III.

Mokymai bendrojo lavinimo mokyklos 9-12 klasių mokiniams.

1. 9-12 klasių moksleiviams edukacinė programa „Maironio pėdsakais po Kauno
senamiestį“. Trukmė 3 a.val. - 135 min.
Pirmiausia aplankomas Kauno senamiestis, susipažįstama su pastatais, kurie vienaip ar
kitaip susiję su Maironiu. Moksleiviams pateikiamas platesnis kultūrinis kontekstas –
paaiškinama kokio architektūrinio stiliaus pastatas, kaip kito jo svarba bei funkcijos
įvairiais istoriniais laikotarpiais.
Vėliau moksleiviai aplanko poeto memorialinį butą, sužino apie jo asmenybę, pomėgius,
buitį. Literatūrinėje ekspozicijoje apžvelgiama kūryba – rodomi rankraščiai, nuotraukos
iš asmeninių albumų. Po ekskursijos teiraujamasi apie įspūdžius, klausomasi
pastebėjimų. Moksleiviai skatinami įsiminti pateiktą medžiagą, įsidėmėti matytus
eksponatus, diskutuoti, dirbti komandoje, domėtis ne tik Maironiu, bet ir Kauno
senamiesčiu, jo turtinga istorija, kultūriniu gyvenimu. Siūloma remtis jau žinomu
kontekstu ir kitų dalykų žiniomis, ieškoti papildomų šaltinių.
Edukacinė programa vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13,
Kaunas).
2. 9-12 klasių moksleiviams edukacinė programa „Eglė žalčių karalienė”. Spektaklio
repeticija. Trukmė 2 a. val. – 90 min.
Edukacinė programa „Eglė žalčių karalienė”. Spektaklio repeticija.“ skirta moksleivių
saviraiškos, retorikos bei literatūriniam ugdymui. Muziejuje edukacinės programos
dalyviai susipažins su S. Nėries gyvenimo detalėmis, atkurtais memorialiniais
kambariais, šiltu metų laiku pasidžiaugs aplinka iš jaukių muziejaus terasų. Edukatorius
papasakos, kokiomis aplinkybėmis poetė sueiliavo pasaką „Eglė žalčių karalienė“, kada
ji buvo išleista. Pakalbės apie teatrą, jo magiškąją prasmę. Moksleiviai susipažins su
būsimo spektaklio eiga, pasiskirstys vaidmenimis, gaus tekstus, rekvizitus ir bandys
suvaidinti savo personažą, raiškiai kalbės. Po vaidinimo diskutuos apie S. Nėries
gyvenimo momentus, atsispindinčius kūrinyje „Eglė žalčių karalienė“.
Edukacinė programa vyksta S. Nėries memorialiniame muziejuje (S. Nėries 7,
Palemonas, Kaunas).

3. 9-12 klasių moksleiviams edukacine programa „Neužmirštamas Vaižgantas“.
Trukmė 1 a. val. – 45 min.
Moksleiviai supažindinami su šviesia ir labai populiaria prieškario laikų asmenybesavotišku Kauno visuomenės „nuotaikų barometru“ - Vaižgantu bei jo publicistika.
Bus skaitoma ir aptariama Vaižganto eseistikos knyga „Jaunam veikėjui“, sudaryta iš
10 esė. Mokinius turėtų sudominti rašytojo mintys ir požiūris į meilę tėvams, Lietuvai,
Kaunui, knygai, į pinigus, alkoholį ir t.t.
Iš atsiminimų knygos „Neužmirštamas Vaižgantas“ bus pateikti ir skaitomi bei
aptariami trumpi fragmentai, atskleidžiantys nepaprastai įdomią ir originalią rašytojo
asmenybę.
Programos dalyviams bus siūloma pasiklausyti Vaižganto kūrinių ištraukų, kurias,
skambant M.K. Čiurlionio muzikai, skaito prof. V. Landsbergis.
Edukacinė programa vyksta J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
(Aleksoto 10-4, Kaunas).

4. 9-12 klasių moksleiviams edukacinė „Kurk kartu su Baliu Sruoga“. Trukmė 1 a.
val. – 45 min.
Moksleiviai supažindinami su B. Sruogos simbolistine poezija, pristatomi rinkiniai, jų
sukūrimo istorija. Edukacinės programos dalyviams išdalijamas eilutėmis suskaidytas
eilėraštis; kiekvienas posmas skirtinga spalva. Tai kūrybinė užduotis, kurios metu
moksleiviai turi atkurti originalųjį eilėraštį arba dėlionės principu sukurti savąjį kūrinį.
Baigus darbą, garsiai perskaitomas originalus tekstas, kuris yra sugretinamas su
moksleivių sukurtaisiais. Programos paskirtis: sudominti simbolistine poezija, įtvirtinti
žinias apie žymiausius poetus simbolistus, suvokti simbolistinio eilėraščio specifiškumą,
išgryninti sukeliamą įspūdį, giliau suvokti eiliuotinės kalbos emocinę prigimtį ir
galimybes.
Edukacinė programa vyksta B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje (B. Sruogos 21,
Kaunas).
5. 10-12 klasių moksleiviams edukacinė programa „Štuthofo koncentracijos stovykla
Balio Sruogos „Dievų miškas“. Trukmė 1 a. val. – 45 min.
B. Sruogos ekspozicijoje moksleiviai supažindinami su Štuthofo koncentracijos
stovyklos realijomis bei memuarų knygos „Dievų miškas“ situacija istoriniame
kontekste.
Pasiskirsčius grupėmis edukacinės programos dalyviams pateikiami klausimynai su
atsakymų variantais, iš kurių vienas arba du yra teisingi. Baigus darbą aptariami ir
argumentuojami pasirinkti atsakymai. Programos paskirtis: istorinių faktų įtvirtinimas
grožinės literatūros kontekste; literatūros teorijos sąvokų formulavimas ir atpažinimas
kituose grožinės literatūros kūriniuose; „Dievų miško“ išskirtinumo suvokimas bei
vertinimas meninės raiškos specifiškumo aspektu, remiantis kitų autorių memuarais.
Memuarų žanro galimybės ir trūkumai.
Edukacinė programa vyksta B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje (B. Sruogos 21,
Kaunas).
6. 9-12 klasių moksleiviams edukacine programa „Nuo Barboros Radvilaitės iki
džiazo“. Trukmė 1 a. val. – 45 min.
Moksleiviai supažindami su Juozo Grušo dramomis „Barbora Radvilaitė“ bei „Meilė,
džiazas ir velnias“, teatrine muziejaus ekspozicija, spektaklių iliustracijomis,
muzikiniais įrašais, skambėjusiais aptariamų dramų teatro pastatymuose. Siūloma
interpretuoti skaitomus tekstus remiantis įvairių sričių žiniomis, teksto visuma, teksto
istoriniu kultūriniu kontekstu. Naudojama dalomoji rašytinė ir vaizdinė medžiaga ir
suteikiama galimybė atpažinti šių dramų pastatymams dailininkų sukurtus
scenovaizdžių ir kostiumų eskizus, spektaklių scenas, teatrinius kostiumus, pasiklausyti
lietuvių kompozitorių muzikos iš dramų pastatymų, aptarti išgirstus garso įrašų
fragmentus.
Edukacinė programa vyksta J. Grušo memorialiniame muziejuje (Kalniečių 93,
Kaunas).
7. 10-12 klasių moksleiviams „Juozas Grušas – žurnalistas“. Trukmė 2 a. val. – 90
min.
Siekiama supažindinti moksleivius su mažiausiai žinoma Juozo Grušo kūrybine
veikla - žurnalistika. Mokiniai išgirs apie tarpukario Lietuvos spaudos tradicijas, J.
Grušo redaguotą Katalikų veikimo centro savaitraštį kaimui „Mūsų laikraštis“, juos

turėtų sudominti rašytojo mintys apie žurnalisto darbą, slapyvardžiais pasirašyti
feljetonai, diplomatiški reportažai iš 1934 m. kelionės į SSSR.
Remdamiesi tekstų kūrimo patirtimi ir naudodamiesi padalinamąja medžiaga apie
publicistikos žanrus, jų specifiką, mokiniai individualiai ar grupėmis galės pabandyti
parašyti interviu, informaciją ar reportažą.
Edukacinė programa vyksta J. Grušo memorialiniame muziejuje (Kalniečių 93,
Kaunas).

