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DALYKAS:  Tikyba 2C  klasė (gimnazijos)  

MOKYTOJA: tikybos vyresnioji mokytoja M. Mikulevičiūtė 

 
PAMOKOS TEMA: Bioetika. Gydymas kamieninėmis ląstelėmis 
 
MOKYMOSI UŽDAVINIAI:  Išklausę  pranešimą,  diskusijos metu mokiniai gebės įvardinti  moraliai priimtiną kamieninių ląstelių išgavimo šaltinį ir 
1-2 moraliai prieštaringus šaltinius bei pasirinkti pritarti ar ne  “One of us” iniciatyvai. 
 
PAMOKOS SITUACIJA: ankstesnėje pamokoje mokiniai remdamiesi Šventojo Rašto ištrauka iš evangelijos pagal Joną, kūrė koliažus Šv. Velykų 
tematika. 
 
MOKYMO(SI) METODAI IR BŪDAI: Malda, darbas poroje ruošiant savarankišką darbą, pristatymas, E. De Bono „6 mąstymo kepurių“ 
metodas, rašymas, aiškinimas(is), pokalbis,  refleksija. 
 
PRIEMONĖS: 
 
Demonstracinės priemonės: 

Kompiuteris 
Daugialypės terpės (multimedija) projektorius 
Padalomoji medžiaga 

Vaizdinės priemonės: 
PowerPoint pateiktys 

 
Naudota literatūra :  

1. Internetinės svetainės: www.bioetika.lt, www.bernardinai.lt., ir kt.  

2. Vidurinio ugdymo bendrosios programos 2011 

VERTINIMAS: Nagrinėjant bioetikos temą, savarankiškos užduoties poroje atlikimas vertinamas kaupiamuoju balu, pagal iš anksto pateiktus kriterijus, 

turinio išdėstymą. Svarbu, kaip mokiniai supranta ir nagrinėja bioetikos temą, kaip moka struktūruoti, analizuoti ir pristatyti. Kitų klasės mokinių 

vertinimas yra tik formuojamasis, kurio metu stengiamasi sužinoti moksleivių mintis duotais šiuo bioetikos klausimu: vertinami moksleivių 

komunikaciniai, analitinio mąstymo gebėjimai, gebėjimas išsakyti savo nuomonę ir ją pagrįsti. Įvertinimas vyksto po savarankiško darbo pristatymo, 

kiekvienas įsivertina pamokos pabaigoje. Pagyrimas, paskatinimas vyksta visą pamoką. 
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INTEGRACINĖS SĄSAJOS IR TURIMA PATIRTIS:   Biologija, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. 

NUOSTATOS:  Analizuoti su medicinos pažanga susijusias moralines, etines ir teisines problemas, siekti dialogo, būti atviram. Ugdomos bendrosios 

asmeninės kompetencijos – savianalizė, komunikacijos, mokėjimo mokytis, suprasti ir analizuoti bioetikos problemą. 

 

 Mokytojo veikla Mokinių veikla Gebėjimai, 

nuostatos 
Įvadinė dalis 
 (5-7 min.) 

Pasisveikinimas 
Malda, dėkojant Kūrėjui už gyvenimo dovaną…. 
Pamokos temos ir uždavinių pristatymas (1-2 skaidrės) 
 
Klausimo  kėlimas. Tai centrinis ir esminis  šios pamokos klausimas ir 
diskusijų objektas – kada prasideda žmogus?  (3-4 skaidrės) 
 
Kad klausimas neliktų tik filosofiniame lygmenyje,  o  taptų 
artimesnis, mokytoja rodo vaikų nuotraukas ir klausia (5-9 skaidrės) :  

- ką matote? gal atpažįstate kas tai?  

- Simona, Rūta, Martyna , o ką matai tu?  

- Ar nuotraukos tapačios? Kuo jos skiriasi? 

- O ką čia matote? (10-11 skaidrės) 

Jums gal tai juodai baltos dėmės – o as žinau, kad tai pirmoji 
mano dukrelės fotografija daryta echoskopu, o ši – mano sūnaus. 
Taip,  jie mažyčiai, kitokie, bet tai -  jie.  
Kas nuo pat pradžių nebuvo žmogumi, tas niekada juo nebus. 

Mokiniai meldžiasi drauge. 
 

 

 

 

 

 

Mokiniai atsakinėja. 

Mokytojas pamokoje 

– patarėjas, 

konsultantas, 

stebėtojas, darbo 

organizatorius.  
 

 

Mokymo(si) veikla 

(33-35 min.)  
 

Laipsniškas naujos 

Mokytoja primenu E. De Bono mąstymo kepuraičių metodą  (12 
skaidrė) Šią pamoką dėvėsime ne visas 6, o tik  4 kepurėles: 

- Mokiniai, kurie pristatinės savo darbą, dėvės baltają kepuraitę 
ir pateiks mums faktinę gydymo kamieninėmis ląstelėmis 

Mokiniai išsitraukia korteles ir 

klausydami pranešėjų 

pristatymo atlieka užduotį: 

pagal mąstymo kepurės spalvą 

Klausydami 

savarankiško darbo 

pristatymo,  diskusijos 

metu mokiniai geba 
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temos aiškinimasis. 
 

 

Turimų žinių 

aktualinimas. 
Žinių, įgūdžių ir 

mokėjimų taikymas. 

medžiagą (13 skaidrė); 

- visi kiti  išsitrauksite juodą arba geltoną kortelę, kuri nurodys 
kokį mąstymo tipą jūs naudosite (14-15 skaidrės); 

- juoda – atrask silpnas puses, įvertink pavojus; 

- geltona – atrask stiprias puses: privalumus ir naudą; 

- mokytojas  matuosis  mėlynąją – organizuojančią mąstymo 
procesą ir teikiančią apibendrinimus – kepuraitę (16 skaidrė). 

Mokytoja išdalina korteles su kepuraičių spalvomis. Demonstruoja 
lentoje, kokią lentelę mokiniai turi nusibrėžti sąsiuvinyje: 2 skiltys: 
“Juoda kepurė” ir “Geltona kepurė”.  

  
 
 
Savarankiško darbo poroje pristatymas. (žr. atskirą aplanką „Mokinių 
pristatymas. Bioetika“ ) 
Po jo mokytoja padėkoja mokiniams už puikiai atliktą darbą, įdomiai 
pateiktas skaidres. 
 
Mokytoja apibendrindama klausia klasės mokinių, kokias stiprias ir 
silpnas puses pasižymėjo sąsiuvinyje (18 skaidrė). 
 
 
 
 
 
 
Mokytoja išdalina sukarpytus įvertinimo lapelius kiekvienam mokiniui 
(priedas Nr. 1)  
Kalbėtojai raginami įsivertinti, klausiant: 

pildo lentelę. Klausydamo 

pristatymo “įjungia” tam 

tikra – juodą arba geltoną 

„mastymo rėžimą“ ir bando 

surasti stiprias ir silpnas 

gydymo kamieninėmis 

ląstelėmis puses, būdus. 

 

 

 

 

 

Mokiniai pristato savo 

parengtą pranešimą bioetikos 

tema „Gydymas kamieninėmis 

ląstelėmis“.  
 
Dalinamasi ir diskutuojama 
apie temoje išdėstytus moraliai 
priimtinus ir prieštaringai 
vertinamus kamieninių lastelių 
šaltinius.  
Atsakymai papildomi, 
tikslinami. 
Mokiniai užpildo abi lentelės 
pusės. 
 

įvardinti  moraliai 

priimtiną kamieninių 

ląstelių išgavimo 

šaltinį ir 1-2 moraliai 

prieštaringus 

šaltinius.  
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- ar buvo sunku/lengva ruošti pranešimą? 
- Keitėsi ar ne požiūris į gydymo kamieninėmis ląstelėmis būdus? 

Mokytojas surenka įvertinimo lapelius, juos apžvelgia, informuoja 
pranešėjus apie įvertinimo rezultatus. 
 

Mokiniai įvertina dešimtainės 
balais pristatyto darbo 
aiškumą, nuoseklumą, skaidrių 
kokybę, teikia pasiūlymus.  
 
Pranešėjai įsivertina. 
 

 

 

Apibendrinimas  
(7 min.) 

Mokytojas apibendrina E. De Bono metodo pagalba mokinių įžvelgtus 
moraliai priimtinus ir prieštaringai vertinamus kamieninių ląstelių 
šaltinius (20-22 skaidrė). 

Mokytoja informuoja apie ES piliečių iniciatyvą „One of us“ 
(23-25 skaidrės). 

Mokiniai raginami nukeliauti mintimis: “Tau 18 m. Ar 
palaikytum šią ES piliečių iniciatyvą? Ar pasirašytum deklaracijoje?” 

 
Mokytoja išdalina nuorodą su iniciatyvos tinklalapio adresu (priedas Nr.2). 
Mokytoja ragina mokinius įsivertinti savo darbą pamokoje (26-27 
skaidrės). 
 

Padėkoja už pamoką. 

Mokiniai 
mintyse apsispręndžia pritaria 
ar ne šiai ES piliečių 
iniciatyvai „One uf us“. Jei 
mano, kad tai palaikytina 
iniciatyva, gali  paskleisti 
šią  informaciją savo 
šeimoje, draugų tarpe. 
 

Mokinių refleksija -  
sąsiuvinyje piešia 

žmogeliuką.  

Atsisveikina. 

 

Siūloma pasirinkti 

pasirinkti pritarti ar 

ne  “One of us” 

iniciatyvai. 
 

Įsivertinimas ir 

savianalizė vyksta 

visą pamoką. 

 

 

 

 

 

 

 


