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Kauno rajono Raudondvario gimnazijos tikybos mokytoja metod. Elvita Balčiūnienė 

Tema: “Pagarba sau, kitam ir Dievui”. 

8a  klasė 

Pamokos uždavinys:   mokiniai, remdamiesi pateikta medžiaga, “minčių lietaus” metodu, įvardins 
pagarbos, tolerancijos ir stereotipo sąvokas;  taip pat remdamiesi savo patirtimi, Bažnyčios 
Mokymu ir dirbdami grupėse paaškins bei inscenizacijos būdu pateiks pagarbos sau, kitam ir 
Dievui būtinumo bei suderinamumo pavyzdžius.  

Metodai: „minčių lietus“, diskusija, demonstravimas, aiškinimas, darbas grupėse, inscenizacija. 

Mokomosios priemonės: pateiktys, padedančios aiškintis pamokos temą ir atlikti užduotis,   
padaliomoji medžiaga, Šventasis Raštas.  

Vertinant atsižvelgiama į aktyvų mokinių dalyvavimą pamokoje, sugalvotos situacijos 
inscenizaciją. 

Įžanga: Malda “Garbė Dievui, Tėvui”. 

Temos ir uždavinio paskelbimas: Jei paklaustume psichologų, kokios yra pagrindinės nesutarimų, 
kylančių tarp paauglių, priežastys, išgirstume atsakymą, kad vienas iš jų – tarpusavio pagarbos 
stoka. Pagarba yra vienas iš svarbiausių mūsų poreikių. Todėl šiandien ir kalbėsime apie pagarbą 
sau, kitam ir Dievui. 

     
Dėstymas: Kadangi nesutarimai, patyčios kyla dėl nepagarbos ir susidarius stereotipams,  tai turim 
prisiminti, ką reiškia “stereotipas”? Mokiniai paaiškina stereotipo sąvoką: stereotipas – tai 
išankstinė (dažniausiai klaidinga) nuostata dėl ko nors, skatinanti tam tikrą elgesį. Na, o kad 
atsirastų tarpusavio santykiuose gera atmosfera, reikalinga tolerancija ir pagarba asmeniui. 
Pasakykite, prašau ką reiškia žodis „tolerancija“? Tolerancija - priešingos nuomonės ar įsitikinimų 
gerbimas, pakanta. O pagarba? Pagarba -  gerbimo jausmas, jo reiškimas.  

Kadangi sąvokas jau išsiaiškinome, paaikinkite, kaip jūs suprantate pagarbą sau, kitam ir 
Dievui. Mokiniai aiškina, duoda pavyzdžių. 

O dabar pažvelkime, ką  sako Katalikų Bažnyčios katekizmas ir Šventasis Raštas? Skaitome 
priedą Nr. 1. ir pasižymime svarbias mintis. Ką reikia daryti kad mus gerbtų? Labai nedaug – gerbti 
save. Tik save gerbiantis žmogus gali gerbti kitus. Aukso taisyklė mums sako: „Tad visa, ko norite, 
kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“. Pagarba sau ir kitiems neatskiriama nuo 
pagarbos Dievui.  Dievas nori kad mes būtume reikalingi vieni kitiems. Todėl skirtumai turi skatinti 
meilę artimui. Dievo gerbimas išvaduoja žmogų iš užsisklendimo, iš nuodėmės vergijos ir pasaulio 
stabmeldystės. Išvada tokia: jei mokėsiu gerbti save, mokėsiu gerbti kitus, tai pat – ir Dievą. 

Atsiverčiame Naujajame Testamente Mt 5, 22-24  vietą ir perskaitome. Pasakykite, prašau, 
apie kokią pagarbą čia kalbama? Taip, apie pagarbą kitam, t.y. savo artimui. 
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Darbas grupėse: Pasiskirstę grupėmis turite sugalvoti situaciją ir ją suvaidinti. Mokiniai išsitraukia 
temas, kurias reikės iscenizuoti. Pasiruošimui skiriama 5min.: 
I grupelė – pagarba sau;  
II grupelė – pagarba kitam, 
III grupelė – pagarba Dievui. 
Mokiniai pristato situacijas jas inscenizuodami. Aptariame jas. 
 
Praktinė užduotis: Mokiniai išsitraukia lapelius su vardais. Parašykite  po du gerus dalykus tam 
žmogui, kurio vardą išsitraukėte, – tai gali būti palinkėjimas, komplimentas už šaunias to žmogaus 
savybes ir panašiai. Užrašytus gerus dalykus padovanokite tam, kurio vardą ištraukėte.  
 
Refleksija: Mokiniai atsako į klausimus: ką sužinojau naujo šioje pamokoje, ar keitėsi mano 
nuomonė, ar pasiekėme pamokos uždavinį?  

Apibenrinimas: Pagarba -  gerbimo jausmas, jo reiškimas. Jei nori, kad tave gerbtų kiti - gerbk 
save!  Dievas nori kad mes būtume reikalingi vieni kitiems. Todėl skirtumai turi skatinti meilę 
artimui, o ne iš jo šaipytis. Pagarba sau ir kitiems neatskiriama nuo pagarbos Dievui. Dievo 
gerbimas išvaduoja žmogų iš užsisklendimo, iš nuodėmės vergijos ir pasaulio stabmeldystės. Jei 
gerbsiu save, gerbsiu kitą, tai pat – ir Dievą. 
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