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• Šiame sąsiuvinyje pateikta patikrinimo dalies žodžiu temos ir klausimai (4 A4 formato lapai).
Mokinys, pasakęs temą, turi gauti lapelį su tos temos klausimais, todėl 2 šio sąsiuvinio lapus reikia
sukarpyti punktyru pažymėtose vietose. Kiti 2 lapai skirti egzaminuotojui ir vertintojui. Ruošimosi
kambaryje 2 komplektai parengtų temų turi būti išdėlioti taip, kad matytųsi temų pavadinimai, bet
nesimatytų klausimų.
• Mokinys 20 min. ruošiasi atsakinėti vienu klausimu iš 5 pateiktų, iki 5 min. kalba pasirinktu
klausimu ir iki 5 min. kalbasi su egzaminuotoju.
• Vertintojas vertina mokinio atsakinėjimą pagal kriterijus, pateiktus kalbėjimo vertinimo lentelėje, o
vertinimą įrašo kalbėjimo vertinimo lape.
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JAUNO ŽMOGAUS PILIETIŠKUMAS
1. Klasė – tai irgi bendruomenė, sprendžianti savus klausimus. Ką apie tai manote?
2. Sąžiningumas – pagrindinis žmogaus gyvenimo principas. Kaip jaunam žmogui šio principo
laikytis kasdieniame gyvenime?
3. Jauno žmogaus kalba – jo sielos veidrodis. Ką apie tai manote?
4. Šiandieniniame pasaulyje svarbiausia ne paklusnus vykdytojas, o iniciatyvus ir veiklus
žmogus. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
5. Tolerancija mokykloje. Ką apie tai manote?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KNYGA IR MES
1. Koks knygų skaitymo vaidmuo jauno žmogaus formavimui (–si)? Pagrįskite savo nuomonę.
2. Skaitymo istorija: nuo molinės lentelės iki CD. Ką apie tai žinote ir manote?
3. Kaip knygų skaitymas originalo kalba gali paveikti jauną žmogų? Pagrįskite savo nuomonę.
4. Koks turėtų būti mokyklos vaidmuo formuojant jauno žmogaus santykį su knyga?
5. Kokia yra ir kokia turėtų būti mokyklos biblioteka? Pagrįskite savo nuomonę.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KULTŪRA IR JAUNIMAS
1. Kodėl būtina saugoti etninę kultūrą? Pagrįskite savo nuomonę.
2. Jei tektų pristatyti Lietuvos kultūrą bendraamžiams iš užsienio, ką ir kodėl jiems
pasakotumėte?
3. Visuomenėje netyla diskusijos dėl sudėtingos mūsų tautos kultūros situacijos. Ką ir kaip
reikėtų keisti, kad lietuviai galėtų didžiuotis savo kultūra?
4. Kultūros tradicijos jūsų mokykloje. Ką apie tai žinote ir manote?
5. Jaunimas ir kultūra. Kaip šią temą atskleidžia Lietuvos žiniasklaida?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOKSLO PASIEKIMAI MŪSŲ GYVENIME
1. Mokslo laimėjimai ir žmogaus sveikata. Ką apie tai žinote ir manote?
2. Technikos išradimų taikymas gyvenime. Ką apie tai žinote ir manote?
3. Mokslo pasiekimų moralinė kaina. Ką apie tai žinote ir manote?
4. Informacinių technologijų laimėjimai ir žiniasklaida. Ką apie tai žinote ir manote?
5. Mokslo pasiekimai ir kasdienės žmonių gyvenimo problemos. Ką apie tai žinote ir manote?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŽMOGUS IR APLINKA
1. Bendravimas virtualioje aplinkoje. Ką apie tai manote?
2. „Būti ištikimam namams nelaimėje – didis dalykas.“ (Demokritas) Ką apie tai manote?
3. Svetur gyventi patogiau, bet ar lengviau? Argumentuokite savo nuomonę.
4. „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.“ (J. V. Gėtė) Pagrįskite
arba paneikite šį teiginį.
5. Vaikas – šeimos veidrodis. Ką apie tai manote?
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