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SUPERHEROJAI
Prisimink per televiziją, kine matytus arba 
knygose aprašytus superherojus. Ką šie 
neįprastomis savybėmis apdovanoti veikėjai 
paprastai veikia, kokių turi ypatingų galių, 
jausmų ir charakterio savybių? Tada apsvarstyk 
teiginį: „Gyvenime ieškome idealo, kuris primena 
šių dienų superherojus.“ 

Parašyk trumpą rašinėlį ir pagrįsk, ar sutinki su 
pateiktu teiginiu, ar ne. Pateik pavyzdį, koks / kokia superherojus (-ė) 
dabar populiarus (-i) ir kokie charakterio bruožai reiškiasi jo(s) poelgiais ir 
sprendimais, apie kurių moralinę vertę gal net nesusimąstome.

1. Užduotis. Pritaikymas

Kritinio mąstymo užduotys
Charakterio ugdymas

„Mano nuomonė apie superheroję (-ų)“
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2. Užduotis. Dviejų charakterio pavyzdžių palyginimas

Panagrinėk gero charakterio kiekvieną sritį ir palygink Endžio ir jo 
vadovo elgesio pavyzdžius šiais trimis aspektais (žr. mokymosi 
objekto 5_2 pokadrį). 

Vadovas – vargonų 
derintojas

Endis – muzikantas Charakterio sritys

Moralinis žinojimas

Moralinis jausmas

Moralinis veiksmas

1.  Moralinis supratimas/
įsisąmoninimas

2.  Moralinių vertybių
žinojimas

3. Perspektyvos numatymas

4. Moraliniai samprotavimai

5. Sprendimų priėmimas

6. Savęs pažinimas

1. Sąžinė

2. Savigarba

3. Empatija

4. Meilė gėriui

5. Savikontrolė

6. Nuolankumas

1. Išmanymas

2. Valia

3. Įprotis
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1. Ar šie du vyrai turi daugiau panašumų ar skirtumų? Savo atsakymą pagrįsk.

2. Kaip manai, kas lėmė šių žmonių charakterio formavimąsi ir skirtingą elgesį?

3.  Remdamasis šiais pavyzdžiais įvertink, kokie, tavo manymu, yra gero charakterio 
bruožai?

Tavo mintys apie charakterio ugdymą...
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3. Užduotis. Moralinės dilemos sprendimas

Negyvenama sala

Perskaityk dilemos − užduoties „Negyvenama sala“ 
sąlygas ir pabandyk pritaikyti gero charakterio 
savybes spręsdamas moralinę dilemą: su kuo 
norėtum kurti naują visuomenę?

Įsivaizduok, kad atsidūrei negyvenamoje saloje paskendus 
laivui, kartu išsigelbėjo dar 12 žmonių. Visiems šioje mažoje 
saloje maisto ir vandens neužteks, todėl 6 žmonės turi 
persikelti į greta esančią salą. Traukiant burtus buvo nuspręsta, 
kad tu turi plaukti į kitą salą ir su savimi pasiimti dar 5 žmones. 
Svarbu juos prikalbinti plaukti kartu ir kurti naują visuomenę kitoje saloje. Kuriuos iš šių 
asmenų pasirinktum ir pakviestum plaukti drauge? Kas lemtų tavo sprendimą?

 1.  67 metų gydytoja, žinoma kaip naujos sektos (galbūt pavojingos) narė

 2. Karininkas, neseniai tarnavęs Afganistane

 3. Biochemikė, vaistų gamybos specialistė

 4. Sportininkė, pasiekusi aukštų laimėjimų

 5. 22 metų medicinos studentas, spėjama, kad jis homoseksualus

 6. 17 metų riboto intelekto mergina, besilaukianti kūdikio

 7. 33 metų vienuolė, karmelitė

 8. 39 metų JAV taikos korpuso savanoris, indėnas

 9. 18 metų vaikinas

 10. Vidutinio amžiaus vyras, buvęs karininkas, lenkas

 11. Buvęs Seimo narys, europarlamentaras 

 12. 24 metų mergina

Moralinis sprendimas sietinas su visomis trimis charakterio dalimis, kurios tarpusavyje 
susijusios. Moralinis žinojimas gali sužadinti moralinį jausmą, o moralinės emocijos irgi 
gali paveikti mąstymą bei veiksmus. Pavyzdžiui, jaudinimasis dėl anksčiau atskirtų grupių 
(vergų, moterų, vaikų, neįgaliųjų ir kt.) paskatino svarbius perversmus moralės srityje. Bet 
ir tai, kaip mes elgiamės, taip pat daro įtaką tam, ką mąstome ir ką jaučiame (pvz., anot 
T. Likono, kai atleidžiame ir tampame palankūs tam, su kuriuo pykomės, mes paprastai 
pastebime, kad mūsų mintys ir jausmai to asmens atžvilgiu tampa pozityvesni). Tad dabar 
parašyk ir pagrįsk savo moralinės dilemos „Negyvenamoje saloje“ sprendimą.

Asmenys „Negyvenamoje saloje“
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Paaiškink kiekvieną pasirinkimą. 
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Moralinio sprendimo paaiškinimas
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