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Tikslas: supažindinti moksleivį su socialiniais mokslais (ekonomika, sociologija, politika). 
 
Darbo trukmė: 2.5 mėn. Viena individuali konsultacija per savaitę su mentore. Moksleiviui 
kiekvienos pamokos pabaigoje taip pat skiriami namų darbai, ugdantys jo rašymo/analizės 
įgūdžius.  
 

1. Ekonomika: Didžiosios Pasaulio Krizės 
a) Trys didžiausi krizių periodai: Didžioji Depresija (1929), Naftos Krizė (1970), 

Finansų Krizė (2008) 
b) Kodėl jos vyko? Ekonominės analizės 
c) Kokios buvo jų pasekmės? 
d) Kodėl krizes seka ekonominiai pakilimai? 
e) Kaip nuspėti krizes? (Pritaikomieji sugebėjimai) 

 
2. Ekonomika: Žaidimų teorija 

a) Kas yra žaidimų teorija? 
b) Kaip modeliais iliustruoti strateginius santykius ekonomikoje? 
c) Kaip nuspėti ekonominius sprendimus? 
d) Koks yra žaidimų teorijos pritaikymas realiame gyvenime? 
e) Kaip veikia žaidimų teorija? 

 
3. Ekonomika: Finansai 

a) Kas yra akcijos ir obligacijos? 
b) Kaip veikia akcijų biržos? 
c) Kaip sugriūva “Walstreet’as”? 
d) Kodėl akcijos yra rizikingos, bet labai pelningos? 
e) Kuo nekilnojamojo turto rinka yra panaši į akcijų rinką? 

 
4. Sociologija: Lytis 

a) Kaip lyčių skirtumai paveikia žmonių santykius? 
b) Lyčių nelygybė STEM - kodėl ji egzistuoja?  
c) Namų ruošos darbai ir kodėl jie tokie svarbūs? 
d) Kokie lyčių skirtumai visuomenėje yra išgalvoti? 
e) Kaip lytis sąveikauja su rase, socialine klase bei kitais determinantais? 

 
5. Sociologija: Socialinės normos 

a) Ką mes laikom nukrypimais nuo socialinių normų? 
b) Kodėl jie dažnai nelygūs įstatymams? 
c) Kodėl mes baudžiame nukrypimus nuo socialinių normų? 
d) Kodėl žmonės vis tiek pasirenka nukrypti nuo normų? (Remiantis sociologų 

moksliniais darbais) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sociologija: Edukacija 

a) Kaip susikūrė moderni edukacijos sistema? 
b) Kuo edukacija naudinga visuomenei? 
c) Kodėl edukacija vis dar yra labai nelygi? 
d) Kodėl edukacijos vertė krenta? 

 

7. Politika: JAV valdančiosios galios 
a) Kas sudaro JAV valdžią? 
b) Kaip yra įsteigiami saugumo mechanizmai? 
c) Kaip vyksta rinkimai? 
d) Kokios yra konstitucinio teismo/parlamento/prezidento pareigos? 
e) Palyginimas su kitomis šalimis  

 
8. Politika: Demokratija vs. Autokratija 

a) Kokie yra demokratijos principai? 
b) Kada demokratija virsta autokratija? 
c) Kodėl režimai sugriūna? 
d) Kaip pasireiškia galia demokratijoje/autokratijoje? 
e) Kokia piliečio rolė šiuose režimuose? 

 
9. Politika: Medija ir informacija 

a) Kaip veikia politinė reklama (ang. campaigns)? 
b) Kokia yra medijos rolė politiniame gyvenime? 
c) Ar medija paveikia politines nuomones ir žinias? Kaip atsiranda informacijos 

burbulai? 
d) Kodėl fake news yra pavojingos? 
e) Kodėl šiuo metu visuomenėje mes matom tokią didelę poliarizaciją? 

 
10. Apibendrinimas bei refleksija 

 


