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NEAKIVAIZDINĖS KINŲ KALBOS IR KULTŪROS
MOKYKLOS PROGRAMA
Ši mokykla yra dvimetė, skirta mokiniams, besidomintiems Kinijos istorija, kultūra, kalba,
filosofija, menu, norintiems giliau ir plačiau susipažinti su šia šalimi.
TIKSLAS
Mokyklos veiklos tikslas – suteikti Kinijos kultūros, istorijos, filosofijos, kalbos ir kitų
sričių žinių bei praktinių įgūdžių, paaiškinti šiandienines Kinijos aktualijas motyvuotiems, Kinija
besidomintiems mokiniams, tuo praplečiant jaunų žmonių akiratį, leidžiant jiems įgyti pranašumą
šiuolaikiniame pasaulyje.
.
UŽDAVINIAI
Sudaryti mokiniams kuo palankesnes sąlygas pažinti Kiniją įvairias aspektais.
Perteikti kinų kalbos pradmenis, bendravimo etiketą.
Skatinti mokinių tolesnį domėjimąsi tiek senovės, tiek šiuolaikine Kinija.
DALYVIAI
Šalies bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų 9–10 klasių
mokiniai.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Mokyklos programoje dėmesys skiriamas visapusiškam Kinijos pažinimui. Siekiama
mokinius supažindinti su istorija, architektūra, tapyba, kaligrafija, liaudies menais, filosofija,
švenčių tradicijomis, literatūra, muzika, kovų menais ir kitomis Kinijos kultūros sritimis bei
svarbiomis asmenybėmis, tokiomis kaip Laozi, Konfucijus, Mao Zedongas, Xi Jinpingas ir kt.
Išdėstytos programos turinys padės mokiniams geriau suprasti šiuolaikinės Kinijos politines,
socialines ir ekonomines aktualijas, įgyti pamatinių kinų kalbos žinių.
Besimokydami šioje mokykloje, mokiniai dalyvaus paskaitose, turės praktinių užsiėmimų,
stebės menų pasirodymus, žiūrės filmus, dalyvaus diskusijose, susipažins su Kinijos verslais
Lietuvoje, atliks savarankiškas kūrybines namų darbų užduotis.
Mokymo programa suskirstyta į šešias sesijas, kurios vyks tris kartus per mokslo metus,
penktadieniais ir šeštadieniais. Programos turinys gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į mokinių
grupės poreikius bei turimas žinias, patirtį.
Išklausiusiems visą programos kursą (108 val.), atlikusiems namų užduotis bei
atsiskaičiusiems mokiniams bus įteikti Neakivaizdinės kinų kalbos ir kultūros pažymėjimai
viename iš tradicinių kinų restoranų iškilmingos vakarienės metu paskutinės sesijos metu.

I SESIJA (18 val.)
1.
Susipažinimas su mokiniais: mokiniai pristato savo domėjimosi Kinija sritis,
dalyvavimo šioje mokymo programoje lūkesčius, žaidžiami susipažinimo ir komandos formavimo
žaidimai. Mokytojai pristato programos temas ir planuojamas veiklas.
2.
Interaktyvus kinų kalbos įvadas „Kodėl kinų kalba lengva?“
3.
Kinų filosofija – Konfucijus.
4.
Kinijos liaudies menai – teorinė paskaita.
5.
Pinikai – praktinis užsiėmimas.
6.
Kinų kovos menai – taijiquan ir qigong.
II SESIJA (18 val.)
1.
Kinijos istorija: valstybės raida, politinių doktrinų kaita, pasiekimai, prognozės
ateičiai.
2.
Kinų kalbos pamoka – „Skaičiai“.
3.
Kinų hieroglifų istorija, raida.
4.
Kinų kaligrafija – teorija: kaip kilo, kokie stiliai, kokios priemonės naudojamos,
žymūs kaligrafai.
5.
Kinų kaligrafija – praktinis užsiėmimas.
6.
Tradicinė kinų architektūra.
7.
Pažintis su kinų verslu Lietuvoje. Susitikimas su bedrovės Huawei atstovu Lietuvoje.
III SESIJA (18 val.)
1.
Kinijos tapybos istorija.
2.
Kinų kalbos pamoka – „Susipažinimo dialogas“.
3.
Bendravimo etiketas – teorinė-pažintinė paskaita.
4.
Kiniško vardo kūrimas ir užrašymas – praktinis užsiėmimas.
5.
Kinijos filosofija – Laozi.
6.
Kinijos kinas: istorija, žymiausi režisieriai, aktoriai, filmai.
7.
Filmo peržiūra, aptarimas.
IV SESIJA (18 val.)
1.
Kinijos filosofija – budizmas.
2.
Kinų kalbos pamoka – „Šeima“.
3.
Tradicinės kinų šventės – apžvalga.
4.
Kinų naujų metų šventė – teorinė informacija ir praktinis kai kurių aspektų patyrimas.
5.
Kiniški karpiniai – praktinis užsiėmimas.
6.
Pažintis su kinų verslu Lietuvoje: susitikimas su žiniasklaidos bendrovės Xinhua
atstovu Lietuvoje.
V SESIJA ( 18 val.)
1.
Kinų literatūra: istorija, žymiausi autoriai, kūriniai.
2.
Kinų kalbos pamoka – „Gyvūnai, kinų zodiako ženklai ir jų simbolika“.
3.
Kinų muzikos istorija su garso (audio) pavyzdžiais.
4.
Pekino operos tradicijos.
5.
Operos kaukių gamyba – praktinis užsiėmimas.
6.
Protmūšis apie kinų kalbą ir Kiniją.
7.
Pažintis su kinų verslu Lietuvoje; susitikimas su kinų medicina paremtų produktų
gamybos ir pardavimo įmonės TianDe atstovu.

VI SESIJA (18 val.)
1.
2.
3.
4.
5.

Kinijos geografija ir tautos.
Interaktyvus seminaras – „Ką apie Kiniją turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus“.
Kiniškos arbatos pažinimas ir arbatos gėrimo ceremonija.
Baigiamųjų darbų pristatymas, aptarimas.
Pažintis su kinų verslu Lietuvoje: susitikimas su restorano savininku ir
iškilminga vakarienė, mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas.

DARBO FORMOS
Teoriniai, edukaciniai, praktiniai užsiėmimai, praktinės savarankiškos namų užduotys,
kūrybinių užduočių aptarimas, vertinimas.

ATSISKAITYMO FORMOS
Atsiskaitymas už namų kūrybines užduotis sesijų metu, baigiamasis darbas, jo pristatymas
pasirinkta su Kinija susijusia tema – baigiamosios sesijos metu.

NUMATOMAS REZULTATAS
Mokiniai įvairiapusiškai pažins pasaulio gigantę Kiniją, gebės kritiškai vertinti šiuolaikines
su Kinija susijusias realijas, įgis daugiau motyvacijos gilintis į dominančias sritis.
Mokyklos vadovė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio
ugdymo skyriaus metodininkė Audronė Urbelionienė.
Mokyklos mokslo vadovė – Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto
lektorė, ekspertė Ieva Driukienė.
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