
NUOTOLINIS EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS 

KLASĖ: 7–9 

UŽAUGTI
BE TEISĖS 

Vestina Kulėšaitė

Beatričė Butkutė

Lietuvos jūrų muziejaus edukatorė

Lietuvos jūrų muziejaus edukatorė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

tyrinėjant ugdyti žmogiškąsias vertybes, jomis grįsti savo elgesį ir 
veiklą.

gebėti dirbti grupėje, diskutuoti, viešai išsakyti savo nuomonę.

 skatinti tyrinėti, smalsauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti.

DALYKINĖS: ugdyti vaikų sąmoningumą, atsakomybę, gebėjimą numatyti ir 
vertinti veiksmų pasekmes;  siekti, kad mokiniai dirbdami 
individualiai ir grupėse, gebėtų taikyti turimas ir edukacijos metu 
įsisavintas naujas žinias, atlikti įvairaus pobūdžio užduotis, 
susijusias su eršketų populiacijos kaita.

SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI:

1. Šiuolaikinių priemonių pagalba, aptarti eršketų įvairovę, 
ypatumus ir paplitimą.

2. Užduočių pagalba patirti, kaip mūsų elgesys ir gyvenimo būdas 
daro įtaką mus supančiai aplinkai.

3. Pasitelkus kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, skatinti dalyvius 
asociatyviai mąstyti, analizuoti ir priimti sprendimus. 

INICIATYVUMO 
IR 
KŪRYBINGUMO

pritaikyti savo kūrybinius sugebėjimus naudojant turimas žinias ir 
interpretuojant naują informaciją. 

MOKĖJIMO 
MOKYTIS

bendradarbiauti, priimti ir gauti grįžtamąjį ryšį, reikiamos 
informacijos atranka, taikyti jau turimas žinias.



EDUKACINIO UŽSIĖMIMO TIKSLAS – susipažįstant su eršketų 
savybėmis, suvokti savo atsakomybę ir veiksmų pasekmes mus supančiai aplinkai.

Įvadas

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Edukacija vyksta iš namų (per ZOOM platformą. 
Prireikus, vaikai suskirstomi grupelėmis į ZOOM 
kambarius).
Edukacinio užsiėmimo trukmė: 45 min.

1 veikla. Įmink eršketą.

3 veikla. Be teisės užaugti.
4 veikla. Ką aš žinau ir ką galiu padaryti?

2 veikla. Eršketai. Kas jie? Kur jie gyvena? Kokios 
jų gyvenimo būdo ypatybės?

archyvinė medžiaga, fotografijos, vaizdo 
įrašas, gyvas planas ir kt.

EDUKATORIUS MOKINIŲ KLASEI 
VEDA NUOTOLINĘ EDUKACIJĄ 
ŠIUOLAIKINIŲ PRIEMONIŲ 
PAGALBA 

Metodai: aktyvus įsitraukimas.
Priemonės:  skaidrių vaizdinė medžiaga.

ĮVADAS

Susipažinimas su klase. Trumpas susipažinimas su 
eršketais.

Trukmė: 3 min.
VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Vaizdo įrašas, archyvinė medžiaga

EDUKACINIO UŽSIĖMIMO VEIKLOS

Priemonės: skaidrių vaizdinė medžiaga, 
popieriaus lapai, rašymo priemonės 
(rekomenduojama).

Trukmė: 10 min. 
1 veikla. Įmink eršketą.

Metodai: darbas grupėje, bendradarbiavimas, 
diskusija, „minčių lietus“, asociatyvus mąstymas.

Vaikai suskirstomi grupelėmis į ZOOM kambarius 
(3 grupės). Vaikų grupelėms užduodamas atviras 
klausimas su užuominomis. Vaikai diskutuodami 
tarpusavyje turi bandyti išsiaiškinti, kas bendra 
tarp eršketų ir edukatoriaus nurodytų užuominų. 

Po to vaikai su edukatoriumi aptaria savo mintis, 
išsiaiškinamos sąsajos, jungiančios eršketus bei 
minėtas užuominas.

INTEGRACIJA

fotografijos, archyvinė medžiaga

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ MEDŽIAGA

Biologija – eršketų ypatybės.
Tarpdalykinė



Vėliau aptariami teisingi / neteisingi atsakymai.

2 veikla. Eršketai. Kas jie? Kur jie gyvena? Kokios jų 
gyvenimo būdo ypatybės?

Priemonės: skaidrių vaizdinė medžiaga.

Vaikai kviečiami pasižiūrėti į pasaulio žemėlapį. 
Užduotis jiems, atsižvelgiant į eršketams reikalingas 
gyvenimo sąlygas (naudodami savo turimas ir 
edukacijos metu gautas žinias), pabandyti nustatyti, 
kur eršketams būtų tinkamos sąlygos veistis laisvėje 
ir savo nuomonę pagrįsti.

Metodai: pasakojimas, diskusija, aktyvus 
įsitraukimas, turimų žinių gilinimas.

Trukmė: 15 min.

Edukatorius pasakoja apie eršketus. Kas jie?  Kiek 
rūšių eršketų sutinkama pasaulyje? Kur jie gyvena? 
Kokios jų gyvenimo būdo ypatybės?

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ 
MEDŽIAGA

fotografijos, archyvinė medžiaga. 

INTEGRACIJA

Biologija – eršketų rūšys; gyvenimo 
būdo ypatybės.

Geografija – eršketų populiacijos 
paplitimas; sąlygos, tinkamos veistis 
laisvėje.

Tarpdalykinė

Trukmė: 10–15 min.

Kiekvienai iš grupių edukatorius užduoda atvirą 
klausimą. Ką, vaikų nuomone, reiškia edukacijos 
pavadinimas „Be teisės užaugti“? 

3 veikla. Be teisės užaugti.

Edukatorius pasakoja apie lietuviškųjų eršketų 
populiaciją.

Grįžtama iš ZOOM kambarių. Edukatorius įsitraukia 
kartu į diskusiją, ieškoma galimų atsakymų į užduotą 
klausimą. Bandoma įminti, kokios priežastys (procesai) 
už šio pavadinimo slypi?

Priemonės: Skaidrių vaizdinė medžiaga, popieriaus 
lapai ir rašymo priemonės (rekomenduojama).

Vaikai grupelėmis skirstomi į ZOOM kambarius (3 
grupės). 

Metodai: diskusija, kritinis mąstymas, „minčių lietus“, 
diskusija, turimų žinių gilinimas.

fotografijos, archyvinė medžiaga

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ 
MEDŽIAGA

Tarpdalykinė
INTEGRACIJA

Etika; pilietiškumo pagrindai – 
žmonių elgsenos normos.
Geografija – lietuviškojo eršketo 
populiacija ir paplitimas.

4 veikla. Ką aš žinau ir ką galiu padaryti?

Priemonės: Skaidrių teorinė ir vaizdinė medžiaga, 
popieriaus lapai ir rašymo priemonės 
(rekomenduojama).

Vyksta refleksija. Turimų ir edukacijos metu įgytų 
žinių  įtvirtinimas. 

Metodai: aktyvus įsitraukimas, turimų žinių taikymas 
ir naujų žinių įtvirtinimas, kritinis mąstymas.

Trukmė: 7–10 min.

Tarpdalykinė

fotografijos, archyvinė medžiaga.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA SKAIDRIŲ 
TEORINĖ IR VAIZDINĖ 
MEDŽIAGA

INTEGRACIJA

Pilietiškumo pagrindai – pareiga ir 
atsakomybė rūpintis silpnesniais už 
save.
Etika – ekologinė etika, geros ir blogos 
elgsenos normos.
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