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Pagal lentelėje pateiktus kriterijus palygink Rytų religijas. Pažymėk, kurie 
požymiai būdingi (+) / nebūdingi (–) kiekvienai iš religijų.

1. Užduotis.
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  pagarba protėviams ir jų kapams, protėvių kultas; 
  dangus aiškinamas ne kaip rojus, o kaip moralinė jėga, skatinanti žmones teisingai 

elgtis;
  valdžios įstatymai kyla iš dangaus, todėl turėtų būti amžini;
  smerkiamos reformos;
  pabrėžiamas žmoniškumas, teisingumas, pagarba tėvams, pagarba vyresniems 

žmonėms;
  pabrėžiama paklusnumo vyresniesiems svarba;
  įtvirtinima luominė sistema;
  skatinama vykdyti pareigas, o ne siekti asmeninės naudos;
  skatinama mokytis;
  pagarba senoviniams raštams;
  pagarba tradicijoms;
  reikalaujama mandagiai bendrauti ir reikšti luomams prideramą pagarbą;
  pabrėžiama hierarchinė priklausomybė;
  valstybinės valdžios amžinumo idėja.

KONFUCIANIZMO BRUOŽAI:

2. Užduotis.

Pamąstyk, ar konfucianizmas yra religija, ar filosofinė sistema. 
Suskirstyk (nukopijuodamas konfucianizmo bruožų apibūdinimus į 
tinkamas lentelės skiltis), kurie konfucianizmo elementai labiau tinka 
religijai, o kurie – politinei filosofinei sistemai. Padaryk išvadą.
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Religiniai bruožai Politinės filosofinės sistemos bruožai

Išvada:
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Tikslas

Įtikinti

Diskusinis straipsnis – nedidelis rašinys, 
kuriame keliamas svarbus visuomenei 
klausimas, pateikiamos įvairios nuomonės, 
siūlomi netikėti sprendimai ir drąsios išvados, 
skatinančios aktyvią skaitytojo reakciją. 
Diskusinis straipsnis rašomas tais klausimais, 
į kuriuos yra priešingų arba negali būti 
vienareikšmio atsakymo. Rašant reikia įtikinti 
skaitytoją savo nuomonės teisingumu. 

3. Užduotis. Diskusinis straipsnis

Kad geriau pavyktų, verta pasirengti:

Žanras. Diskusinis straipsnis. 

   Pirmiausia pasirink poziciją, suformuluok ir parašyk pagrindinę mintį, kurią 
stengsiesi įrodyti.

  Apgalvok ir parašyk visus argumentus „už“ ir „prieš“. Rašydamas straipsnį aptark ir 
oponentų argumentus. Įsitikink, kad užtenka argumentų savai nuomonei pagrįsti. 

  Neužmiršk, kad straipsnis patraukia skaitytojo dėmesį, jeigu įžanga intriguoja, 
dėstymo dalys sudomina, pabaiga padaro įspūdį.

  Įsivaizduok, kad jaunimo žurnale pradėta 
diskusija „Ar budizmas yra religija?“ 
Parašyk straipsnį į šį žurnalą, įtaigiai ir 
argumentuotai apgink savo nuomonę, pvz., 
budizmas yra / nėra religija. 

Adresatas
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Tavo nuomonę pagrindžiantys 
argumentai Oponentų argumentai 

Pagrindinė mintis
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Straipsnio pavadinimas. 
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