokymą, ieškos 
sprendimo būdų, kaip mažinti skurdą. 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Gebės formuluoti problemas, ieškoti sprendimo būdų.
Mokinių stebėjimas ir atsakymai į klausimus.

Analizuos skurdo problematiką.
Savarankiškai gebės pristatyti ir išsakyti savo vertinimus.
Ieškos atsakymų Šv. Rašte.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Formuojasi kritinio mąstymo įgūdis,
Žodžių globalus, lokalus aiškinimas.

Pagrindiniai mokymo 
punktai 

(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Užduotis Nr.1
Skaito žinias apie pasaulio 
skurdą, ieško skurdą sukelian-
čių priežasčių.

Užduotis Nr.2
Šv. Rašto ištraukų analizavi-
mas

Užduotis Nr.3
Pasiūlymai, kaip jūs galite 
prisidėti, kad skurdo būtų 
mažiau.

Pamokos apibendrinimas.
Mano žinios apie pasaulio 
skurdą.

Mokiniai suskirstomi į 3 grupes.
1-oji grupė skaito žinias apie pasaulio skurdą iš vadovėlio.
2-oji grupė ieško internete.
3-oji grupė papildomoje literatūroje.

Kiekviena grupė pristato, ką jie sužinojo naujo.Skurdo priežas-
tys užrašomos lape.

Mokiniai Šv.Rašte ieško, kas sakoma apie pagalbą vargšams. 
Surastas ištraukas iš Šv. Rašto užrašo ant lapelių ir suklijuoja 
ant didelio lapo. Pabaigus užduotį visi teiginiai perskaitomi 
garsiai ir aptariami.

Dirbdami poromis mokiniai rašo apie pagalbą vargstantiems.
Savo pasiūlymus pristato visai klasei.

Kiekvienas mokinys lape įsivertina savo žinias skalėje nuo 1 iki 
10.

Spalvoti lapeliai, 
rašymo priemo-
nės, 
dideli lapai
Katalikų tikybos 
vadovėlis,
papildoma 
literatūra,
internetas.
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Badas Lietuvoje ir pasaulyje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Nagrinės pagrindines bado priežastis, gebės pristatyti ir išsakyti savo vertinimus, galvos, ką jie gali pakeisti.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Gebės išsakyti savo nuomonę.
Įsivertins savo indėlį bendrame grupės darbe.
Mokinių stebėjimas ir klausimų uždavimas.

Žiūrės ir aptars filmo ištrauką.
Nagrinės bado pasaulyje ir Lietuvoje priežastis.
Išklausys informaciją apie badą Lietuvoje ir pasaulyje.
Galvos, kaip jie gali prisidėti prie bado mažinimo.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos ,,ese’’ aiškinimas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir 
diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Filmo,,Visi nematomi vaikai’’ ištraukos peržiūra ir 
aptarimas.

Pokalbis: kokios pagrindinės bado priežastys?
Badas Lietuvoje ir pasaulyje.
Statistinių duomenų pristatymas
(Pristatau paruoštas powerpoint skaidres).

Užduotis Nr.1

Bado Lietuvoje ir pasaulyje mažinimo būdai.

Pamokos apibendrinimas
Kuo ir kaip galima kiekvienam 
prisidėti prie bado mažinimo?

Namų užduotis: parašyti  trumpą ese pagal patarlę: 
,,Duok žmogui žuvį - jis bus sotus visą dieną; išmokyk 
meškerioti - jis bus sotus visą gyvenimą’’.

Mokiniai žiūri filmo ištrauką.

Kiekvienas mokinys išsako savo 
mintis,

Mokiniai išklauso informaciją.

Darbas grupėse: 1 grupė – bado 
mažinimas Lietuvoje,
2 grupė - bado mažinimo būdai 
pasaulyje.
Darbų pristatymas.

Kiekvienas mokinys ant lapelio 
užrašo savo pasiūlymą. Lapeliai 
sumaišomi, po to skaitomi ir 
aptariami.

Internetas,
Powerpoint skaidrės,
Spalvoti lapeliai.
Rašymo priemonės, 
Lapai, Katalikų tikybos 
vadovėlis, lapai.



GLOBALAUS ŠVIETIMO PAMOKŲ RINKINYS124

Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema: Ligos - kaip viena iš skurdo ir bado pasekmių.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Remdamiesi perskaitytais straipsniais ir savo patirtimi mokės savarankiškai papasakoti apie  ligų priežastis, pase-
kmes, įvardinti keletą sprendimo būdų. Aptars ,, Carito’’ veiklą, kaip bažnyčios indėlį mažinant ligas pasaulyje.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Mokinių stebėjimas ir atsakymai į klausimus.

Straipsnių skaitymas ir aptarimas.
Savo nuomonės išsakymas.
Įsivertins savo žinias.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos UNICEF organizacija aiškinimas. 
Sąvokos,,Caritas’’ pakartojimas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Namuose parašyto ese ,,Duok 
žmogui žuvį - jis bus sotus visą 
dieną; išmokyk jį meškerioti - jis 
bus sotus visą gyvenimą’’
skaitymas

Viena iš skurdo ir bado pase-
kmių yra ligos.
Straipsnio Jovitos Majauskaitės 
,,Kai esi misijoje, reikia ne verkti, 
o veikti’’ 
skaitymas ir aptarimas.

,,Carito’’ veikla – kaip bažnyčios 
indėlis mažinant pasaulio skurdą 
ir ligas.

Pamokos apibendrinimas.
Refleksija.

Mokiniai skaito savo ese.

Mokiniai skaito tekstą ir atsako į klausimus:
1. Kaip būtų galima sumažinti pasaulyje plintančias 

ligas?
2. Kaip sustabdyti vaikų mirtingumą Afrikos šalyse?
3. Kokiais būdais būtų galima pagerinti medicininį 

aptarnavimą?
4. UNICEF organizacijos tikslas misijoje?
5. Ką sako katalikų tikėjimas apie pagalbą sergantiems?

Grupėse mokiniai perskaito tekstą iš vadovėlio apie 
,,Carito’’ veiklą ir aptaria, kaip ši organizacija gali padėti 
ligoniams.
Kiekviena grupė pristato savo nuomonę

Kiekvienas mokinys išsako savo nuomonę: Ką sužinojo 
naujo?
Įsivertina savo žinias skalėje nuo 1 iki 10.

Lapai.
Spalvoti lapeliai. 
Rašymo priemonės.
Žurnalo ,,Moters 
savaitė’’straipsnis.
Katalikų tikybos 
vadovėlis.
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema: Nedarbas

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija

Sužinoti Bažnyčios požiūrį į nedarbą. Išanalizuoti darbą vietiniu, nacionaliniu ir pasauliniu mastu, apmąstant priežas-
tis, pasekmes, sprendimo būdus. Pagalvoti, ką reikėtų daryti, kad pats netaptum bedarbiu.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę.
Gebės diskutuoti, argumentuoti savo nuomonę.
Mokinių stebėjimas ir atsakymai į klausimus.

Sužinos Bažnyčios požiūrį į nedarbą.
Susipažins su nedarbu vietiniu, nacionaliniu ir pasauliniu mastu.
Diskutuos, kodėl žmonės neturi darbo.
Susimąstys, ką reikia daryti, kad pats nebūtum bedarbis.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Sąvokos: ,,enciklika” paaiškinimas.
Sąvokų ,,vietinis, nacionalinis, pasaulinis” aiškinimasis.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Užduotis Nr.1

Temos ,,Krikščionys ir darbas” skaitymas

Užduotis Nr.2
Plakatų kūrimas
,,Nedarbas vietiniu nacionaliniu, pasauli-
niu mastu.’’

Darbų pristatymas

Diskusija

Mokinių grupėms išdalijami teiginiai:
1. Žmonės nedirba, todėl,kad nenori dirbti.
2. Žmonės nedirba, nes negauna jų 

poreikius/norus atitinkamo darbo.
3. Žmonės nedirba, nes mažai darbo vietų 

(ekonominės problemos)

Pamokos užbaigimas. Kokie tavo žings-
niai, kad turėtum darbą?

Mokiniai skaito tekstą ir atsako  į klausimus:
Ką paskelbė Popiežius Leonas XIII?
Kas kalbama II Vatikano Susirinkimo nutarimuo-
se apie žmogaus teisę į darbą?
Kaip kunigas Jonas Bosko rūpinosi neturtingai-
siais ir jiems padėdavo?
Kaip turi būti žiūrima į darbą pagal Dievo planą?

Mokiniai grupėse kuria plakatus.
1 grupė: nedarbas vietiniu mastu ,
2 grupė: nedarbas nacionaliniu mastu,
3 grupė: nedarbas pasauliniu mastu.

Grupės pristato savo darbus

Mokiniai grupėse diskutuoja, ar pritaria gauta-
jam teiginiui, ar ne, paaškindami kodėl. Kie-
kviena grupė garsiai perskaito gautą teiginį ir 
pasako savo argumentus, kodėl pritaria ir kodėl 
nepritaria. 

Mokiniai atsako į šį klausimą.

Internetas,
Krikšionių tikybos 
vadovėlis,
lapai, spalvoti 
lapeliai, rašymo 
priemonės,
papildoma medžia-
ga.
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Dalyko sritis: Dorinis ugdymas, socialiniai mokslai

Ciklas: Lyčių lygybė – įvadas

Tarpdalykinė integracija: 

Dorinis ugdymas
Socialiniai mokslai
Kalbinis ir matematinis raštingumas
Sveikata ir asmens gerovė

Koks yra skirtumas tarp 
biologinės ir socialinės lyčių 

tapatybės? 

Ar religiniai lyčių vaidmenys 
yra priimtini šiuolaikinėje 

visuomenėje?

Koks buvo moterų gyvenimas 
praeityje?

Ką religijos sako apie lyčių 
vaidmenis?

Ar yra lyčių lygybė Jungtinėje 
Karalystėje?

Kaip galime užtikrinti lyčių 
lygybę Jungtinėje Karalystėje?

PROBLEMINIAI 
KLAUSIMAI

Užrašams



127

Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema Koks yra skirtumas tarp biologinės ir socialinės lyčių tapatybės?

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Suprasti skirtumus tarp biologinės socialinės lyčių tapatybės.
2. Ištirti, kaip lytis įtakoja mūsų vaidmenį visuomenėje. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Įsitraukimas į diskusiją
1. Atpažins biologinius ir socialinius lyčių skirtumus.
2. Gebės išrūšiuoti teiginius apie skirtingas lytis.
3. Apibendrins grupės/ klasės diskusiją naudodamiesi Minčių žemėlapiu. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos. 

Skirtumai tarp socialinės ir biologinės lyčių tapatybės. 
Diskusijos apibendrinimas naudojantis Minčių žemėlapiu. 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

Naudojant Minčių lietaus metodą skatinti moki-
nius diskutuoti apie biologinę ir socialinę žmonių 
tapatybę. 

Paaiškinti jų reikšmę.

Rūšiavimo pratimas, kur vaikai atskiria teiginius, 
susijusius su biologine ar socialine lyties tapatybe.

Vesti diskusiją, kaip visuomenė kuria lyčių vaidme-
nis. (Galima pažiūrėti  per Youtube ištrauką iš  Ellen 
DeGenertes šou apie pieštukus)

Diskusija porose apie lytis.

Rašomi apibendrinamieji teiginiai.

Grupinė atlieka rūšiavimo užduotis. 

Klasės/ grupės diskusija. Žiūrima ištrauka 
iš  Ellen šou. Apibendrinama diskusija ir 
Minčių žemėlapis.   

Brošiūra;
Rūšiavimo 
kortelės (jei 
naudojamos);
Spalvoti 
pieštukai;
You tube 
ištrauka.
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Pamokos planas nr. 2
 
Pamokos tema Istoriniai moterų vaidmenys Britanijoje ir Dundee mieste

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Suprasti istorinius Britanijos moterų vaidmenis.
2. Palyginti tuos vaidmenis su šiuolaikiniais lyčių vaidmenimis.
3. Palyginti tradicinius istorinius vaidmenis su moterų vaidmenimis Dundee mieste praeityje. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Dalyvavimas grupinėse užduotyse.
Užrašyti atsakymai į situacijos 
vertinimo klausimus.
“Dundee moterų tako” namų užduo-
ties užbaigimas.

1. Gebės apibūdinti tradicinius Britanijos moterų vaidmenis. 
2. Gebės dirbti kartu identifikuodami istorinius lyčių vaidmenis, šiuolaikinius 

lyčių vaidmenis ar abu. 
3. Gebės analizuoti, kaip lyčių vaidmenys pasikeitė bėgant laikui. 
4. Gebės paaiškinti, kaip Dundee mieste buvo paneigiami lyčių stereotipai.  
5. Apmąstys, ar Dundee mietas vis dar gali būti vadinamas „Moterų miestu“.
6. Atliks tyrimą „Dundee moterų takas“.

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Sufražistės
Mokiniai naudos Venn diagramą klasifikuodami idėjas
Tyrinėjimas ir santrauka.

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Skaityti informaciją apie istorinius lyčių 
vaidmenis ir aptarti pagrindinius faktus. 

2. Aiškinti Venn diagramos užduotį. Mokiniams 
duoti  „vaidmenų“ korteles.  Jie turi nuspręsti 
ar vaidmuo stereotipiškas tai lyčiai iš 
istorijos, ar tai šiuolaikinis vaidmuo, ar abu. 

3. Mokiniai turi aptarti savo atsakymus ir 
užrašyti pastebėjimus brošiūroje. Ji tampa 
pagrindu klasėje kylančioms diskusijoms ir 
refleksijai. 

4. Paskaityti informaciją apie Dundee kaip 
„Moterų miestą“. Diskusijoje aptarti, ką tai 
reiškia ir ar taip tebėra šiuo metu. Mokiniai 
užrašo pastebėjimus. 

5. Diskusija apie „Dundee moterų kelią“ – 
parodyti puslapį. 

1. Klausytis informacijos apie istorinius lyčių 
vaidmenis.

2.  Venn diagramos užduotis.
3. Aptarti diagramos užduoties rezultatus – 

ar pasikeitė lyčių vaidmenys? – užrašyti 
pastebėjimus. 

4. Klasės diskusija apie „Moterų miestą“ . 
Užrašyti pastebėjimus 

5. Klausyti informaciją apie Dundee moterų 
kelią. 

6. Įvertinti ar tai naudingas ir reikšmingas 
reiškinys. 

7. Namų užduotis– mokiniai atlieka tyrimą, 
susijusį su kitomis kelyje esančiomis 
moterimis ir surašo faktus.  

Bukletas
Klasifikavimo 
kortelės – 
Istoriniai lyčių 
vaidmenys.
Venn diagramos 
šablonas(A3)
Internetinis 
puslapis:
www.dundeewo-
menstrail.org.uk
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema Lyčių lygybė Jungtinėje Karalystėje

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Suprasti, kad lyčių nelygybė egzistuoja ir Jungtinėje Karalystėje.
2. Analizuoti Jungtinės Karalystės statistinius duomenis, susijusius su lyčių lygybės problema. 
3. Analizuoti nelygybės tipus. 
4. Generuoti idėjas, kaip Jungtinėje Karalystėje galima būtų užtikrinti lyčių lygybę. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Įsitraukimas į diskusiją
Gaunama grįžtamųjų grupinių 
diskusijų informacija
Raštu pateikti atsakymai po 
užduočių. 

1. Išanalizavę statistinius duomenis, gebės daryti iš jų apibendrinimus ir išvadas. 
2. Gebės dalyvauti grupinėje diskusijoje apie lyčių lygybės situaciją Jungtinėje 

Karalystėje. 
3. Gebės analizuoti skirtingus nelygybės tipus ir dalyvauti grupinėje diskusijoje 

apie dabartinę situaciją Jungtinėje Karalystėje. 
4. Gebės kūrybiškai ieškoti sprendimų, kaip išspręsti lyčių nelygybės problemas 

Jungtinėje Karalystėje.

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Galimybių nelygybė
Rezultatų nelygybė
Statistinių duomenų analizė ir išvadų darymas.

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Mokiniai supildo procentus lentelėje, naudoja 
skaičiavimo įgūdžius. Ši informacija sudarys 
pagrindą diskusijai apie lyčių nelygybę Jungtinė-
je Karalystėje. 

2. Tolesnės statistikos aiškinimas, mokiniai 
prašomi diskutuoti apie tai, kuri statistika juos 
labiausiai nustebino. Tai toliau skatina diskusi-
ją.

3. Pozityvios diskriminacijos sąvoka ir diskusija, ar 
toks reiškinys yra priimtinas. 

4. Skirtingų nelygybės tipų paaiškinimas.  Duoda-
mi pavyzdžiai. Mokiniai dirba kartu, kad užpildy-
tų diagramą. 

5. Mokiniai atsako problemų sprendimo klausimus. 
Užbaigiama apibendrinimo diskusija. 

1. Užpildoma lentelė su statistiniais duomeni-
mis, procentais. 

2. Diskusija apie gautą statistinę informaciją. 
Pastebėjimai apie tai, kokia statistika juos 
labiausiai nustebino. 

3. Grupės diskusija apie pozityvią diskrimina-
ciją. Užrašomi atsakymai. 

4. Klausoma paaiškinimo apie skirtingus 
nelygybės tipus. Grupėje aptariama kur ji 
pasireiškia, užpildyti diagramą.

5. Apgalvoti būdus, kaip lyčių lygybė gali būti 
užtikrinama Jungtinėje Karalystėje. Parašyti 
kelis apmąstymų sakinius brošiūroje. 

Brošiūra
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema Lytys religijoje

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Suprasti, kad daug pasaulio religijų mini lyčių vaidmenis. 
2. Gebėti kritiškai apmąstyti lyčių vaidmenis religijoje ir įvertinti lyčių lygybę religijoje. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

1. Raštu atsakyti klausimai.
1. Gebės įvertinti ir reitinguoti religijas pagal lyčių lygybės kriterijų.
2. Gebės kritiškai įvertinti lyčių vaidmenis religijoje, gebės pateikti savo nuomonę apie tai. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Žinomų ir mažiau žinomų pasaulio religijų pavadinimai ir simboliai. 
Deimanto pratimas.
Lyčių vaidmenys religijoje. 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Aptarti visas numatytas religijas, paaiškinti vyrų 
ir moterų vaidmenis, minimus religijoje. 

2. Paskatinti mokinius apmąstyti, kiek lygūs yra 
vyrai ir moterys skirtingose religijose, reitinguo-
ti jas pagal šį kriterijų. 

3. Naudoti deimanto pratimą aptariant lyčių lygy-
bę religijoje.  – ar įmanoma lygybė, bet skirtingi 
lyčių vaidmenys?

4. Paaiškinti užduotis raštu ir paprašyti mokinius 
jas atlikti savarankiškai tam, kad jie galėtų 
parašyti savo apmąstymus apie aptariamus 
dalykus. 

1. Išklausyti mokytojo aiškinimus apie lyčių 
vaidmenis daugelyje religijų. 

2. Reitinguoti religijas pagal lyčių  lygybės 
kriterijų. Nupiešti simbolius. 

3. Pasidalinti nuomonėmis su klase. 
4. Išreikši savo nuomonę raštu apie įvairius 

problemos aspektus. 

Brošiūra
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VENN DIAGRAMA

Nei vienas

Istorinis Abu Šiuolaikiškas

VAIDMENŲ RŪŠIAVIMO KORTELĖS
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Apsipir-
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Kurti 
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vaikius

Prižiūrėti 
vaikius

Šeimoje 
daž-

niausiai 
vairuoti

Šeimoje 
daž-

niausiai 
vairuoti

Dau-
giausiai 
uždirbti 
šeimoje

Dau-
giausiai 
uždirbti 
šeimoje

Būti 
protingu

Būti 
protingu
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Dalyko sritis: Dorinis ugdymas

Ciklas: Lyčių lygybė švietime 

Tarpdalykinė integracija:

Dorinis ugdymas
Sveikata ir asmens gerovė
Raštingumas
Socialiniai dalykai

Kokie yra Tūkstantmečio 
tikslai? Kas padarė teigaimą pokytį?

Kodėl švietimas yra svarbus? Kaip galime išspręsti nelygias 
lyčių galimybes švietime?

Ką reiškia – būti pasaulio 
piliečiu?

Kokias problemas sukelia 
nepakankamas išsilavinimas?

PROBLEMINIAI 
KLAUSIMAI

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema Pasaulio pilietiškumas ir Žmogaus teisės

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

 Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Išsiaiškinti, ką reiškia sąvoka “pasaulio pilietis” ir apmąstyti, kuo aš prisidedu prie pasaulio pilietiškumo. 
2. Suprasti, kad visi pasaulyje turi tas pačias prigimtines žmogaus teises. 
3. Sužinoti, kad žmogaus teisės yra svarbios ir kartais dėl jų tenka kovoti. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Įsitraukimas į grupines diskusijas
Raštu atlikta refleksija

1. Gebės apibūdinti kas yra pasaulio pilietis. 
2. Sugės apibrėžti, kokius pasaulio piliečio bruožus galima sustiprinti ar išvystyti. 
3. Gebės suklasifikuoti žmogaus teises pagal svarbą ir gebės pagrįsti savo nuomonę. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Pasaulio piliečio vaidmuo. 
Pagrįsti nuomonę apie žmogaus teises. 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Trumpai paaiškinti pasaulio pilietiškumo terminą. 
Paaiškinti užduotį “Galva, rankos, širdis”. Panau-
doti jį sukuriant savo Pasaulio piliečio apibrėži-
mą.  

2. Paklausti mokinių, kokių pasaulio piliečio savybių 
jiems trūksta. 

3. Paaiškinti, kokios yra žmogaus teisės. Paprašyti 
mokinių suklasifikuoti jas pagal svarbą. Panau-
doti šią užduotį klasės diskusijai. Ar išsilavinimas 
yra svarbu? 

1. Užduotis “Galva, rankos, širdis”, ką 
reiškia būti pasaulio piliečiu. . 

2. Mokiniai atsako refleksijos klausimus. 
3. Kortelių klasifikavimas pagal svarbą. 
4. Užbaigti įvertinimą, būti pasiruošusiems 

pristatyti tai visai klasei. 

Brošiūra

Kortelės 
klasifikavimui

Spalvoti 
pieštukai
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema Tūkstantmečio tikslai

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Sužinoti, kas yra Tūkstantmečio tikslai ir  kiek jie yra pasiekti. 
2. Įžvelgti sąsajas tarp Tūkstantmečio tikslų. 
3. Apmąstyti Tūkstantmečio tikslų svarbą. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Įsitraukimas į grupės diskusiją.
Sąsajų diagramos užbaigimas. 
Raštu atlikta refleksija

1. Gebės paaiškinti, kas yra Tūkstantmečio tikslai ir kokie darbai jau yra atlikti.
2. Gebės paaiškinti, kaip Tūkstantmečio tikslai įtakoja vienas kitą. 
3. Įvertinti Tūkstantmečio tikslų naudą. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos

Žodynas, susijęs su Tūkstantmečio tikslais.
Tūkstantmečio tikslų tarpusavio sąsajos. 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

Paaiškinti, kas yra Tūkstantmečio tikslai ir kas 
jau padaryta jų siekiant. 
Paaiškinti, kaip jie įtakoja vienas kitą ir pateikti 
pavyzdžius.
Atlikti „Sąsajų“ užduotį ir organizuoti klasės 
diskusiją jas aptariant. 
Aptarti refleksijos užduotis – Ar Tūkstantmečio 
tikslai naudingi ? Realūs? 

1. Mokiniai klauso paaiškinimo apie Tūkstan-
tmečio tikslus ir parašo savo apmąstymus 
– ar tai yra gera idėja. 

2. Įžvelgia sąsajas tarp skirtingų Tūkstantme-
čio tikslų ir užbaigia sąsajų lentelę. 

3. Atsako į klausimus, yra pasiruošę klasės 
diskusijai. 

Brošiūra
Klasės lenta
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema Kodėl išsilavinimas ir švietimas yra svarbūs?

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Kritiškai analizuoti iš skirtingų šaltinių gautą informaciją.
2. Suprasti, kad pasaulyje mergaitės neturi tokių pačių galimybių gauti išsilavinimą kaip berniukai, ir tai nėra teisinga. 
3. Suprasti, kokią įtaką turi moterų išsilavinimas pasaulio bendruomenei. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Įsitraukimas į klasės diskusiją. 
Įsitraukimas į grupines užduotis – 
Galvok, poruok, dalinkis. 
Diagramos “Švietimo įtaka” 
užbaigimas. 

1. Gebės paaiškinti, kodėl nelygios teisės gauti išsilavinimą yra neteisinga 
moterų atžvilgiu. 

2. Gebės pateikti priežastis, kodėl išsilavinimas yra svarbus. 
3. Gebės atrinkti svarbiausius faktus ir informaciją, kokią įtaką mergaičių 

gyvenime turi išsilavinimas. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Informacijos trinkimas.
Empatija tiems, kurie neturi galimybių gauti išsilavinimą. 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & 
Diferencijavimas  

(Mokinių vaidmuo)
Ištekliai

1. „Jų batuose“ užduotis. Padėkite atrinktus paveikslėlius. 
Padalinkite klasę. Duokite mokiniams 3 minutes įsi-
dėmėti paveikslėlius. Duokite pusei klasės popieriaus 
lapą, o kitai pusei 1 rašiklį 4-6 mokinių grupei. Duokite 
2 minutes surašyti tai, ką jie atsimena. Aptariant 
užduotį, reiktų išgauti atsakymą, kad tai nėra sąžininga. 
Panaudokite tai kaip pagrindą diskusijai apie švietimą 
ir išsilavinimą  - kaip mūsų patirtis skiriasi nuo patirčių 
pasaulyje? 

2. Galvok, poruok, dalinkis  - mokiniai daro išvadas, kodėl 
išsilavinimas yra svarbus. 

3. Paaiškinti, kokią įtaką daro išsilavinimas mergaitėms ir 
kodėl tiek daug mergaičių negauna?

4. Duoti mokiniams paskaityti faktų failus. Paprašyti mo-
kinius išryškinti bent vieną teigiamą dalyką, kuris siejasi 
su mergaičių švietimu kiekvienu iš tų atveju. 

1. Atlieka „Jų batuose“.  Užbaigia 
žaidimą ir dalyvauja diskusijoje – 
kaip jaučiausi? 

2. Galvok, poruok, dalinkis – moki-
niai daro išvadas, kodėl išslavini-
mas yra svarbu. 

3. Klauso paaiškinimo, kodėl 
išsilavinimas mergaitėms yra 
taip svarbu. 

4. Skaito faktų failus. Diskusija 
grupėse. Užpildo lentelę brošiū-
roje. 

5. Klasifikuoja pagal svarbą mer-
gaičių švietimo daromą įtaką. 
Diskutuoja klasėje apie tai. 

Brošiūra
Juodraštiniai 
lapai

Markeriai, 
pieštukai

Klasės lenta, 
paveikslėliai

ActionAid faktų 
failai
(4 psl. ActionAid 
International 
Women’s Aid 
2012)
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema Kaip galima įveikti mergaičių švietimo problemas?

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Sužinoti, su kokiomis problemomis susiduria mergaitės, siekiančios išsilavinimo. 
2. Sukurti tų problemų įveikimo idėjas ir sprendimus. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Brošiūroje užpildyta lentelė
1. Gebės įvardinti pagrindines kylančias kliūtis siekiant mergaitėms įgyti išsilavinimą. 
2. Išvardins 3 veiksmus, kaip galima šias kliūtis įveikti. 
3. Paaiškins, kurie iš šių sprendimų yra tikroviškiausi ir realiai įgyvendinami.  

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Problemų sprendimas
Realiai įgyvendinami sprendimai 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Peržvelgti visas kliūtis, susijusias su išsilavinimo įgijimu 
pasaulyje, įsitikinti, kad mokiniai jas supranta. 

2. Paaiškinti, kokios skirtingos visuomenės grupės gali 
imtis veiksmų toms kliūtims įveikti. Jei reikia, duoti 
pavyzdžių. 

3. Paprašyti mokinių užpildyti lentelę, esančią brošiūroje 
ir nuspalvinti veiksmus, tinkančius konkrečiam barjerui 
įveikti. 

4. Moderuoti klasės diskusiją. 

1. Atranda problemas, susijusias su 
išsilavinimu ir švietimu. 

2. Atpažįsta 3 skirtingus būdus 
išspręsti tas problemas. 

3. Grupėje atranda, kuris problemų 
sprendimo būdas yra realistiškiau-
sias. 

Brošiūra

Markeriai, 
pieštukai
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Pamokos planas nr. 5

Pamokos tema Kas padarė teigiamą pokytį - Malala atvejo analizė

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Sužinoti, kas yra Malala ir ką ji nuveikė mergaičių švietimo srityje.
2. Sužinoti, kad pasaulyje yra daug moterų, kurios daug pasiekė. 
3. Sužinoti,, kaip moterų švietimas įtakoja situaciją pasaulyje. 
4. Analizuoti kalbą.

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Raštu pateikti kalbos analizės 
klausimų atsakymai. 
Teiginių užduoties atlikimas. 

1. Išklausys ir gebės užsirašyti pastebėjimus iš Malala kalbos. 
2. Gebės prisiminti informaciją ir atsakyti į klausimus. 
3. Gebės raštu pateikti asmenines įžvalgas apie Malala ir jos, kaip pasaulio pilietės, 

vaidmenį. 
4. Gebės apmąstyti ir pateikti įžvalgas susijusias su globalaus pilietiškumo teiginiais. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Klausymas ir įžvalgų užsirašymas. Informacijos įsiminimas.
Užduotis “Skalbinių juosta”.

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & 
Diferencijavimas  

(Mokinių vaidmuo)
Ištekliai

1. Papasakoti, kas buvo Malala.  Paskaityti informaciją 
brošiūroje.

2. Parodyti jos kalbą, pasakytą JT. Priminti mokiniams 
užsirašyti pagrindinę informaciją. 

3. Leisti mokiniams atsakyti klausimus, suteikti grįžtamąjį 
ryšį.

4. „Skalbinių“ juostos užduotis – gali būti atliekama virtua-
liai arba realiai. 

5. Duoti mokiniams išspausdintus teiginius, jie turi juos 
išdėstyti pagal tai, ar pritaria teiginiui, ar ne. Jie taip pat 
gali pajudinti prieš tai padėtą teiginį. Užduotis atliekama 
tyloje. 

6. Pabaigoje mokiniai turi parašyti po tris teiginius: su 
kuriuo sutinka, dėl kurio nėra tikri, su kuriuo visiškai 
nesutinka. 

1. Klausosi kalbos ir užsirašo 
pastebėjimus. 

2. Atsako klausimus brošiūroje. 
3. Pateikia apmąstymus, susijusius 

su Malala ir jos, kaip pasaulio 
pilietės, vaidmeniu. 

4. Paskaito teiginį, kuris duodamas 
ir apmąsto jį. 

5. Deda teiginį “Skalbinių juostoje” 
pagal tai kiek su juo sutinka, 
perkelia kitą teiginį, jei nepritaria 
jo buvimo vietai. 

6. Užsirašo mintis brošiūroje.

Brošiūra
Malala kalba 
(BBC arba 
YouTube)
‘Skalbinių 
juosta’ 
(elektroninė 
arba tikra 
juosta ir 
segtukai)
Atspausdinti 
teiginiai
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Pamokos planas nr. 6

Pamokos tema Problemų medis – mokomės kartu

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Apmąstyti tai, kas buvo išmokta.
2. Įžvelgti sąsajas tarp problemos priežasčių, susieti šias priežastis su galimais sprendimo būdais. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Problemų medžio užbaigimas

1. Gebės dirbti kartu identifikuojant problemos priežastis atrandant 
galimus sprendimo būdus. 

2. Sukurti individualų problemų medžio projektą. 
3. Dirbti kaip komanda prie galutinio problemų medžio. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Problemų medis

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Priminti pagrindines lyčių nelygybės 
švietime  priežastis 

2. Paaiškinti problemų medžio kūrimo 
taisykles. 

3. Organizuoti mokinių darbą grupėmis  
kad jų brošiūrose būtų sukurtas proble-
mų medžio projektas .

4. Suorganizuoti mokinius dirbti prie 
galutinio problemų medžio projekto. 

1. Dirba kartu bandydami identifikuoti 3-4 lyčių 
nelygybės švietime priežastis. (rašo prie šaknų). 

2. Dirba kartu bandydami identifikuoti problemas, 
kurias sukelia mergaičių negalėjimas lankyti 
mokyklos (rašo prie šakų).

3. Dirba kartu identifikuodami galimus šių proble-
mų sprendimus (rašo prie lapų). 

4. Dirba kartu kurdami galutinį problemų medį.

Brošiūra
Problemų medis
Rudas popierius
Žalias popierius
Žirklės
Klijai
Flomasteriai
Dideli lapai 
(A3)
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Pamokos planas nr. 7

Pamokos tema Vykdoma kampanija - problemos išryškinimas bendruomenėje. 

Formuojami pasaulio pilietiškumo įgūdžiai, vertybės, nuostatos.

Empatija Savigarba Pagarba skirtingumui Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Gebėjimas priimti neteisingumo iššūkius Tikėjimas, kad galiu įtakoti pokyčius

Mokymosi tikslai:

1. Suprasti, kad visis yra atsakingi už tai, kad pasaulis taptų teisingesne vieta gyventi ir pamąstyti, kuo kiekvienas 
gali prisidėti, kad taip atsitiktų.

2. Dirbti kartu, kad sugalvotų veiksmus, kaip sumažinti lyčių nelygybę švietime.
3. Šviesti kitus apie šią problemą naudojant jau turimą medžiagą. 

Kaip įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

1. Kampanija Facebook 
puslapis

2. Kampanija Tweet
3. Mokinių apmąstymai

1. Kartu įgyvendins kampaniją siekiant išryškinti lyčių nelygybės problemą švietime. 
2. Sukurs Facebook puslapį ir Tweet.
3. Gebės mokyti kitus apie lyčių lygybės švietime problemą naudojant jau turimą 

medžiagą. 

Naujas žodynas, įgūdžiai, sąvokos.

Naudojami socialiniai tinklai žmonių sąmoningumui kelti. 
Mokyti kitus naudojant savo paruoštą medžiagą. 

Pagrindiniai mokymo aspektai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys & Diferencijavimas  
(Mokinių vaidmuo)

Ištekliai

1. Paaiškinti, kaip svarbu apie lyčių lygybės 
švietime problemą kalbėti visuomenėje, ir kokį 
vaidmenį tame gali suvaidinti socialiniai tinklai. 

2. Organizuoti mokinių darbą poromis kuriant  
Facebook puslapį ir Tweet išryškinant šias 
problemas. 

3. Suteikti mokiniams galimybę mokyti vieniems 
kitą apie jų vykdomą kampaniją. 

4. Gauti grįžtamąjį ryšį iš ciklo apibendrinamosios 
užduoties. 

1. Apmąsto, kaip socialiniai tinklai ir žinias-
klaidos priemonės gali būti panaudotos 
sprendžiant lyčių nelygybės švietime 
problemas.

2. Sukuria Facebook puslapį ir Tweet susietą 
su ta problema.

3. Poromis aiškina savo kampanijos tikslą. 
4. Apmąsto ciklo veiklas. Ar pasikeitė nuomo-

nė diskutuotų temų atžvilgiu? Ar pasikeis 
veiksmai?

Brošiūra
Spalvoti 
pieštukai



GLOBALAUS ŠVIETIMO PAMOKŲ RINKINYS140

LYČIŲ RŪŠIAVIMO KORTELĖS

Moterys gali gimdyti, vyrai ne. Mergaitės yra švelnios, 
berniukai yra tvirti. 

Indijoje žemės ūkio srityje 
moterims mokama 40-60%  

vyro  atlyginimo.

Moterys gali maitinti kūdikius 
krūtimi, vyrai gali maitinti 

kūdikius iš buteliuko. 

Dauguma statybos sektoriaus 
darbuotojų Didžiojoje 
Britanijoje yra vyrai. 

Vyrų balsai keičiasi  per lytinį 
brendimą, moterų – ne. 

Vienoje 224 kultūrų studijoje, 
5 iš jų maisto gaminimo 

rūpesčius prisiima vyrai, o 36 
iš jų moterys rūpinosi namų 

statybos darbais. 

Pagal JT statistiką, moterys 
atlieka 67% pasaulio namų 
ruošos darbų, o jų pajamos 

sudaro tik 10% pajamų 
pasaulyje.
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GAMTOS MOKSLAI

Dalykas: Chemija

Tema: Žemė mūsų rankose

 Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija

Chemija, biologija, geografija.

Ką pasieksime sunaikinę 
„Žemės plaučius“?

Kaip sumažinti žmogaus 
veiklos padarinius?

Kokios yra klimato kaitos 
pasekmės?

Ar žmogus iš tikrųjų turi 
tokią didelę įtaką klimato 

pasikeitimams?

Būdai kaip sumažinti CO2 
emisiją?

NAGRINĖJAMOS 
PROBLEMOS

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Žemės atmosferos kaita: natūralu, ar antropogeninis poveikis?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Patikėti, kad galite keisti 
situaciją Gebės siekti sėkmės Puoselėjama pagarba gyvajai ir 

negyvajai gamtai
Ugdyti pažinimo 

džiaugsmą

Lankstus mąstymas Asmeninis tobulėjimas Gebėjimas paaiškinti klimato kaitą 
lemiančias priežastis

Mokymosi intencija:

Supažindinti mokinius su atmosferos susidarymu ir kaita. Aptarti jos svarbą visai Žemėje esančiai gyvybei. Gebėti 
atskirti natūralius ir žmogaus veiklos sukeltus procesus.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

“Saldžioji refleksija” 

• Kalbėti apie atmosferos susidarymą. (Nurodys 2-3 atmosferos susidarymo 
priežastis)

• Kalbėti apie atmosferos pasikeitimus. (Pateiks 3-5 atmosferos pasikeitimus)
• Skatinti įvairiapusiškai spręsti problemas. (Pateiks iki trijų problemos spren-

dimo būdų) 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Metanas, amoniakas, fotosintezė, iškastinis kuras, 

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Dokumentinio filmo “Namai” 
ištraukos žiūrėjimas.

Remdamiesi filmu ir vadovėliu 
aptarti atmosferos pokyčius.
 
Pateikiamas užduočių lapas Nr.1.
 

Parodomos ir aptariamos skai-
drės.

Pateikiama antra užduotis 
“Sugrupuok” 

“Saldžioji refleksija” 

Filmo žiūrėjimas.

Darbas grupėse: naudodamiesi “dvigubo burbulo” mąstymo 
žemėlapiu lygins pirminę Žemės atmosferą su dabartine.

Dirbdami grupėse mokiniai sudaro “dvigubo burbulo” 
mąstymo žemėlapį.
 
Darbus mokiniai pristato ir aptaria, jeigu reikia pataiso.

Mokiniai duotas frazes suklijuoja į užduočių lapus.

Mokiniams pasiūloma įvairiaspalvių dražė saldainių. 
Kiekviena spalva turi savo reikšmę, pasirinkimas argumen-
tuojamas.

Filmas “Namai”.
https://www.
youtube.com/
watch?v=jqxENM-
KaeCU

Užduočių lapas 
Nr.1.

Užduotis 
“Sugrupuok”.

“Saldžioji 
refleksija” 
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Dvi reakcijos, kurios priverčia pasaulį suktis/ kvėpavimas ir fotosintezė

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Ekologinis požiūris Gebėjimas suprasti gamtos 
dėsningumus

Tolerancija ir pagarba 
gamtos įvairovei

Atsakingumas už savo 
elgesio pasekmes

Skatinti išreikšti savo mintis Skatinti kūrybiškumą Integralumas

Mokymosi intencija:

Išnagrinėti kiekvieną reakciją atskirai ir pagalvoti, kaip būtų galima jas susieti tarpusavyje. Apsvarstyti, kaip masinis 
medžių bei kitos augmenijos naikinimas keičia oro sudėtį.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

“Trijų kėdžių metodas”.
• Analizuoti fotosintezės ir kvėpavimo procesus, nurodyti veikimo principą.
• Apjungti skirtingus procesus į vieną visumą.
• Įžiūrėti miškų svarbą ir nurodyti tris priežastis.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Kvėpavimas, gliukozė, “Žemės plaučiai”.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pateikiama pirma užduotis, užpildyti 
“apskritimo mąstymo žemėlapį”, jau įgytų 
žinių prisiminimui.

Rodoma trumpa video medžiaga, kuri vaiz-
duoja kvėpavimo ir fotosintezės procesus.

Užduotis “Jing ir jang”, arba “harmonija”.

Kas atsitiktų iškirpus medį?

Miškų reikšmė žmonijai. Ką pasieksime 
sunaikinę „Žemės plaučius“? 

Užduočių lapas nr.2.  Duodamas straipsnis, 
kuris padės atlikti užduotį.

Įsivertinimas “Trijų kėdžių metodas”.

Mokiniai grupėse atlieka užduotis, pildo 
“apskritimo mąstymo žemėlapį”.

Aptaria ir diskutuoja.

Mokiniai grupėse atlieka užduotį, fotosintezės 
ir kvėpavimo schema.

Mokiniai diskutuoja ir stengiasi atsakyti į 
klausimą. Aptariama fotosintezės svarba.

Mokiniai grupėse atlieka užduotį, naudodami 
“Deimanto” metodą.

Mokiniai pristato savo užduotį, komentuoja 
pasirinkimus. 

Mokinys pasirenka kėdę ir atsisėdęs pasako 
“ateities viziją”.

Užduočių lapas nr.1.

Trumpa video medžia-
ga.

Užduotis “Jing ir jang”, 
arba “harmonija”.

Užduočių lapas nr.2.

Įsivertinimas “Trijų 
kėdžių metodas”.
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema: Kaip mes keičiame natūralią pusiausvyrą? Anglies – deguonies apytakos ciklas, iškas-
tinis kuras.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Gebėjimas efektyviai 
argumentuoti

Mokytis išreikšti savo 
nuomonę

Gebėjimas suprasti gamtos 
dėsningumus

Gebėjimas ieškoti 
efektyviausio sprendimo

Pasaulio vientisumo suvokimas Harmonija gamtoje Savęs kaip pasaulio dalies suvokimas

Mokymosi intencija:

Aptarti, kaip didieji gyvybės ciklai Žemėje palaiko atmosferos pusiausvyrą, ir kaip iškastinio kuro deginimas suardė 
nusistovėjusią pusiausvyrą. Pagalvoti ir pasiūlyti lokalias ir globalias priemones, kaip sumažinti iškastinio kuro 
naudojimą.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Vertinimas “Trys pasirinkimai”  
(Pasiimsiu su savimi/  Išmesiu/ Liko 
neaišku)

• Kalbėti apie fotosintezę ir kvėpavimą. 3-5 sakiniais nurodyti fotosintezės 
ir kvėpavimo procesą.

• 3-5 sakiniais pagrįsti atmosferos ir biosferos vientisumą.
• 2-3 sakiniais įvardinti save, kaip biosferos dalį. 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Biosfera, pramonės perversmas, puvimas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pamoka pradedama “minčių lietumi”. Klausimas: 
”Dabar klasėje yra 16 žmonių, mes visi kvėpuo-
dami naudojame O2, tą patį daro dar 7 milijar-
dai. Kodėl visiems užtenka O2?”

Pateikiama schema: anglies – deguonies apyta-
kos ciklas.  Užduoties lapas nr 1.

Užduoties patikrinimas.

Rodomas trumpametražis filmukas apie pramo-
nės perversmą.

Aptarimas.

Svarstyklių demonstravimas, parodoma pusiaus-
vyra tarp fotosintezės ir kvėpavimo bei, kaip 
iškastinio kuro deginimas suardė nusistovėjusią 
pusiausvyrą.

Aptarimui naudojams metodas argumentai: “už 
ir prieš”. Išdalijami 2 spalvų lipnūs lapeliai.

Refleksijai rodomas paveikslėlis.

Mokiniai, atsakinėja, galvoja, diskutuoja.

Mokiniai remdamiesi pateikta schema, atlieka 
užduotis ir atsako į klausimus. 

Pasitikrina atsakymus.

Aptarimas.

Stebi demonstravimą, klausosi aiškinimo.

Poros užrašo į skirtingų spalvų lapelius savo 
argumentus “už ir prieš”, apie iškastinio kuro 
deginimą.

Aptariamas paveikslėlis, mokiniai diskutuoja.

Anglies – deguo-
nies ciklas

Užduoties lapas 
nr 1.

Trumpametražis 
filmukas.

Paveikslėlis.
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Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Vertinimas “Trys pasirinkimai”  (Pasiimsiu 
su savimi/  Išmesiu/ Liko neaišku)   

Vertinimas “Trys pasirinkimai”  (Pasiimsiu 
su savimi/  Išmesiu/ Liko neaišku)  

Vertinimas “Trys 
pasirinkimai”  
(Pasiimsiu 
su savimi/  
Išmesiu/ Liko 
neaišku)  
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Pamokos planas nr.4

Pamokos tema: “Plona mėlyna linija, kuri mus saugo”: ozono sluoksnis ir gyvybė

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Keisti įpročius ir nuos-
tatas

Pagarba, tausojamasis santykis su 
supančia aplinka

Užtikrinti saugią ir 
švarią aplinką kitiems

Suvokti problemą ir pateikti 
problemos sprendimo būdų

Asmeninis gyvenimo būdas gali turėti 
įtakos ateities kartų gyvenimo sąlygoms

Pozityvus požiūris sprendžiant 
ekologines problemas

Mokymosi intencija:

Prisiminti ir aptarti ozono sluoksnio reikšmę ir svarbą. Būdai sumažinti ozono nykimą.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

Mokiniai užduočių lape paneigs arba 
patvirtins duotus teiginius.

• 5-7 sakiniais pristatys apie ozono susidarymą.
• Nurodyti 2-3 būdus, kaip galima sumažinti ozono sluoksnio nykimą. 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Ozonas, ozono skylė, chlorfluorangliavandeniliai (CFC), freonai.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pateikiama pirma užduotis, užpildyti 
“apskritimo mąstymo žemėlapį”, jau 
įgytų žinių prisiminimui.

Žiūrima trumpa vaizdinė medžiaga. 

Užduočių lapas nr 2.

Užduočių lapas nr 3.

Įvardija problemą ir paaiškina metodą 
“ežys”.

Pagalba mokiniams.

Užduočių lapas nr 4, “teisinga ir 
neteisinga”.

Mokiniai grupėse atlieka užduotis, pildo 
“apskritimo mąstymo žemėlapį”.

Aptaria, diskutuoja.

Mokiniai atlieka užduotis apie ozono lokaliza-
ciją ir susidarymą atmosferoje.

Remdamiesi vadovėliu ir interneto naršykle, 
mokiniai atlieka užduotį “įrašyk prsleistus 
žodžius” apie ozono reikšmę ir skyles.

Būdus, kaip mažinti ozono sluoksnio nykimą 
mokiniai išvardins naudodamiesi vadovėliu 
ir interneto naršykle. Naudojamas metodas 
“ežys”.

Apžiūri atsineštus aerozolius, nustato jie 
draugiški aplinkai ar ne. Ar juose yra CFC 
junginių, ar ne?

Mokiniai skaitys teiginiu ir parašys teisinga ir 
neteisinga.

Užduočių lapas nr 1.

Vaizdinė medžiaga. 

Užduočių lapas nr 2. 

Užduočių lapas nr 3.

Naudojamas metodas 
“ežys”.

Aerozoliai

Užduočių lapas nr 4.
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Pamokos planas nr.5

Pamokos tema: Šiltnamio efektas ir aš/ būdai mažinti CO2 emisiją.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Vidinė motyvacija Gebės siūlyti būdus kaip sumažinti 
iškastinio kuro sunaudojimą

Gebės pateikti ekologinės 
problemos sprendimo 

pavyzdžių

Nusakyti klimatą 
lemiančių veiksnių įtaką 

aplinkai

Atsakomybė už save ir supančią aplinką Kritinis mąstymas Savidrausmė

Mokymosi intencija:

Kodėl Žemė panaši į didelį šiltnamį? Aptarti, kokie arčiausiai mokyklos esantys objektai labiausiai teršia aplinką. 
Pasiūlyti, ką galiu padaryti aš, kad sumažinčiau CO2 patekimą į atmosferą.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai išsprendžia kryžiažodį.
• 3-5 sakiniais nurodys klimato kaitos problemas.
• Ieškoti sprendimo būdų. 3-5 sprendimo būdai.
• Nurodys vieną veiklą  Ką galiu padaryti aš? (tilto žemėlapis). 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Šiltnamio dujos, šiltnamio efektas, CO2 emisija, klimato kaita.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Kas yra šiltnamis? Kodėl jame šilčiau 
nei lauke?

Vaizdo medžiagos žiūrėjimas: Mokslo 
sriuba- apie klimato kaitą.

Užduotis nr. 2 “kompasas”.  

Užduotis nr 3, “Problemų medis”, jo 
sudarymas, ką galiu padaryti aš, kad 
sumažinčiau šiltnamio efektą?
 

Užduotis nr. 4, kryžiažodis.

Mokiniai atsakinėja, pildo“priežasties ir 
pasekmės”  žemėlapio dalis.

Darbas grupėse: naudodamiesi “kompaso” 
metodu atsakys į klausimą  “Kas lemia 
šiltnamio efekto padidėjimą?” ir ištirs sąsajas 
tarp aplinkos apsaugos, socialinių, ekonominių 
ir politinių ryšių.

Darbus pristato ir aptaria.

Atlieka užduotį porose sudaro problemų medį.

Darbus pristato ir aptaria. Lentoje suklijuoja-
mas “problemų miškas”.

Išsprendžia kryžiažodį.

Užduotis nr. 1, “priežasties 
ir pasekmės”  žemėlapis. 

https://www.youtube.com/
watch?v=0SHIepI-eTg

Užduotis nr. 2
“kompasas”.

Užduotis nr. 3 “problemų 
medis”.

Užduotis nr. 4, kryžiažodis.
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Priedas 1: Deimantas

Svarbiausi faktoriai

Mažiausiai svarbūs 
faktoriai

Priedas 2:
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Priedas 3: Straipsnis
Medžiai fotosintezės metu mums pagamina deguonį, būtiną gyvybei egzistuoti. Jei jie to nedarytų 
deguonies atsargos būtų išnaudotos labai greitai. Vėjas padeda paskleisti pagamintą deguonį. 
Masinis medžių, kitos augmenijos naikinimas keičia dirvožemio sudėtį, oro struktūrą, keičia aplin-
kos sąlygas. Daugelį žmonijos poreikių patenkina augmenija. Augalai mums ir vaistas ir maistas, 
ir namai ir energijos šaltinis, ir apranga ir estetinių poreikių tenkinimas. Be maistui naudojamų 
augalų neišgyventų jokia gyvybė, juose esančios cheminės medžiagos protingai naudojamos mus 
gydo, pluoštiniai augalai mums yra ir aprangos medžiagos. Energijos šaltiniu dažnai irgi būna 
augalai viena ar kita forma. 
........................................................................................................................................................................................................
Medžiai fotosintezės metu mums pagamina deguonį, būtiną gyvybei egzistuoti. Jei jie to nedarytų 
deguonies atsargos būtų išnaudotos labai greitai. Vėjas padeda paskleisti pagamintą deguonį. 
Masinis medžių, kitos augmenijos naikinimas keičia dirvožemio sudėtį, oro struktūrą, keičia aplin-
kos sąlygas. Daugelį žmonijos poreikių patenkina augmenija. Augalai mums ir vaistas ir maistas, 
ir namai ir energijos šaltinis, ir apranga ir estetinių poreikių tenkinimas. Be maistui naudojamų 
augalų neišgyventų jokia gyvybė, juose esančios cheminės medžiagos protingai naudojamos mus 
gydo, pluoštiniai augalai mums yra ir aprangos medžiagos. Energijos šaltiniu dažnai irgi būna 
augalai viena ar kita forma. 
........................................................................................................................................................................................................

Priedas 4: Sudėliok

O2 gamyba Fotosintezė Iškastinio kuro deginimas

Atmosferos kaita CO2 kiekio mažėjimas Nusistovėjusi atmosferos 
sudėtis

CO2 kiekio didėjimas Oro tarša O2 kiekio mažėjimas

O2 gamyba Fotosintezė Iškastinio kuro deginimas

Atmosferos kaita CO2 kiekio mažėjimas Nusistovėjusi atmosferos 
sudėtis

CO2 kiekio didėjimas Oro tarša O2 kiekio mažėjimas
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Natūraliai vykę/vykstantys procesai

Žmogaus veiklos sukelti procesai

Natūraliai vykę/vykstantys procesai

Žmogaus veiklos sukelti procesai
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DALYKAS: Chemija, Biologija

TEMA: Maistas  – “Aš esu alkanas!” 

Ugdymo turinio sritis(-ys)/integracija:

Sveikatos mokslai

Iš kur atsiranda maistas? 

Ar visi pasaulyje turi tokias pačias  galimybes 
įsigyti maisto, kaip mes Jungtinėje Karalystėje? 

Socialinis teisingumas? 

Gero maisto svarba - kaip 
užsitikrinti, kad būtum sveikas? 

Ar tai įmanoma kiekvienam 
žmogui pasaulyje?  

Ar tu valgai tvarkingai?  
Kokią reikšmę tai turi pasauliui? 

NAGRINĖJAMOS 
PROBLEMOS

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Maistas ir visa, kas yra gerai – gero maisto svarba 

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija: 

Įgyti supratimą, kodėl mums reikia maisto ir skirtingų jo grupių

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mintys pamokos pradžioje
Mintys pamokos pabaigoje
Klausimynas 

Aš galiu išvardinti pagrindines maisto grupes ir kodėl mūsų kūnui jų reikia 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Riebalai  
Angliavandeniai
Baltymai
Vaisiai / daržovės
Pieno produktai

Pagrindiniai mokymo punktai
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pirmąją pamoką leidžiam mokiniams 
išsakyti savo mintis. Gera gairė tam 
būtų “kaip tu jautiesi” paveikslėlis, 
kurį dar kartą reiktų apžvelgti po visų 
pamokų.

1. Kokias maisto grupes tu žinai?
2. Kam jos reikalingos?
3. Ką tau suteikia maistas?

Maisto grupavimas 
Eksperimentas
Paveikslėlis –‘Kažkas 
pasaulyje badauja’
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Kažkas pasaulyje badauja

Ar tai „geras“ ar „blogas“ vaizdas?

Kur tai yra?

Kas tai sukėlė?

Ar tas vaizdas tave kaip nors paveikė?

Ar tai veikia kiekvieną žmogų?

Kokių dar kyla minčių ir jausmų?
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Koks yra tavo meniu? 

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Išsiaiškinti ir palyginti savo kasdien valgomą maistą su kitų žmonių maistu aplink pasaulį

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Meniu sudarymas pagal pratybas
Vaikai pristato savo atradimus
Klasės diskusija 

Aš galiu surinkti duomenis apie maisto vartojimą pasaulyje

Pagrindiniai mokymo punktai
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Palengvinti mokinių tyrimą, ką 
žmonės valgo.

Mokiniai atlieka tyrimą apie skirtingus 
“meniu” pasaulyje.

Pratybos

IT – priėjimas prie interneto
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema: Iš kur visa tai?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Suprasti iš kur mus pasiekia maistas ir kokia viso to reikšmė pasauliui
Žinoti, kokie yra esminiai elementai augalo augimui ir padidėjusio ūkininkavimo reikalingumas šiandienos pasaulyje 

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Klausimai
Lentelė iš kur atsiranda maistas
“Galvok, poruok, dalinkis” grįžtamoji 
medžiaga

Aš galiu įvardinti, kad  azotas, fosforas ir kalis yra pagrindiniai elementai 
reikalinga augalo augimui
Aš suprantu trąšų reikalingumą, dėl padidėjusio ūkininkavimo pasaulyje 
Aš galiu susieti iš kur ateina maistas ir kokią tai turi reikšmę pasauliui 

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Išsiaiškinti, kad galima nusipirkti maistą parduotuvėje, bet iš kur jis atsiranda ten 
Anglies pėdsakai maiste
Maisto kaloringumas
Sąžiningas verslas (nesąžiningas verslas)

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pristatykite, iš ko pagamintas jūsų 
maistas, (pristatome pagrindinius 
augalo elementus) augimas, tręšimas, 
ūkininkavimas ir kt. 

Tyrimas Pratybos

Surinktos etiketės nuo 
maisto produktų. 
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema: Maisto poveikis

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Suprasti maisto poveikį sveikatai ir kaip netinkamas maistas daro įtaką neturtingų šalių žmonių sveikatai.
Suprasti, kad tavo pasirinktas maistas turi poveikio pasauliui.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Diskusija
Klausimynas

Aš galiu paaiškinti, koki poveikį pasauliui turi mano maisto pasirinkimas

Pagrindiniai mokymo punktai  
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Pravedama diskusija klasėje, naudojant jau 
turimas žinias iš ankstesnių pamokų.
Leiskite mokiniams tyrinėti temą toliau, klausiant:
Kodėl būtų geriau užsiauginti maistą vietoje?
Kodėl galėtų mėsos dieta turėti neigiamą įtaką 
pasauliui?
Kokią reikšmę turi, jei tu nuolat perki maitą iš kito 
pasaulio krašto? 

Klasės diskusija

Tyrimas 

Įrašoma ir pristato ką suprato 

Priėjimas prie 
interneto
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Pamokos planas nr. 5

Pamokos tema: Taigi, ką tu gali pakeisti? 

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Suprasti savo atsakomybę, už tai ką valgai

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Grįžtam prie padinio paveikslo
Veikla – “Kodėl? kodėl? kodėl?”

Aš suprantu savo atsakomybę už tai, ką valgau

Dietos svarba ir energijos balansas

Mūsų dietą sudaro maistas ir gėrimai , kuriuos suvartojame per dieną.

Sveiką dietą sudaro visų svarbiausių maistinių medžiagų balansas:
• agliavandeniai
• baltymai
• riebalai
• vitaminai ir mineralai
• skaidulos
• vanduo

Energijos duodančios maistinės medžiagos :
• angliavandeniai esantys grūduose,duonoje, bulvėse 
• riebalai esantys svieste, margarine ir lašiniuose

Geram kūno sudėjimui reikalingos maistinės medžiagos:
• baltymai esantys žuvyje, mėsoje ir riešutuose

Mus saugančios maistinės medžiagos:
• vitaminai ir mineralai esantys šviežiuose vaisiuose ir daržovėse

Apie pusė visų Britanijos gyventojų turi viršsvorį ir apie penktadalis yra nutukę. Kiekvienas nutukęs žmogus 
turi tikimybę susirgti tokiom ligom kaip infarktas ar diabetes.

Yra daugybė priažasčių , kodėl žmonės turi viršsvorį bet mokslininkai yra įsitikinę, kad žmogaus dieta ar valgymo 
įpročiai yra vienas iš daugelio faktorių lemiančių žmogaus svorį .
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Eksperimento tikslas yra sužinoti kokio tipo maistas suteikia mums daugiausiai energijos  – angliavandeniai, riebalai ar baltymai. 

Įranga

Apsauginiai akiniai

Bunzeno degiklis 

3 tigliai

Мėgintuvėlis su vandeniu

Тermometras

Trikojis staliukas

Svarstyklės

angliavandeniai, riebalai, baltymai

Instrukcija

1. Pasverti po 1gr kiekvieno maisto tiglyje.
2. Sustatykite įrangą kaip parodyta paveikslėlyje, su pirmuoju maisto produktu tiglyje, bet dar nekaitinkite.
3. Pamatuokite vandens temperatūrą  mėgintuvėlyje  ir užrašykite į lentelę, kuri parodyta kitame puslapyje.
4. Pradėkite kaitinti maistą  ir mėgintuvėlį su vandeniu pastatykite virš tiglio su kaitinamu maistu.
5. Pamatuokite vandens temperaturą vėl, kai maistas baigs degti ir užrašykite gautus duomenis į lentelę.
6. Pakartokite eksperimentą su riebalais ir baltymais. Prieš kiekvieną bandymą pakeiskite vandenį.

Eksperimento rezultatai

Maisto tipas
Vandens temperatūra (oC) Temperaturų skirtumas  

(oC)Prieš bandymą Po maisto sudegimo

angliavandeniai

riebalai

baltymai

Kurio maisto tipo 1gr suteikia mums daugiausiai energijos?
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Į gerai subalansuotą dietą turi įeiti įvairaus maisto , įskaitant daugybę vaisių ir daržovių ,ir maisto turinčio mažai 
cukraus bei riebalų.

Žemiau parodyta proporcingai reikiamo įvairaus  maisto kiekis žmogui per parą.

 pienas ir jo 
    produktai

 maistas su riebalais 
    ir cukrum

 vaisiai ir  
    daržovės

 duona ir 
    grūdai 

 mėsa ir  
    žuvis

1. Kuri maisto rūšis suteikia daugiausiai energijos?
2. Iš kokių maistinių medžiagų susideda mėsa ir žuvis?
3. Kodėl reikia valgyti daug vaisių ir daržovių?
4. Pagalvok kokį maistą valgei šią savaitę. Kokio maisto tavo organizmas gavo daugiausiai?

Tiriamoji užduotis:

Ką kiti valgo? Jungtinėje karalystėje mes turime didelį maisto ir gėrimų pasirinkimą kasdieniniam vartojimui. Žinoma, 
žiūrint į visą šalį, vienos vietovės būtų turtingesnės , kitos skurdenės. 

Pasirink 3 šalis ir papasakok klasei, ką sužinojai apie jas:
• Jų prieinamumas prie maisto ir vandens
• Maistas suvartojamas kasdien (tipas ir kiekis)
• Kokį poveikį jų sveikatai turi vartojamas maistas (teigiamą ar neigiamą)

Informaciją gali pateikti bet kokiu būdu, čia keletas idėjų:

Kiekvienai šaliai 
sudarytas meniu

Informacinis  
lankstinukas    

Straipsnis  
laikraštyje 

Plakatas    

Naujienų 
reportažas 
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Ką tu manai? 

Pasiklausius klasės skirtingų grupių nuomonės, ką tu galvoji ir jauti  apie maisto prieinamumą pasaulyje?

    Ar jis vienodas?  Kokį poveikį tai turi žmonėms?

    Ar tai teisinga?  Ar tu gali tai pakeisti?

Užrašyk savo mintis:

Iš kur visa tai atkeliauja?

Užduotis: kitai pamokai atsineškite etiketes maisto produktų, kuriuos vartojote praeitą savaitę. Klasėje aiškinsimės, iš 
kur atkeliavo tas maistas. Jei etikečių neturite, suraskite informaciją internete,iš kur atkeliavo vianas ar kitas produk-
tas . Pavyzdžiui, parduotuvės tinklapyje jūs rasite informaciją, iš kur jie vežasi ananasus.

Čia yra UK parduotuvių  puslapiai :

http://realfood.tesco.com/our-food/strawberry-fields-forever.html 

http://www.cadburyworld.co.uk/schoolandgroups/~/media/CadburyWorld/en/Files/Pdf/factsheet-chocolate-manufacture 

http://realfood.tesco.com/our-food/pick-of-the-bunch.html 

Grupėse:

Užbaikite šią lentelę:

maistas vietovė Škotija Britanija Europa Amerika Azija kita
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Galvok, poruok, dalinkis!

• Ar visas maistas yra iš Škotijos teritorijos?
• Jei ne-kodėl?
• Kaip maistas patenka į vietines parduotuves?
• Kokios problemos kyla dėl to?
• Kokie privalumai?
• Kur buvo užaugintas ar pagaminatas maistas?

Užrašyk savo mintis ir klausimus, kurie tau iškilo, žemiau.

Gero derliaus užauginimas

Augalai yra pagrindas, suteikiantis maisto pasaulio žmonėms.  Mes pasikliauname ūkininkais, kad jie užaugins gerą 
derlių, kuris mus išmaitins.

Pažvelk į žemiau esančius teiginius

Pasaulinis kviečių kiekis ne-
patenkino vartotojų poreikių 

paskutinius 7 iš 10 metų. 

Per visą istoriją, maisto saugumas buvo 
pagrindinis politinis klausimas. Daugumoje šalių 
šiandien, jis vis dar tebėra. Žmonės, su tuščiais 
skrandžiais, sunkiai pasiduoda valdymui, koks 
bebūtų politinis rėžimas. Kaip įrodymas būtų 
2008 m., kai maisto kainos kilo ir jo trūkumas 

sukėlė paniką tokiose šalyse kaip  Meksika, 
Pakistanas ir Egiptas.

Pasaulio populiacija toliau auga. Mūsų buvo 
mažiau negu 3 bilionai 1950 m. Šiandien mūsų 
yra apie 6,7 bilionai. Iki 2050 m., planuojama, 

kad mūsų bus apie 7,7 bilionai. Žiūrint pasauliniu 
mąstu, ūkininkavimas be tręšimo, tiesiog nebus 

pajėgus išmaitinti viso pasaulio.

Šiandien, be tręšimo, pasaulis yra pajėgus išmaitinti 
tik 52 % savo žmonių, pvz., jei kambaryje būtų 30 

žmonių, tai pusė  jų, būtų alkani. Realybėje, tokiose 
turtingose šalyse kaip Britanija, niekas neliktų be 

maisto. Nes Britanija tiesiog padidintų maisto 
importavimą iš kitų šalių, taip permesdama proble-
mą skurdesnėms šalims, kuriose liktų mažiau maisto 

vietiniams gyventojams.
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Kokia yra problema?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Koks yra jos sprendimo būdas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ar tikrai trąšos padeda derliui geriau augti?

Atliksite tyrimą, kad išsiaiškintumėte, ar tikrai trąšos padeda augalams geriau augti.

Kol tavo augalai augs, tu sužinok daugiau apie trąšas (dirbtines ir natūralias) ir kodėl jos vaidina 
tokį svarbų vaidmenį pasaulyje.

Tyrimas 

Tikslas :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Hipotezė :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Metodai:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Rezultatai:
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Išvados :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kas dabar?

Per pamokas iki dabar mes palietėme šias temas:
• Kam reikalingas mums maistas
• Kokios yra pagrindinės maisto grupės
• Savo valgomą maistą lyginome su kitų šalių maistu
• Kaip mes, Škotijoje, užsitikriname , kad turėtume maisto

Bet kaip mūsų maisto pasirinkimas daro įtaką pasauliui? Ar tai, ką valgome Škotijoje, padeda remti kitų šalių ekono-
mikas? Ar mes perkame tai, kas susiję su „sąžiningu verslu“? Ar mes darome žalos aplinkai, valgydami importuotą 
maistą? Ar mes atsivežame resursų iš kitų šalių? Klausimai, klausimai! 

Ir svarbiausia…
• Kodėl visi žmonės neturi vienodų galimybių gauti maisto ir ką tu gali padaryti dėl to?

Pamąstymui
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Kokia yra tavo problema? 

Pasirink vieną klausimą, kurį norėtum išnagrinėti.Mokytoja tau padės apgalvoti darbo planą. Tada pabandyk išspręsti 
tą problemą ir svarbiausia….ką tu pats gali padaryti , kad jos neliktų.

Kodėl ? kodėl ? kodėl ?

Kaip tavo maisto suvartojimas susijęs su pasauliu? Ką tu gali padaryti, kad tai turėtų teigiamos įtakos?
Pagalvok apie viską, ką sužinojai per pamokas ir parašyk savo mintis žemiau, ar ant atskiro lapo.

Klausimas? 
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Dalykas: Chemija

Tema: Kuras ir jo poveikis pasauliui

Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija:

Gamtos mokslai – chemija
Raštingumas
Sveikata ir gerovė

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Kas yra neperdirbta nafta?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Mokiniai sužino kas yra  neperdirbta nafta ir kaip ji susijusi su jų kasdieniniu gyvenimu.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mintys pamokos pradžioje.
Mintys pamokos pabaigoje.
Apklausa.

Galiu apibūdinti, kas yra neperdirbta nafta  ir kaip ji sudaryta.
Aš žinau produktus, kurie yra susiję su naftą kasdieniame gyvenime.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Nauji terminai: – neperdirbta nafta, frakcinė distiliacija,
Nauji įgūdžiai – atlikti frakcinę distiliaciją.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Kas yra neperdirbta nafta?

Iš kur ji gaunama?

Kokia yra cheminė naftos sudėtis?

Kokią naudą mes gauname iš jos?

Kam naudojate naftos produktus?

Kokius produktus, gautus iš neperdirbtos naf-
tos naudojate savo kasdieniniame gyvenime?
Išteklių nuotraukos

Frakcinės distiliacijos būdai iš neperdirbtos 
naftos, demo versija
Pradėti “Problemų sprendimo medį” - netva-
raus anglies pėdsaką
DVD (nuorodą į kitą pamoką) - mokiniams pa-
mąstymui: “kiekvienas pasaulyje turėtų galėti 
gyventi taip, kaip mes gyvename Škotijoje” -

DVD įrašas: parodyti 
socialinę neperdirbtos 
naftos pusę (galbūt 
antroje pamokoje).

Nuotraukų rinkinys
“Problemų sprendimų 
medis”
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Kas yra “Anglies pėdsakas”?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Ištirti, ką mokiniai mano  apie “Anglies pėdsaką”, kaip tai veikia pasaulį ir koks yra jų “anglies pėdsakas” (svarba).

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Diskusija
Apklausa
Požiūris į kaita (prieš / po apklausos, 
diskusijos ir kortelės su paveikslėliais)

Aš žinau, kas yra “anglies pėdsakas” Aš naudojau išteklius apskaičiuoti savo 
“anglies pėdsaką” Žinau ką  galėčiau pakeisti gyvenime, kad pagerinčiau 
savąjį pėdsaką.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Gilesnis mąstymas - apklausos
Žodynas  – “Anglies pėdsakas”

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Naudokite duotas instrukcijas, kad 
parodytumėt mokiniams, kaip sukurti 
savo profilį.

Mokytojas gali parodyti savo profilį 
lentoje mokiniams ir paaiškinti, kaip 
dirbti  svetainėje.

Mokiniai susikuria savo profilius interneto 
svetainėje – jie bus peržiūrėti  temos  
pabaigoje.

Mokiniai skatinami naudoti šį savo profilį 
namie ir parodyti kitiems.

“Problemų sprendimų medis” 
(tęsti)
http://my.1010uk.org/footprint 
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Pamokos plano nr. 3

Pamokos tema: Neperdirbtos naftos naudojimo poveikis. - Anglies pėdsakas

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Gebėti paaiškinti, kokį poveikį anglies dioksidas gali turėti mūsų pasauliui

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Per apklausą
Stebėti iššūkius internetiniame profilyje – 
ar jų “anglies pėdsakas” mažėja?

Galiu paaiškinti, kas yra “ anglies pėdsakas” 
Aš suprantu, koks yra mano įnašas į “ anglies pėdsaką”
Galiu paaiškinti savo “anglies pėdsako” poveikį  pasauliui

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Supažindinti mokinius su koncepcija, 
kad ne visi pasaulyje turi vienodą 
prieigą prie neperdirbtos naftos ir 
jos produktų

Priminti kokius naftos produktus mes 
turime gyvenime.
DVD pradėti mokinių apklausą
Pridėti prie “problemų sprendimo medžio”, 
jei reikės.

Interneto svetainė pažiūrėti į galimą 
veiksmą / užklausą

Powerpoint pristatymas
Kasdienių produktų, pagamintų 
iš neperdirbtos naftos, atranka
DVD, jei nebuvo rodomas 
praeitą pamoką

www.notstupid.org
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Pamokos plano nr. 4

Pamokos tema: Kokia yra alternatyva?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Kokios yra perspektyvios alternatyvos prieš žaliavinę naftą?

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Referatas
Pristatymo įgūdžiai
Apklausa

Galiu apibūdinti galimus alternatyvius energijos šaltinius.
Galiu apibūdinti kokį poveikį naudojant alternatyvius šaltinius gali turėti pasaulis.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Galimybė mokiniams  tyrinėti šią sritį leis jiems ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, pvz. vėjo turbinos, bangų 
generatoriai, saulės kolektoriai.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Tyrimais pagrįstos pamokos pri-
statymas.  Klausimų uždavimas:
• Kodėl mums reikia alternaty-

vios energijos?
• Kokią įtaką mažindami anglies 

dioksido išmetimą turėsime 
aplinkai?

•  Koks yra jūsų vaidmuo naudo-
jant alternatyvią energiją?

Tyrimais pagrįsta užduotis. Išsiaiškinti, 
kokių  yra alternatyvių energijos šaltinių, 
jų pliusus ir minusus, kurie iš jų naudoja-
mi lokaliai ir koks jų poveikis pasauliui.

Internetas
“Age of Stupid’ užduočių paketas ir 
DVD

Apsilankymas vietos vėjo jėgainėje 
(pavyzdžiui, Glasgow 
mokykloms Whiteless vėjo jėgainė 
praveda  nemokamas ekskursijas 
klasėms) 
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Pamokos plano nr. 5

Pamokos tema: Neperdirbtos naftos produktai,jų indėlis kuriant savąjį “Anglies pėdsaką”ir priėjimas 
prie jų.

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija: 

Mokiniai diskutuoja apie iškastinio kuro panaudojimą asmeniniame gyvenime. Sugalvoti perspektyvių sprendimų, 
siekiant sumažinti savo “anglies pėdsaką” ir nurodyti, kokį poveikį tai turės pasauliui.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Apklausa  pamokos pradžioje ir tuos pačius klausi-
mus užduoti pamokos pabaigoje (gali būti viena ar 
dvi pamokos)
Dar kartą  peržiūrėti mokinių “Mano 10:10” profilį 
(gal po kelių savaičių po šios pamokos - jau jų 
‘anglies pėdsakas” pasikeitė Ar mokiniai supras kokį 
poveikį jie sugebės padaryti pasauliui -? Diskusijos)

Galiu išvardinti skirtingus produktus, kurie yra pagaminti iš 
neperdirbtos naftos.
Galiu išvardinti produktus, kurie išgaunami frakcinės distilia-
cijos metu
Galiu susieti šiuos produktus su savo gyvenimu ir palyginti 
savo prieigą prie šių produktų su kitų šalių galimybėmis.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Socialinė nelygybė

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Mokytojas: priminti  išeitą medžiagą:

• Kam mes naudojame naftą ir jos produktus
• Poveikis kurį jie gali padaryti pasauliui
• socialinė neteisybė dėl neperdirbtos naftos 

išteklių plitimo
• Alternatyvos, kurios galėtų būti naudojamos.

Pradėkite pamoką paklausdami mokinių:

„Ką jūs galite padaryti, siekiant pagerinti savo 
„anglies pėdsaką” ir kaip tai įtakos pasaulį“ 

Diskusija grupėse

Paieška Internete

Klasės atsiliepimai (jų idėjos)

“Problemų sprendimų medžio” užpildy-
mas

“Problemų sprendi-
mų medis”

Internetas 
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Mokomasis dalykas: Kuras ir jo įtaka pasauliui

Mokymosi apžvalga

Kaip paaiškinta nagrinėjamų problemų plane, šių pamokų tikslas yra įtraukti socialinį ir aplinkos apsaugos poveikį 
naudojant kurą (daugiausia neperdirbtos naftos) į chemijos / gamtos mokslų programą.

Pamokų planas:

• Sužinoti, kas  yra neperdirbta nafta 
• Neperdirbtos naftos panaudojimas kasdieniniame mokinių gyvenime
• Šio kuro vartojimo poveikis pasauliui
• “Anglies pėdsakas”
• Veiksmai, kurie galėtų pakeisti dabartinį mokinių suvokimą.

Iš darbo per pamokas metu pagal aukščiau pateiktus išsamius pamokų planus  pastebėjau, kad mokiniai labia susi-
domėję ir kruopščiai atliko visas užduotis ir, kad labai natūraliai pasikeitė jų požiūris į socialinę neteisybę ir į naftos 
produktų vartojimą mūsų visuomenėje ir pasaulyje. Yra daug galimybių. Leiskite mokiniams tyrinėti tai, ką jie gali 
padaryti. Padėkite suvokti egzistuojančius skirtumus pasaulyje ir padėkite keisti dabartinius naftos produktų vartojimo 
papročius mūsų moderniame gyvenime.

Prieš pradedant šių pamokų ciklą, verta peržvelgti į šiuos, žemiau pateiktus Internetinius šaltinius:

http://my.1010uk.org/

http://practicalaction.org/

http://www.notstupid.org/ 

Aš įtraukiau visus anksčiau paminėtus tinklalapius į pamokų planus, tačiau yra daug daugiau svetainių ir kitų šaltinių 
plėtoti  šią temą. Aš paminėjau tik tuos, į kuriuos mokiniai atkreipė didžiausią dėmesį, labiausiai motyvavo mokinius ir 
turėjo įtakos jų sampratai apie geresnį ir teisingesnį pasaulį.
Žemiau pateikti vienuolikos pamokų planai, apima pagrindines sritis. Priklausomai nuo to, kaip jūs nuspręsite, šį 
pamokų paketą galima paskirstyti per trumpesnį laiką (gal mažiau Chemijos) arba taip pat jis gali būti paskirstytas 
per ilgesnį laiką, nes yra tiek daug įdomių ir sudėtingų problemų, kad patys mokiniai norės pabandyti jas išnagrinėti. 

Anglies pėdsakas - Mokinių Užduotys

Sukurkite savo : “Anglies pėdsako” profilį:
http://my.1010uk.org/
Spustelėkite ‘’Registruotis’’ nenaudojant facebook (pagal facebook skirtuką)
Spauskite “Registruotis” - naudokite savo mokyklos elektroninio pašto adresą, kad  galėtumėt prisijungti su savo 
slaptažodžiu.
Prisijunkite,kai tik gausite savo slaptažodį - jis bus išsiųstas jums elektroniniu paštu.
Eikite prie dešinėje ekrano pusėje esantį užrašą: “Mano pėdsakas” ir tada spustelėkite “Atnaujinti.”
Spauskite ant “Papasakokite šiek tiek apie save”
Stenkitės kuo sąžiningiau atsakyti į visus pateiktus klausimus – atsakymai parodys,koks yra jūsų  “Anglies pėdsakas .“
Jūsų užduotis  - sumažinti savo “Anglies pėdsaką” per ateinančias porą savaičių!
Jei dalijatės kompiuteriu su draugu, prašome išeiti iš savo profilio ir leiskite savo  draugui užsiregistruoti.

Anglies pėdsakas - Mokinių Užduotys
Sukurkite savo : “Anglies pėdsako” profilį:
http://my.1010uk.org/
Spustelėkite ‘’Registruotis’’ nenaudojant facebook (pagal facebook skirtuką)
Spauskite “Registruotis” - naudokite savo mokyklos elektroninio pašto adresą, kad  galėtumėt prisijungti su savo 
slaptažodžiu.
Prisijunkite,kai tik gausite savo slaptažodį - jis bus išsiųstas jums elektroniniu paštu.
Eikite prie dešinėje ekrano pusėje esantį užrašą: “Mano pėdsakas” ir tada spustelėkite “Atnaujinti.”
Spauskite ant “Papasakokite šiek tiek apie save”
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Stenkitės kuo sąžiningiau atsakyti į visus pateiktus klausimus – atsakymai parodys,koks yra jūsų  “Anglies pėdsakas .“
Jūsų užduotis  - sumažinti savo “Anglies pėdsaką” per ateinančias porą savaičių!
Jei dalijatės kompiuteriu su draugu, prašome išeiti iš savo profilio ir leiskite savo  draugui užsiregistruoti.

Jei dalijatės kompiuteriu su draugu, prašome išeiti iš savo profilio ir leiskite savo  draugui užsiregistruoti.

Neperdirbta nafta, klausimai

1. Kokius produktus galima pagaminti iš neperdirbtos naftos?
2. Kokius daiktus, pagamintus iš naftos, jūs naudojate gyvenime?
3. Ar visi pasaulyje turi tokią pačią prieigą prie šių produktų? Paaiškinkite savo atsakymą ir paban-

dykite pateikti pavyzdžių
4. Deginant neperdirbtą naftą ar kitas iškastinio kuro rūšis, o taip pat ir gaminant prekes iš neper-

dirbtos naftos išsiskiria CO2.
5. Koks yra CO2 poveikis  pasauliui? Pabandykite pateikti pavyzdžių, kurie parodo, kokį poveikį CO2 

jau turėjo Škotijai / Jungtinei Karalystei, o tada pavyzdžių iš kitų pasaulio regionų.
6. Ar manote, kad visi pasaulyje turi turėti tokią pačią prieigą prie neperdirbtos naftos ir jos  pro-

duktų, kaip mes turime Jungtinėje Karalystėje. Paaiškinkite savo atsakymą.
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MENAI

Dalykas: Muzika

Tema: Kariniai konfliktai 

Ugdymo turinio sritis (-ys)/ integracija

Istorija, pilietinis ugdymas

Kaip elgiasi žmogus 
jausdamas konflikto grėsmę? 

Ką istorija sako apie karinius 
konfliktus praeityje?

Ar kariniai konfliktai 
yra išeitis sprendžiant 
kylančias problemas 

šiuolaikinėje visuomenėje?

Ką galėtumėte  padaryti, 
siekiant išvengti konfliktų?

Kokia yra Lietuvos ateitis ir 
kaip ją galima pakeisti?

PROBLEMINIAI 
KLAUSIMAI

Užrašams
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Pamokos planas nr. 1

Pamokos tema: Žmogaus išgyvenamų jausmų atspindys konflikto akivaizdoje

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Ištirti, kaip konflikto nuojauta veikia žmogaus elgesį, mąstymą.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Mokiniai įsitrauks į diskusiją.
Gebės pažinti J.S. Bacho “Tokatą 
ir fugą d-moll”.

• Atpažins žinios perteikimo nuotaikų kaitą.
• Gebės pasakyti teiginius, apibūdinančius konfliktus.
• Pajausti konflikto grėsmę, analizuojant  J.S. Bacho “Tokatą ir fugą d-moll”.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Skirtumas tarp gyvenimo taikoje ir konfliktuose.
Diskusijai naudojamas “Apskritimo žemėlapio” metodas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Naudojant “Apskritimo žemėlapio” me-
todą skatinti diskutuoti apie konfliktą.

Išsiaiškinti, iš kur mokiniai tai žino.

Klausomasi trijų skirtingų J.S. Bacho 
“Tokatos ir fugos d-moll”atlikimų: var-
goninis atlikimas, sinfoninio orkestro ir 
Vanessa Mae atlikimas.

Youtube; Senosios animacijos filmuko 
“Undinėlė” ištrauka.

Diskutuoti apie tai, kaip kinta žmogus 
savijautą jaučiant grėsmę, konflikto 
galimybę.

Diskusija klasėje.

Rašomi teiginiai lentoje.

Mokiniai aptaria kaip keičiantis muzikinio 
kūrinio atlikimo būdams kinta kūrinio nuotaika. 

Kaip žmonės elgiasi jausdami grėsmę?

Išsako nuomonę ir pastebėjimus. Apibendrina-
ma diskusija ir “Apskritimo žemėlapis”.

Lolita Navickienė „Emo-
cinio imitavimo metodas 
muzikos pamokoje“ (2005 
m., Kronta) 

Youtube; H.K. Anderseno 
pasakos “Undinėlė” 
motyvas.
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Pamokos planas nr. 2

Pamokos tema: Konfliktai Lietuvos istorijoje ir jų atspindys karinėse - istorinėse dainose. 

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Suprasti Lietuvos istorinių karų kilimo priežastis ir pasekmes.
Palyginti juos su dabartiniais kariniais konfliktais.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Dalyvavimas grupinėse užduoty-
se (darbas grupėse).

Gebės padainuoti lietuvių liaudies karinę - istorinę dainą “Eina garsas Prūsų žemės”.
Gebės 5 sakiniais įvardinti karų kilimo priežastis ir pasekmes.
Apmąstys, ar karų/karinių konfliktų priežastys aktualios dabartiniams kariniams 
konfliktams.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Žinomų ir mažai žinomų karų pavadinimai ir datos.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Skaityti informaciją apie vykusius 
karus.

Klausomasi karinių - istorinių dainų.
Mokiniai turi aptarti savo atsakymus ir 
juos užrašyti.

Diskusijoje aptarti ar karų/karinių 
konfliktų priežastys aktualios dabarti-
niams kariniams konfliktams.

Padainuoti ir išmokinti lietuvių liaudies 
karinę –istorinę dainą “Eina garsas 
Prūsų žemės”.

Klausytis informacijos apie vykiusius karus 
Lietuvoje ir buvusioje Lietuvos teritorijoje.

Darbas grupėse. Klausydami karinių – istorinių 
dainų ir stebėdami atkurtus karo vaizdus 5 
sakiniais įvardins karų kilimo priežastis ir 5 
pasekmes.

Išsako nuomonę 
ir pastebėjimus. Apibendrinama diskusija.

Youtube: 
1) Lithuanian folk song 
about the Battle of 
Salaspils Karinė Liaudies 
Daina “Oi Lunkela” 
2) Medieval Lithuanian 
warriors & ancient war 
song |Karinė sutartinė - 
Žvingia žirgas, dolija 
3) Battle of Grunwald: 
Reenactment - Žalgirio 
mūšis & Eina garsas 
prūsų žemės
4) Karinė Lietuvių Liau-
dies Daina - Rauda “Už 
žaliųjų girelių” Lithuanian 
War Lament 
5) Ugniavijas gyvai “Tu 
pucine raudonasai” Karo 
dainos / Lithuanian Men’s 
Folk Songs 
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Pamokos planas nr. 3

Pamokos tema: Problemų sprendimas šiuolaikinėje visuomenėje 

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Prisiminti pagrindines karinių konfliktų priežastis.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Mokymosi uždaviniai

Dalyvavimas grupinėse užduotyse 
(darbas grupėse).

Gebės prisiminti ir padainuoti Eurikos Masytės  dainą “Laisvė”.
Gebės 5 taktuose sukurti ritminę improvizaciją.
Apmąstys, ar karų/karinių konfliktų priežastys aktualios dabartiniams kariniams 
konfliktams.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Ritminė improvizacija naudojant žodžius: neapykanta, pavydas, jėga, gobšumas.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Skaityti informaciją apie pagrindines 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Mokiniai turi sukurti ritmines improvi-
zacijas ir jas užrašyti.

Padainuoti G. Tautkaus “Atsidūsėji-
mas”.

Diskusijoje aptarti, ar kariniai konflik-
tai yra išeitis sprendžiant konfliktines 
situacijas.

Klausytis informacijos apie Vasario 16-ąją, 
Kovo 11-ą, Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje 
ir 2014 m. karą Ukrainoje .

Darbas grupėse. Kiekviena grupė gauna 
užduotį 5 taktuose parašyti ritminę impro-
vizaciją, panaudojant  žodžius: neapykanta, 
pavydas, jėga, gobšumas. Pasidalins gautais 
rezultatais su klase.

Prisiminti ir padainuoti G. Tautkaus “Atsidūsė-
jimas”.

Išsakyti nuomonę 
ir pastebėjimus. Apibendrinama diskusija.

Youtube: 
1991 Sausio 13 

30 seconds to mars - war 
in Ukraine 2014 (Майдан 
- Донбасс)

Kino filmas MES DAINUO-
SIM (anonsas) 

Vadovėlis 7kl. „Muzika“ (E. 
Balčytis, 2002 m.).
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Pamokos planas nr. 4

Pamokos tema: Lietuvos ateitis ir šiandienos aktualijos

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Suprasti karinių konfliktų grėsmę Lietuvai.
Analizuoti duomenis susijusius su emigracija, imigracija ir vienybe.

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

Dalyvavimas diskusijoje.
Gebės pasakyti kylančias grėsmes Lietuvai.
Apmąstys Lietuvos ateitį.
Padainuos sutartinę.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Mokiniai naudos EIM klausydamiesi l. l. dainos “Sodauto”.
Žodžio “sutartinė” reikšmė.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Aptarti konfliktus pasaulyje, Ukrainoje, kylančias 
grėsmes Lietuvai.

Paskatinti mokinius apmąstyti, kokia bus Lietuvos 
ateitis. Klausydamiesi lietuvių liaudies dainos“So-
dauto”, gebės priskirti atskymą: 
1. Lietuva bus nepriklausoma ir turtinga valstybė, 

garsėjanti darbščiais ir protingais žmonėmis. 
2. Lietuva bus priklausoma nuo kitos šalies. 
3. Lietuva bus neturtinga, bet laisva šalis. 

Pristatyti sutartines. Padainuoti sutartinę “Išjojo 
jojo, sodauto”.

Diskusijoje aptarti: ” Lietuvoje bus gera gyventi, 
kai….” 

Išklausyti mokytojo aiškinimus apie 
karus pasaulyje, Ukrainoje ir galimas jo 
pasekmes Lietuvai.

Pagal skambančią muziką svarstys apie 
Lietuvos ateitį, viziją.

Mokiniai padainuos sutartinę.

Išsakyti nuomonę ir pastebėjimus. 
Apibendrinama diskusija.

Lolita Navickienė 
„Emocinio imitavimo 
metodas muzikos 
pamokoje“ (2005 m., 
Kronta) 

Vadovėlis 7kl. 
„Muzika“ (E. Balčytis, 
2002 m.).



GLOBALAUS ŠVIETIMO PAMOKŲ RINKINYS178

Pamokos planas nr. 5

Pamokos tema: Ką galėtumėte  padaryti, siekiant išvengti konfliktų?

Pasaulio piliečio ugdomi gebėjimai / vertybės / nuostatos (prašome atkreipti dėmesį į vieną ar dvi pagrindines sritis)

Empatija Savigarba Pagarba įvairovei Rūpinimasis aplinka

Kritinis mąstymas Galimybė mesti iššūkį neteisybei Patikėti, kad galite keisti situaciją

Mokymosi intencija:

Gebėti kritiškai apmąstyti kiekvieno žmogaus indėlį užkertant kelią konfliktui

Kaip aš įvertinsiu mokymąsi? Sėkmės kriterijai

Dalyvavimas grupinėse užduotyse 
(darbas grupėse).

Gebės prisiminti, kokios žmogaus savybės sukelia konfliktus.
Gebės 5 taktuose sukurti melodinę improvizaciją.
Apmąstys, ar emocijos išeikvojimas kūrybai sumažintų konfliktines situacijas.

Nauji įgūdžiai / sąvokos / Žodynas

Melodinė improvizacija.
Emocijų pertekliaus naudojimas kūrybai.

Pagrindiniai mokymo punktai 
(Mokytojo vaidmuo)

Mokinių užduotys ir diferencijavimas 
(Mokinių vaidmuo)

Šaltiniai

Skaityti informaciją apie kūrinį “Ave Marija”. Klau-
sant jo aptarti, kada kūrinys būtų tinkamas atlikti, 
kokia jo nuotaika, ką reiškia “Ave Marija” (Sveika, 
Marija).

Mokiniai turi sukurti melodines  improvizacijas ir 
jas užrašyti.

Diskusijoje aptarti, ar emocijų sankaupa išeikvojant 
muzikai, kūrybai yra išeitis sprendžiant konfliktines 
situacijas.

Mokiniai klausosi ir išsako savo nuomonę.

Sudaryti ir tinkamais ženklais užrašyti 
interpretacinį instrumentinio kūrinio planą. 
Iš natų pagroti sukurtą kūrinį perkusiniu ar 
melodiniu instrumentu.

Išklausyti mokytojo ir draugų išsakomas 
nuomones ir naudotis jomis. Apibendrinama 
diskusija.

Vadovėlis 7kl. 
„Muzika“ (E. 
Balčytis, 2002 
m.).


