PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. R1-208
INTEGRUOTO UGDYMO PROJEKTO „LAISVĖS KOVOTOJŲ KELIAIS“, SKIRTO
A.RAMANAUSKO-VANAGO METAMS, SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruoto ugdymo projektas „Laisvės kovotojų keliais“ (toliau – Projektas) skirtas
Lietuvoje veikusioms partizanų apygardoms, jų veiklai prisiminti, keliauti atrastais ir dar
neatrastais partizanų takais.
2. Projekto sąlygos reglamentuoja Projekto organizavimo, darbų pristatymo, vertinimo ir
dalyvių skatinimo tvarką.
II. PROJEKTO ORGANIZATORIAI
3. Projekto organizatoriai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC). Partneriai: Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Alytaus A.Ramanausko-Vanago gimnazija.
III.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvoje vykusiu aktyviu partizaniniu
pasipriešinimu prieš okupacinės valdžios struktūras 1944–1953 metais, įvykiais po 1956 m.
LLKS gynybos pajėgų vado Ramanausko Vanago suėmimo, 1949 m. vasario 16 d. akto
signatarais- laisvės kovotojais.
5. Uždaviniai:
5.1. per įvairių dalykų pamokas išsiaiškinti savo gyvenamose apylinkėse veikusias
partizanų rinktines, būrius, jų vadus, esamus paminklus ir lankytinas vietas;
5.2. sutelkti mokyklos bendruomenę žygiams partizanų takais tiek rekomenduojamais, tiek
pačių sudarytais maršrutais, užfiksuoti ir aprašyti istorinius įvykius, asmeninį patyrimą;
5.3. skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto istorija ir išsakyti savo pilietinį požiūrį į
istorinių įvykių įamžinimą.
5.4. lankyti atminimo įamžinimo vietas, susijusias su partizanine kova: partizanų gimtąsias
sodybas, bunkerius, kovotojų žūties ar simbolines vietas ir pagal galimybes, seniūnijoms pritarus,
jas tvarkyti.
IV. REIKALAVIMAI DALYVIAMS
6. Pėsčiųjų žygiuose gali dalyvauti 5–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų,
profesinio mokymo ir formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai,
įvairių dalykų mokytojai, gyvenamosios vietos bendruomenės.
7. Ugdymo įstaigoje sudaroma 5–12 (I–IV gimnazinių) klasių mokinių iniciatyvinė grupė
tiek iš kelių, tiek iš visos klasės mokinių.
V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
8. Projektas vykdomas 2018 m. balandžio–lapkričio mėn. etapais:
8.1. I etapas – pasirengimas dalyvauti projekte.

Šiame etape suburiamos iniciatyvinės mokinių grupės, kurios bus tolimesnių etapų
organizatorės.
8.1.1. Jos sudaro savus partizanų takų maršrutus, planuoja žygio (-ių) datas, renka
informaciją apie partizanų būrius, rinktines ir pan. arba
8.1.2. Renkasi jau parengtus (nuoroda: LGGRTC) maršrutus arba
8.1.3. Dalyvauja kitų įstaigų organizuojamuose žygiuose:
8.1.3.1. Pėsčiųjų žygių asociacija,
8.1.3.2. LMNŠC Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus organizuojami turistiniai
žygiai
8.1.4. Iniciatyvinės grupės, pasirengusios dalyvauti projekte, užpildo registracijos anketą
iki 2018 m. balandžio 16 d.
8.2. II etapas – iniciatyvinės grupės organizuoja/dalyvauja žygį (-ius) ir kviečia dalyvauti
kuo daugiau tiek mokyklos, tiek bendruomenės narių. Žygių skaičius neribojamas. Iniciatyvinės
grupės nariai supažindina žygio (-ių) dalyvius su surinkta informacija apie partizanus, jų vykdyta
veikla, fiksuoja žygio (-ių) akimirkas. Žygiai gali būti organizuojami iki lapkričio mėn.
8.3. III etapas – darbų apie organizuotą/dalyvautą žygį (-ius) pristatymas.
Iniciatyvinės grupės parengia žygio (-ių) pristatymą šiomis formomis: filmuota medžiaga
(iki 10 min.), programos „PowerPoint“ pateiktimi (iki 20 skaidrių). Žygių pristatymai pateikiami
iki 2018 m. lapkričio 15 d. elektroniniu būdu užpildant darbo pristatymo formą.
8.3.1. Pateiktyse (skaidrėse) turi atsispindėti pasirinkto partizanų būrio takais nueitas
maršrutas ir/ar maršrutai, kokių tikslų siekta keliaujant šiuo maršrutu, kiek dalyvavo žmonių
žygyje, aprašyti įspūdžiai ir suformuluotos išvados. Skaidrės turi būti papildytos nuotraukomis.
8.3.2. Filmuotoje medžiagoje turi atsispindėti pasirinkto partizanų būrio takais nueitas
maršrutas ir/ar maršrutai, kokių tikslų siekta keliaujant šiuo maršrutu, kiek dalyvavo žmonių
žygyje, pasidalinta įspūdžiais ir suformuluotos išvados, pakalbinti žygyje dalyvavę mokiniai,
mokytojai, kiti dalyviai.
8.4. IV etapas – gautų darbų peržiūra ir baigiamasis susitikimas lapkričio pabaigoje (data
bus patikslinta asmeniškai dalyviams). Šiame etape susitinka žygių pristatymus pateikusios
iniciatyvinės grupės ar jų atstovai.
8.4.1. Darbų pristatymus vertins LMNŠC direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
8.4.2. Skaidrėms pristatyti skiriamos 3–5 min., filmuotai medžiagai – iki 10 min.
8.4.3. Iniciatyvinių grupių kūrybiniai darbai vertinami pagal kūrybiškumą, originalumą,
žygio informatyvumą, asmeninių patirčių pateiktį, pritrauktų dalyvių skaičių.
8.4.4. Projekte dalyvavusioms iniciatyvinėms grupėms įteikiami LMNŠC pagyrimo
raštai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Informaciją apie Projektą organizatoriai skelbia LMNŠC internetinėje svetainėje
www.lmnsc.lt.
10. Pateikdami filmuotą medžiagą, nuotraukas Projekto dalyviai visam autorių teisių
apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Projekto organizatoriams neišimtines teises atgaminti,
išleisti, viešai skelbti, platinti Projektui pateiktus vaizdo įrašus bei renginyje padarytas nuotraukas,
vaizdo įrašus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje, publikuoti LMNŠC ir partnerių interneto
svetainėse bei LMNŠC facebook paskyroje.
11. Pačių iniciatyvinių grupių parengti maršrutai, gavus susitikimą, bus paviešinti ir
įtraukti į LGGRTC sudaromą pažintinių maršrutų sąrašą.
12. Dalyvavimas šiame Projekte reiškia sutikimą su visomis Projekto sąlygomis.
13. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Pilietinio ugdymo skyriuje: Aušra Žemaitytė,
tel. / el. p. (8 5) 267 1930, ausra.zemaityte@lmnsc.lt, Jovita Petrauskaitė, tel. / el. p. (8 5) 238
2600, jovita.petrauskaite@lmnsc.lt.
_________________________

