1 LEDLAUŽIS: žaidimo taisyklės (etikos vaidmuo)

Niekam nežinant per futbolo finalinio susitikimo pertrauką komandoms duodami gėrimai, į kuriuos
atsitiktinai pateko medžiagos, sukeliančios keistą atminties praradimą.
Tokio gėrimo išgėrę žaidėjai paprastai pamiršta visas, kažkada žinotas taisykles, įstatymus, standartus,
procedūras ir pan.
Kadangi žaidėjai yra labai geros fizinės formos, medžiagos pradeda veikti ne iš karto, o pamažu,
maždaug per dešimt minučių.
Jeigu po pertraukos stovėtumėte užribyje, ką pamatytumėte žaidimui prasidėjus…

INSTRUKTORIAUS UŽUOMINOS:









pamatytumėte, kad žaidimas vis blogėja, kyla chaosas, nes žaidėj= ai nebežino, ką turėtų daryti;
teisėjui vis sunkiau palaikyti tvarką arba kažką panašaus į žaidimą;
žaidimas žaidžiamas blogai, jeigu pažeidžiamos taisyklė= ;s ir trūksta technikos. Tie dalykai
dažnai yra susiję;
geras žaidimas gali reikšti ir mokėjimą pasinaudoti taisyklėmis;
žaidimo meistriškumas yra ir meistriškas žaidimo taisyklių išmanymas ir meistriška technika
(t.y. taisyklių ir techni= kos žinojimas kiekvienas yra būtini, tačiau kiekvieno jų atskirai
nepakanka geram žaidimui);
žaidimo taisyklės neegzistuoja be žaidimo, jis negali pats savaime v= ykti be taisyklių;
taisyklės sudaro žaidimą.

IŠVADA

Taisyklės leidžia žaisti žaidimą, jos nėra vien apribojimas. Nėra taisyklių, nėra žaidimo.
(Palyginkite su viešojo sektoriaus valdymu, elgesio kodeksais, praktikos kodeksais, įstatymais ir etika).

http://www.stt.lt/projektai/etika/cd4/files/_mokomoji_medziaga/_kita_mokomoji_medziaga/1%20LED
LAUZIS%20zaidimo%20taisykles%20(etikos%20vaidmuo).mht

2 LEDLAUŽIS: rinktis, kas teisinga, o kas – ne (etikos argumentai)

Įvertinkite šiuos teiginius.
1.
2.
3.
4.
5.

Jeigu tai nėra neteisėta, vadinasi viskas gerai.
Jeigu tai teisėta, tada tai turi būti gerai.
Darau tai, ką man liepia sąžinė: kas teisinga ir neteisinga labai priklauso nuo žmogaus.
Per daug dėmesio į taisykles nekreipiu. Darau tik tai, kas duotų geriausią rezultatą.
Nenoriu nemalonumų, todėl tiesiog laikausi taisyklių.

Nurodykite šių požiūrių privalumus ir trūkumus, kai reikia spręsti, kas teisinga, o kas –
neteisinga.
http://www.stt.lt/projektai/etika/cd4/files/_mokomoji_medziaga/_kita_mokomoji_medziaga/2%20LED
LAUZIS%20rinktis%20kas%20teisinga%20o%20kas%20-%20ne%20(eti.mht
3 LEDLAUŽIS: gynybinė vertybių linija

Pagalvokite apie 22 žemiau išvardintas vertybes.
Pasirinkite 10, kurios, Jūsų nuomone, turėtų būti svarbiausios Jūsų darbe. Surikiuokite jas nuo 1-10 (1
yra svarbiausia).
Paskiau nurodykite tas, kurios, Jūsų manymu, iš tiesų yra svarbiausios jūsų darbe. Jas surikiuokite nuo
1 iki 10.

Paaiškinkite skirtumus.
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http://www.stt.lt/projektai/etika/cd4/files/_mokomoji_medziaga/_kita_mokomoji_medziaga/3%20LEDL
AUZIS%20gynybine%20vertybiu%20linija.mht

