PILIETIŠKUMO UGDYMO PAMOKOS PLANAS 9 – 10 KLASĖMS
2 PAMOKA
Pamokos tema – Savanorystė – tai...
Pamokos tikslas / uždavinys – Atlikdami pamokoje pateiktą užduotį, mokiniai įtvirtins savo
žinias apie savanorystę
Reikalingos priemonės: balti popieriaus lapai, rašymo priemonės
Pamokos eiga
I.

II.

Mokinių parengimas darbui (3 min.)
1. Pamokos temos ir eigos pristatymas mokiniams
2. Praeitos pamokos apie savanorystę aptarimas ir prisiminimas:
 Kas yra savanorystė?
 Kas gali būti savanoriu?
 Kokią naudą savanorystė teikia visuomenei?
Laiškas ateiviui „Savanorystė – tai...“ (42 min.)
1. Mokiniai suskirstomi į grupes po 4-5.
2. Mokinių grupėms duodama po vieną lapą, kurio viršuje yra parašytos trys
raidės (pvz. G, N, B) (1 priedas). Mokiniams paaiškinama, kad jie per 4
minutes turi parašyti kuo daugiau žodžių, susijusių su savanoryste, kurie
prasideda tomis raidėmis, kurios yra parašytos jų lapuose, pavyzdžiui,
Galimybės, Naudingumas, Bendravimas.*
3. Mokinių grupių prašoma tarpusavyje apsikeisti žodžių lapais ir juos peržiūrėti.
4. Mokiniams išdalinama po baltą popieriaus lapą ir paaiškinama, kad
naudojantis lapuose parašytais žodžiais jie turi parašyti laišką ateiviui, kuris
nieko nežino ir nesupranta apie savanorystę ir paaiškinti jam, kas tai yra.
Užduočiai skiriama 20 min.
5. Užduočiai pasibaigus kiekvienos grupės prašoma perskaityti parašytus laiškus.
Po pristatymų jie aptariami. Gali būti renkamas kūrybiškiausias ir geriausiai
savanorystę atskleidžiantis laiškas.

*Raides, kurios rašomos lape, parenka pats mokytojas. Rekomenduotina
grupėms duoti skirtingas raides.

III.

Tolesnė veikla / pasiūlymai veiklai

1.
Mokiniams galima duoti paruošti pranešimus apie savanorystę, jos naudą.
Savanoriavę mokiniai pranešimų metu gali pasidalinti savo aptirti, įspūdžiais.
2.
Galima surengti debatus, kurių metu būtų galima nagrinėti temą „Darbas
ar savanorystė“.
3.
Pamokos metu galima žiūrėti filmą apie savanorystę „Kita stotelė“
(https://www.youtube.com/watch?v=2DM_GxXREuY) arba rekomenduoti jį pažiūrėti
namuose.
4.
Galima pasikviesti savanorį iš Europos savanorių tarnybos ar kitos
organizacijos, kuris papasakotų apie ilgalaikę savanorystė.
5.
Verta apsilankyti savanorius priimančioje organizacijoje, sudominti jaunus
žmones savanoryste ir aptarti, kokių kompetencijų galima įgyti.
6.
Mokinius galima supažindinti su jų galimybėmis įsitraukti į visuomeninę
veiklą bei sprendimų priėmimo procesus jiems pravedant pamoka tema „Jaunimo politika
–
kas
tai?“
pagal
paruoštą
pamokos
planą
ir
priedus
(https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=11/255).

Iškilus klausimams dėl pamokos plano, pamokos vedimo ar kitų neaiškumų, galite
kreiptis į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėją Valdą Karnickaitę
(el. p. valda.karnickaite@jrd.lt, tel. (8 5) 2 460 886).
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