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Kūrybinės užduotys
Tėvai ir vaikai

1. Užduotis. Dialogas

Kada tikslinga kurti šeimą?

Daug jaunų žmonių trokšta turėti sėkmingą santuoką, bet nepasitiki savo sugebėjimais ją 
sukurti. Jie renkasi sugyvenimą, tikėdamiesi didesnio saugumo, mažesnio skausmo išsis-
kyrimo atveju, užtikrintumo gera santykių kokybe (pabandymas, ar tinkam vienas kitam), 
bet šių tikslų nepasiekia, tik sumažina galimybes sukurti sėkmingą santuoką. 

Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas, Mokomoji metodinė priemonė, Vilnius, 2007

Šeimai kurti pasirenkami įvairūs motyvai: meilė, tradicijų laikymasis, užtikrintumo siekis, 
noras įsipareigoti, noras dalintis, noras tapti suaugusiu… 

Sukurk dialogą, kuriame atsiskleistų tinkami ir netinkami motyvai šeimai sukurti.

http://smp2014do.ugdome.lt/uploads/objects/dialogas_1274/
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2. Užduotis.

Tai apima tokius veiksmus:

1. iškelti sau tikslą arba turi jau kieno nors kito tau
iškeltą;

2. ieškai alternatyvių kelių į tą tikslą;

3. pasirenki kelią tikslui pasiekti;

4. kartais vienintelis būdas išsiaiškinti, ar kelias veda
į tikslus, yra jį išbandyti (šį netikrumą 
simbolizuoja debesis);

5. kelyje į tikslą mes galime sutikti kliūtį (B kelias).
Galime apeiti kliūtį arba grįžti ir pasirinkti kitą kelią.

Požiūrio 
taškas

TIKSLAI

	Siekdamas tolimo tikslo, kuris kasdienybėje lyg pridengtas debesies, kūrybiškai ap-
svarstyk visas galimybes ir langeliuose parašyk bent penkias, kurios padės šį tikslą 
pasiekti:

Gali remtis:
 autoritetais (Konfucijumi, Platonu, Aristoteliu, Kantu, Česterfildu ir kt.);

 socialiniais mokslais (pedagogika, psichologija, sociologija, etnokultūra ir kt.);

 teise (LR Konstitucija, LR Konstitucinio Teismo nutarimu dėl Šeimos koncepcijos ir kt.)

 etikos teorijomis (utilitarizmu, socialinio teisingumo, klasikine dorybių ar prigimtinės teisės ir kt.)

 savo moraline socialine patirtimi.

Požiūrio 
taškas

 Įsivaizduok, kad šeima egzistuoja visais laikais ir visose kultūrose kaip svarbiausias
žmogaus ir visuomenės gėris. Suformuluok, koks yra pagrindinis šeimos gyvenimo 
tikslas. 

  Naujas, nežinomas kelias, kurį galima išbandyti. 

  Kliūtis, kurią reikės įveikti.

  Tiesiausias, trumpiausias kelias.

  Abejotinas kelias, kuris gali būti nesėkmingas.

  Sudėtingiausias, ilgiausias kelias.
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Šeimos gyvenimo tikslas:

	Pasirink kelią, kuriuo sieksi tikslo.
Eidamas juo į viršų parašyk tarpinius 
siekius. Į iškeltą tikslą žiūrėk vaikų ir 
tėvų akimis.
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3. Užduotis. 

Pagal pasirinktą citatą sukurk video siužetą arba vaidinimą ir pristatyk jį klasei. 

Siūlomos citatos (jas galite pasirinkti ir patys):

 Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu. Mikalojus Kons-

tantinas Čiurlionis

 Šeima– tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios vientisumo priklauso visos didelės visuome-
nės saugumas. F. Adleris

 Būtinai vesk. Jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas; jei blogą – tapsi filosofu. Sokratas

 Ką sunkiausiai gauni, tą karščiausiai myli. H. Hesė

 O, kaip lengva mylėti šūkiais, ir kaip stinga šiandien mūsų darbų – to paprasčiausio įrody-
mo, kad mylim. J. Marcinkevičius

Mano citata
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