
 

 

 

 

 

 
 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATYRIMINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

„Per praeitį į ateitį“ 

2021–2022 m. m. 

 

 

 

 

 

                                                      Programa skirta 7–8 klasių mokiniams 

 

 Parengė lietuvių kalbos ir literatūros  

mokytoja metodininkė  Inga Barkauskienė bei  

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Neringa Bagdonaitė  

                        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėda 

2021 

 



 

Tikslas – skatinti bendruomeniškumo, tyrinėjimo, pažinimo kompetencijas, reikalingas augančio 

žmogaus pilietiniam vystymuisi.  

 

Uždaviniai: 

1. Integruojant lietuvių literatūros ir istorijos žinias, sudaryti sąlygas suprasti partizaninio Lietuvos 

judėjimo reikšmę ir prasmę. 

2. Mokytis pažinti už mokyklos ribų esantį pasaulį įsitraukiant į edukacines ir fizines veiklas. 

3. Supažindinant su kario profesija, ugdyti pilietiškumo jausmą. 

 

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, pilietiškumo, mokėjimo mokytis, asmeninės, socialinės, 

komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo. 

 

Numatomas rezultatas: Susipažins su partizanų gyvenamuoju laikotarpiu, suvoks istorines 

aplinkybes. Praplės akiratį ne tik istoriniu požiūriu, bet ir labiau susipažins su partizanų menine 

kūrybine veikla. Atsakingai žvelgs į kovų už laisvę gynėjų veiklą, gerbs jų indėlį į Lietuvos istoriją 

ir kultūrą. Sukurs „kalbantį daiktą“ partizanų tema. 

Veiklų lentelė: 

 

Data Veikla Val. sk. Pastabos 

Kovo 15 d. • Susipažinimas.  

• Teorinė dalis. Istorijos ir sąvokų 

aiškinimasis. 

• Partizaninių būrių sudarymas, partizaninių 

vardų kūrimas. 

• Komandos formavimo žaidimai. 

• Dienoraščio pildymas. 

4 val.  

Balandžio 6 d. • Ekskursija į Macikų lagerio karcerį.  

• Pažintinė-istorinė edukacinė pamoka 

„Sovietinių represijų inscenizacijos“.  

• Dienoraščio pildymas. 

4 val. Edukacijos 

kaina – 2.5 eur 

žmogui. 

Gidas 5 eur 

grupei (15 žm.) 

Kelionės 

išlaidos. 

Gegužės 26 d. • Išvyka į muziejų „Partizanų troba“ 

Salantuose. Miško broliai papasakos apie 

laisvės kovų atminimo svarbą, laisvės 

kovotojų herojiškumo apraiškas, laisvės ir 

demokratijos siekį, kartu su mokiniais 

užtrauks partizanišką dainą, surengs 

viktoriną. Kiekvienas išmėgins savo rankų 

miklumą spausdinimo mašinėle, sužinos 

kiek kilogramų mantos turėjo nešti 

partizanai žygyje, pakilnos ginklus, 

pažvelgs pro langą su pirmojo pasaulinio 

karo žiūronais, kuriuos naudojo ir 

partizanai.  

• Dienoraščio pildymas. 

4 val. Edukacijos 

kaina – 3 eur 

žmogui. 

Kelionės 

išlaidos. 

Birželio 9 d. • Pauliaus Markevičiaus dokumentinio filmo 

„Partizanas“ (2020) peržiūra.  

• Filmo aptarimas. 

4 val.  



• Ruošimasis patyriminės veiklos 

pristatymui: surinktos informacijos 

sisteminimas, darbų pasiskirstymas, 

reikalingų priemonių numatymas.  

• Dienoraščio pildymas. 

Birželio 17 d. • „Kalbančio daikto“ kūrimas.  

• Patyriminio darbo pristatymas. 

• Patyriminės veiklos apibendrinimas. 

• Dienoraščio pildymas. 

4 val.  

 

 


