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KAUNO J. JABLONSKIO GIMNAZIJA 

PAMOKOS PLANAS 
 

Mokytojo vardas, pavardė Aušrelė Krunglevičiūtė                         Data 20012 05  

Dalykas: Katalikų tikyba 

Klasė: 9 kl.  

Pamokos tema: Kaip Jėzus supranta solidarumą?  

Literatūros šaltiniai: Šv. Raštas, KBK, Tarptautinių žodžių žodynas  

Pamokos uždavinys: Remiantis patirtimi ir Šventojo Rašto tekstais įvardinti solidarumo sampratą ir 

svarstyti 

solidarumo pasekmes dalinantis.  

Metodai: diskusija, minčių lietus, darbas poromis, pasakojimas, video medžiagos analizė. 

Padalomoji medžiaga: pasiruošti klausimai ant lapeliu. Viename lapelyje – vienas klausimas. 

Audio – vizualinės ir kt. priemonės: Skaidrių prezentacija, video įrašai (2) iš interneto apie žmones 

turinčius fizinę negalią ir nežinomo autoriaus skaidrių prezentacija „Gyvūnai – draugai“.  

Mokytojo veikla Mokinių veikla 

Įžanga.  

Malda, motyvuojant pamokos darbui. 

Pamokos ir uždavinio skelbimas,(rodoma 

1 skaidrė) paaiškinant ko ir kaip bus 

siekiama pamokoje ir kodėl mums apie 

tai reikia daugiau sužinoti ir suprasti. 

 

Meldžiasi. 

Užsirašo pamokos temą į sąsiuvinius. 

Dėstymas 

Ką vadiname solidarumu? Kas norėtų 

apibrėžti? Parodoma 2 skaidrė. Užsirašo, 

jei niekas nebuvo apibrėžęs teisingai.  

Ką sako mūsų patirtis apie solidarumą? 

Pora išsitraukia po klausimą ir 3-5 

Mokiniai 2-3 min. be pasiruošimo kuria įvairius 

apibrėžimus ir juos siūlo keldami rankas.  

Užsirašo apibrėžimą, jei niekas nebuvo apibrėžęs 

teisingai. 

 

Mokiniai aptarinėja galimus atsakymus, tariasi porose. 
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minutes tariasi kaip atsakyti (3 skaidrė).  

Tarpinis apibendrinimas: Visos patirtys ir 

jūsų pasidalinimai puikūs, 

nepriklausomai nuo to jūs buvote 

solidarūs, ar su jumis kažkas buvo 

solidarus. 

Video (2 arba 1) priklausomai nuo likusio 

laiko ir iškilusių ar neiškilusių opių 

diskusinių klausimų, kuriuos būtina 

neatidėliojant išsamiau aptarti. 

Peržiūrėjus klausiami: kokios solidarumo 

pasekmės, remiantis šiais video (4 

skaidrė): dalinančiam, priimančiam, 

bendruomenei?  

Dar kartą mokiniai prisimena gautus 

klausimus ir pateiktus savo atsakymus. 

Pamąsto: jie priėmė iš kitų solidarumą, ar 

padėjo kitiems, būdami su jais solidarūs. 

Kaip solidarumą supranta Jėzus? 

(5skaidrė). Skaitoma ištrauka arba 

sutrumpinimas pg.Mt 25,31-46. 

  

Kaip suprasti Ž. Vanje mintį: „visuomenė 

be invalidų – invalidų visuomenė“?   

 

 

 

 

 

Kas labiausiai įsiminė, buvo nauja, 

vertinga? 

Formuluoja atsakymus remdamiesi savo patirtimi. 

 

 

 

 

 

Žiūri video apie vyrą iš Nikaragvos ir moterį iš JAV. 

 

 

 

Kuria atsakymus, juos pateikia be laiko pasiruošimui. 

 

 

 

Priskiria savo patirtis kuriai nors grupei. 

 

 

 

Kaip Jėzus galėjo pasielgti jų aptartose situacijose? 

 

 

 

Kai nebelieka „už ką“ mylėti žmogaus, jis mylimas tik 

todėl, kad jis žmogus - Dievo kūrinys, tik kitoks. 

Kadangi visi žmonės skirtingi, tai mylėdami vienas 

kitą ne dėl kažko, o todėl, kad esame broliai ir sesės 

Kristuje, atsiskleidžiam kaip žmonės – meilės 

santykio kūrėjai. Nemokėdami mylėti, apvagiam save 

tinkamo santykio su savim ir kitais galimybe. 

Užsirašo labiausiai įsiminusią, vertingiausią, naujausią 

mintį į sąsiuvinį. 

Vertinimas. (Keldami rankas įsivertina.) 

Kas šiandien nieko neveikė pamokoje? 

Kas šiandien, šioje pamokoje, atsakė bent 

 

Įprasta: mokiniai pasijuokia. 

Kelia rankas, atsako.  
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į vieną klausimą? 

Kas šiandien sužinojo daugiau apie 

solidarumą? 

Ką naujo sužinojot? Ką vadiname 

solidarumu? 

Kaip Jėzus supranta solidarumą?  

Kuo remdamasis Jėzus spręs apie žmogų 

teismo dieną? 

Galima formalizuoti pagal vertinimo 

susitarimus. 

 

Kelia rankas, atsako. 

 

Kelia rankas, atsako. 

 

Kelia rankas, atsako. 

Kelia rankas, atsako. 

 

Namų darbai 

Įsirašykit ne į sąsiuvinius, bet į širdis: 

„Esant progai būti solidariais“. 

 

Apibendrinimas 

Apibendrinama pagal uždavinius 

peržvelgiant pamokos skaidres. 

Prizas: gyvūnai – draugai skaidrių 

prezentacija puikiai įveikusiems pamokos 

uždavinį. Užpildomas dienynas. 

Žiūri skaidres. 

Žiūri prezentaciją „Gyvūnai draugai“.  
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Kada džiaugeisi savo ir kitų solidarumu?(sukarpyti 
lapelius dalinimui) 

 

• Ką reiškia būti alkanu ir kaip į tai tinkamai reaguoti? 

 

• Ką reiškia būti nuogu ir kaip į tai tinkamai reaguoti? 

 

• Ką reiškia būti ištroškusiu ir kaip į tai tinkamai 
reaguoti? 

 

• Ką reiškia būti kaliniu ir kaip į tai tinkamai reaguoti? 

 

• Ką reiškia būti ligoniu ir kaip į tai tinkamai reaguoti? 

 

• Ką reiškia būti nuliūdusiu ir kaip į tai tinkamai 
reaguoti? 

 

• Ką reiškia būti pavargusiu ir kaip į tai tinkamai 
reaguoti? 
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• Jei lieka laiko ir situacija reikalauja plačiau apie fizinę negalią, galima šią istoriją papasakoti, arba 
parodyti: 

•  
• Adresas internete: xyz828  
• 8 Aug 2008. Some time ago, at the Seattle Olympics, nine athletes, all mentally or physically 

challenged, were standing on the start line for the 100 m race. The gun fired and the race began. 
Not everyone was running, but everyone wanted to participate and win. They ran in threes, a boy 
tripped and fell, did a few somersaults and started crying. The other eight heard him crying. They 
slowed down and looked behind them. They stopped and came back... All of them...A girl with 
Down's Syndrome sat down next to him, hugged him and asked, "Feeling better now?"Then, all 
nine walked shoulder to shoulder to the finish line. 
The whole crowd stood up and applauded. And the applause lasted a very long time... 


