
Pamokos planavimas 

Pamokos tema/ problema/ klausimai:  

Tema - Lietuvių ir lenkų konfliktas peraugęs į žudynes 

Problema –Glitiškių ir Dubingių žudynės dažnai suvokiamos kaip atskiri įvykiai, o atskyrimas yra 

nulemtas egzistuojančių skirtingų istorijos naratyvų. 

Klausimai: Kodėl nepavyko išvengti žudynių? Ar man, mano tautai padaryta skriauda yra 

svarbesnė už skriaudą, kurią padarė mano tautiečiai kitiems? O gal jos yra vienodai svarbios? 

 

Mokymosi uždavinys: išanalizuoti tekstą 

Ugdomos kompetencijos: pilietiškumo ir pažinimo 

Mokiniai moka patys kurti, analizuoti ir kritiškai vertinti medijose pateikiamą informaciją, suvokia 

žiniasklaidos vaidmenį demokratijoje, atpažįsta propagandos apraiškas ir siūlo jos įveikos būdus. 

Moka identifikuoti problemas ir jas spręsti. 

Procesas 

Pamokos temos ir uždavinio pristatymas (2 min) 

Temos atskleidimas (10 min) 

Trumpa lietuvių ir lenkų politinio konflikto XIX a. antroje pusėje ir karinio XX a. pradžioje 

apžvalga. Tuomet atsiradusių stereotipų apžvalga. 

Pavyzdys (s vizualinis pasakojimas): 

Prasidėjęs XIX a. antroje pusėje lietuvių ir lenkų priešiškumas, XX a. pradžioje peraugo į ginkluotą 

kovą. Šios, kažkada broliškos tautos, įvardytame laikotarpyje viena kitą matė skirtingai. Politinių 

vizijų skirtumai atvedė iki ginkluotos kovos. Tuo metu, taip pat atsirado įvairus stereotipai, kurie 

neretais atvejais buvo paremti šovinistinėmis idėjomis. 

Lietuviai lenkų akimis: 

 



Lenkai lietuvių akimis: 

 

 

Pristatymo pabaigoje, mokiniams galima būtų užduoti klausimą: Bet ar žiūrėdami pavyzdžiui į šias 

kaukoles, galėtume pasakyti, kuri priklauso lenkui, o kuri lietuviui?  

  

Tokio klausimo esmė slypi tame, jog iš esmės visi žmonės yra vienodi, o skirtumus susigalvojame. 

Tokie sugalvoti skirtumai neretai veda prie karinių konfliktų, kurie būna paženklinti civilių 

gyventojų žudynėmis. 

 

Temos įtvirtinimas (25 min) 

Praktinė užduotys – mokiniai perskaito albumo Podziemie łączy / Pogrindis jungia devintą 

skyrių (psl 22-23) Glinciszki i Dubinki Glitiškės ir Dubingiai.  

Diskusija apie egzistuojančius šių įvykių naratyvus (20 min) 



Ar buvo įmanoma buvo išvengti Glitiškių ir Dubingių žudynes įvykusias Antrojo pasaulinio karo 

metu? 

Kodėl šiandien skirtingai suvokiame tuos pačius įvykius? 

Diskusijos esmė paaiškinti mokiniams, kad dėl tų įvykių kalti buvo ne tik patys žudynių 

vykdytojai, bet ir okupacinė nacistinės Vokietijos politika, kurios tikslas buvo pagilinti 

egzistuojančią priešpriešą tarp lietuvių ir lenkų. 

Egzistuojantis istorijos naratyvai (nacionalistinis, dialoginis) sąlygoja skirtingus tų pačių įvykių 

suvokimus.  

Diskusijoje galima remtis albumo Podziemie łączy / Pogrindis jungia 14, 15, 19 ir 20 skyriais, 

kuriuose parodoma, kad požiūris į lenkų ir lietuvių santykius iš dialoginio naratyvo perspektyvos 

yra įmanomas. Nors ir pavėluotai, bet lietuviai ir lenkai sugebėjo pasiekti susitarimą naujos 

okupacijos akivaizdoje tam, kad galėtų kartu priešintis bolševizmui. 

Apibendrinimas (8 min) 

Pamoka apibendrinama remiantis pristatytais pavyzdžiais bei mokinių pastebėjimais pateiktais 

diskusijos metu. Išryškinamos pagrindinės sąvokos (jų reikšmės): karo nusikaltimas, žudynės, 

naratyvas, antisovietinė rezistencija. 

 

 


