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Lietuvos muziejq asociacijos ptojekto
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,,Muziejrts - 66kykla - moksleivis. Muziejq ir bendrojo lavinimo mokyklq nacionalinis partneryst6s tinklas", igyvendinamo pagal2007 -
2013 m. ZmogiSkrljq i5tekliq pletros veiksmq programos i prioriteto ,,Mokymaiis visq gyvenim4" VPi-2.2-SMM-1o-i priemong,,Neformaliojo

Svietimo paslaugq pl6tra" partnerio
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NEFORMALIOJO SVIETIMO EDUKACINES
,,MOKOMES MUZIEJUOSE.'

EDUKACINIO UZSIEMIMO PLANAS

PROGRAMOS
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VILNIAUS

ITTEP1ORIALINIU
lluzlE)q

DIREKCUA

Pavadinimas: "Juos siejo Vilnius..."
Tikslin6 grup6: 9 - 12 klases
Trukmd: 2 akademines valados
Vieta: Venclovq namai - muzie.jus, Pamenkalnio g. 34, Vilnius
Ry5ys su bendrojo ugdymo programa: 9 -12 klasiq literaturos kurse pasirinktinai mokoma J. Brodskio arba

C. Milo5o kEryba, o T. Venclovos k0rybai yra skirtos 2 akademines



@rvinimomolEklos iffilil$. Krt.tof.." cimnazijos mokyojas,

mob. tel. 869943686.

Edukatorius - lektorius:

Uisi0mimo eiga:

@naujaedukacine
programa,,Juos siejo Vilnius"'"' .^ '. ,,. , x-^r^-.^^
';i.:li,;i'i;;u' v.^.i"",, Josifas Brodskis ir ceslovas
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tysniu,tiq XX amZiaus literatq bei

;;;;" ufotog"tq. Siq tcureiq gvvenimg ir. k[rybos

dntika formavo ne tik didZiosios praejusio slmtmeclo

il;ii"; i, lgimtas pasipriesinimo bei nesusitaikvmo

irr".*d'..-U* ir-vienas unika.liausiq to laikmeiio miestq -
Vilnius.
EArf.""iri" uZsiemimo turini sudaro trys pagrindines dalys:

1. eeslovas MiloSas - literatirines Nobello premlJos

tu*.*u., poetas, eseistas, prozininkas' vertejas' Vaizdineje

*.azi"g"i. pateikiamas d' Milaso gyvenimo 
-etapasvlffiE ;" l92l m. iki Il-ojo Pasaulinio karo' Tai. pat

atskteid2iamos refleksijos i jaunystes miest4 vtlntq'

nnr.n*, emigracijoje' Si tema skirstoma i potemes:

ii vitnio. - e . Miloso jaunystet Titttuti ,,.. , -,.:.^:^
Ul Vif"iu"t ir Lietwos glvenimas d' Milo5o akimis'

svvenant emigracij oj e;

il i"r* n"i.tova"- lietuviq poetas' eseistas'. publicistas'

verteias. Vilniuie praleidqs dali vaikystes ir Jauny-stg' l '

Venc"lovos rySys su pokariniu ir,tarybiniu Vilntumr

atskleidZia visai t<itoti miest4 nei C Milo5o' Sr tema

Pasakoj amas

tekstas,
demonstruoj amos

animuotos skaidres,

teikiama
padalomoji
medZiaga, rodomos
T. Venclovos, C.

MiloBo ir J.

Brodskio knYgos,

fotografij os,

Brodskio Pie5tq
karikatfrrq koPijos.

T. Venclova
"Vilties formos"

Klausimai - atsakYnai,

C. Miloso turybos citavimas.



E-E_
f,lM ro \.',.

",1 
A' 'S*lor". \i ilnius lnuo 1945 m. iki emigracijos)

b) Sivilaida ir jos reikSme sovietmediu:

c) T. Venclovos ankstywoji kflrYba;

d) Pasiprieiinimo su sovietine ideologija formos tarybindje

Lietuvoje. T. Venclovos atviras lai5kas Centro komitetui

1975 m.

3. Josifas Brodskis - literatiirinds Nobelio premijos

laureatas, poetas, vertejas, eseistas' Jo santykis su miestu

buvo visai kitoks nei pastarqiq literatq, nes jam Vilnius,

kaip ir visa Lietuva, pirmiausia siejosi su artimais Sio

krasto zmonemis. Be to. ji taipogi Zavejo Vilniaus

archilektiira ir ivairi miesto socialine aplinka' Si tema

skirstoma i potemes:

a) TrumpaiiupaZindinimas su J. Brodskio biografija;

b) J. Brodskis Vilniuje;
ci Santvkio su Lietuva atspindZiai J. Brodskio kilryboje:

d) L. Biodskio. e . Miloso ir t' Venclovos .,triumviratas-

(

T. Venclovos pirmqiq Poezijos
rinkiniq citavimas.

Lai5ko skaity,rnas, lektoriaus
pasakoj imas.

J. Brodskio klrybos. skirtos T.

Venclovai ir Lietuvai, citavimas.

Cituoj amas

eildraStis "Axenos
Pontos"

Animuota skaidre.

Animuota skaidre ir
skaitymas i5 lapo.

Tikslq (uidaviniq) skelbimas
arba jq k6limas kartu su
mokiniais.

Tikslai:
S upaZindinti vyresniqiq klasiq
moksleivius su:

a) svarbiausiais d. Miloso,
T. Venclovos ir J. Brodskio
gyvenimo ir ktirybos faktais;

b) aptariamojo laikotarPio
Vilniaus miesto istorij a;

c) atskleisti Vilniaus, kaiP
daugiakultiirinio ir sPalvingo
miccfn rznqtrrheq

Vaizdines medZiagos rodYmas,

tekstq citavimas ir Zaidimai.

Vaizdines medZiagos rodYmas,

komentavimas.
Vaizdines medZiagos rodYmas,

komentavimas.

Tekstar, padalomoji
medLiaga,
animuotos skaidres,

Zaidimas -
spelione.

1. pateikti tarpukario Vilniaus kulttrinio ir politinio
gwenimo svarbiausius asPektusl

). supazindinti su C. Milo5o veikla S. Batoro (dab' VU)

universitete (Lagary", Masonq loZe)

3. atskleisti asmenybes ir visuomeninius rei5kinius,

dariusius itakq d. Milo5o asmenybes formavimuisi

Vilniuje.
4. per T. Venclovos biografij4 atskleisti Vilniaus miesto

vaizd4 sovietmediu.
5. pris'taqti savilaidos rei5kinf tuometineje Lietwoje'
6. iptarti moralinio pasirinkimo aspektq 5ir+ autoriq

M- l{) \''')r i'l
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Uldaviniai:
a) vyresniq klasiq
mokiniams suteikti naujos
informacijos apie Vilniq ir
su juo susijusius literatus;
a) prisrat),ri i. Miloso. t.

Venclovos, J. Brodskio
svarbiausius glvenimo
ir k[rybos faktus.

c

Vaizdines medZiagos
demonstravimas, iliustruojant
tekst4; Zaidimai - speliones;
pokalbis - diskusija;

Tekstai, padalomoji
rnedliaga,
animuotos skaidres,
Zaidimo medZiaga.

k[r1! ;ie: prisitaikymas ir ,,dviguba s4mone" ar
antitbnformizmas?
7 . apixelgti J. Brodskio ktirybq, skirt4 Lietuvai ir Vilniui.
8. aptarti bidiulystes aspektq kfiryboje ir asmeniniame
gyvenime.
9. pateikti aptariamojo laikotarpio Vilniaus architektiiros
patryzdiiq.

Motyvacijos kdlimas
1. Intriguojantys klausimai;
2. SkatinimasiSreikiti

asmening nuomong;
:. [domiq, intriguojandiq

faktq pateikimas i5
minimq asmenybiq
biografrjq;

+. naudingas istorijos ir
literatiiros Ziniq
papildymas;

Klausimai - atsakyrnai, dialogas,
vaizdines medZiagos rodymas,
Zaidimai

Tekstai, padalomoji
medLiaga,
animuotos skaidres,
Zaidimo medZiaga

DESTYMAS
Naujos medZiagos pateikimas Nauja medZiaga pateikiama

pasakojant tekst4, ciluojant
iStraukas i5 autoriq kiiriniq,
demonstruoi ant animuotas
skaidres, teikiant padalom4j 4
med2iagq, rodant T. Venclovos, d.
MiloBo ir J. Brodskio knysas.

Tekstas, animuotos
skaidrds,
padalomoji
med*iaga,
fotografijos,
karikatiirq kopijos.

Si edukacinis uZsiemimas ,,Juos siejo Vilnius..." yra skirtas
10-12 klasiq moksleiviams. UZsiemimo turinf sudaro
vaizdo ir tekslo medZiaga apie uis Zymius, tarpusavyje
susijusius poetus - T. Venclovq, e , ltiloS4 ir J. Brodski.
Edukacinis u2sidmimas pradedamas e . MiloSu:

1. Pateikiamos kelios nuotraukos, atspindindios
Vilniaus laikotarpio tarp dvieiu karu, paveiksla ir
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fotografij as, Brq(-":io pie5trl
karikattirq kopijas.

1f- Vilniaus, kaip daugiakulttirinio miesto, veid4.
2: e . Uiloso at\Tkimo i Vilniq 1921 m. aplinJ<ybes.
3. Ap2velgiamas e . MiloSo mokymasis ir studijos

Vltauto DidZiojo gimnazijoje bei S. Batoro
universitete.

4. Aptariamas C. Milo3o vaidmuo tuometinio S.
Batoro universiteto veikloje (klubai, loZds).

5. Pateikiamos gimqiq C. MiloSo gatviq, vietq
Vilniuje nuotraukos.

6. ApZvelgiama i. MiloSo, kaip frlologo ir literato,
kelio pradZia Vilniuje.

Toliau edukacinis utsidmimas tgsiamas T. Venclovos
Vilniumi:
L T. Venclovos dalis vaikystes ir jaunyste prabdga

Vilniuje. Vaizduoj amas pokarinis Vilnius.
2. Vilnius VI - VII de5imt. Tarybinis reZimas.

Pirmieji T. Venclovos eileraSdiai.
3. ApZvelgiama Vengrijos revoliucija ir jos itaka T.

Venclovos pasauleZiurai. T. Venclovos virsmas
disidentu (rySiai su Maskvos disidentija) ir
prielinimasis tarybinei santvarkai.

4. Kalbama apie savilaid4. ,,Eglut6", ,,Axenos pontos.,.
5. ApZvelgiamos T. Venclovos studijos Vilniaus

universitete. Metq pertrauka. T. Venclovos
savaranki5kas mokymasis, skaitymas, intensyr,us
liniq kaupimas.

6. Aptariama T. Venclovos ir jo bidiuliq veikla
ivairiuose bEreliuose ir rateliuose. UZsienio ir
draudZiamos Vakary kultflros bei literatiiros
skaitymasis, domdjimasis ir dalinimasis.

7. Pasakojama apie T. Venclovos semiotikos studijas.
Kalbama apie Tarhr, T. Venclovos paZinti su J.
Locmanu, A. Greimu.

8. Aptariamas T. Venclovos apsisprendimas
emigruoti. Pateikiamas Atviras laiSkas Cenho
komitetui.

Edukacinis uZsiemimas baigiamas J. Brodskiu:
1. J. Brodskio pirmasis apsilankymas Vilniuie 1966-

SFMIS.VP I -2.2-SM
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(- (; ais metais.
Laikini J. Brodskio namai Liejyklos gatvdje,
Vilniuje.
Vilniuje fu Lietuvoje J. Brodskio sutikti bidiuliai ir
draugai.
J. Brodskio lankymasis Suderveje ir kitose Lietuvos
vietose.
Vilniaus architektfiros ir kitq bruoZq atspindZiai J.

Brodskio kuryboje.
J. Brodskio ir V. Voro3ilskio pazintis Vilniuje.
T. Venclovos " C. MiloSo ir J. Brodskio raitiSkas ir
vieias pasisakymas pries tarybinp priespauda.

6
7

Pritaikymas. Nauja medZiaga bus pritaikoma
pasitelkiant:

a) naujausias IT priemones;
b) mokiniq d6mesi;
c) diskusiias, pokalbi.

Informaciniq
technologijq
priemon6s.

GRIZTAMOSIOS INFORMACIJOS VERTINIMAS
Ziniq patikrinimas 1. diskusija, pokalbis;

2. [a;,dimai;
3. i5girstos ir matytos

informaci j os vertinimas.

Padalomoj i
medZiaga.

Griiimas prie temos
aiSkinimo arba aiSkinimosi,
kad bltq uipildytos spragos.

Klausimq pateikimas Kadangi b[simq lankytojq mokslo pasiekimq ir bendrojo
i5silavinimo lygis bus nevienodas, toddl ir klausimai jiems
bus pateikiami ivairiis - ir lengvesni, ir sudetingesni.

TOLESNIU ANGSNIU NUMATYMAS
Nurodyti papildomus
informacijos aptariama tema
Saltinius

Naudingos literatiiros
rekomendavimas ir sqra5o
pateikimas.

S4ra5as. Rekomendavimas apsilankyti mfsq muziejuje ir
sudalyvauti kitose edukacindse programose, kuriose biitq
gvildenami pana5iis klausimai kaip ir apra5omajame
edukaciniame uZsidmime.
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