
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO TRUMPALAIKĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ 
ŠVIETIMO  PROGRAMA “ DONELAIČIO ŽENKLAI”

PROGRAMOS TRUKMĖ  - 2014 m. balandžio – birželio mėn., rugpjūčio – lapkričio mėn. (iš viso 
7 mėnesiai)
PROGRAMOS  PRISTATYMAS.  Šiemet  sukanka   300  metų,  kai  gimė   lietuvių  literatūros 
pradininkas  Kristijonas  Donelaitis.  Lietuvos  Respublikos  Seimas,  atsižvelgdamas  į  žymiausio 
lietuvių literatūros kūrėjo gimimo metinių jubiliejų,  2014 metus paskelbė Kristijono Donelaičio 
metais.  Ši  sukaktis  įrašyta  ir  į  Jungtinių  Tautų  švietimo,  mokslo  ir  kultūros  organizacijos 
(UNESCO)  atmintinų  pasaulio  sukakčių  sąrašą.  Kadangi  šios  datos  minėjimas  sudaro  sąlygas 
aktyvesnei kultūrinei veiklai ir skatina pasirūpinti, kad K.Donelaitis būtų gerai pažintas ir artimesnis 
šiuolaikinei  kultūrai,  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  neformaliojo  vaikų  švietimo  trumpalaikė 
programa  “Donelaičio  ženklai”  padėtų  miesto  mokiniams   įprasminti  K.  Donelaičio  sukakties 
paminėjimą plėtojant ir puoselėjant kraštotyrinio darbo tradicijas. Kraštotyrininkui privalu fiksuoti 
svarbiausius  dabarties  ir  praeities  įvykius,  kaupti  žinias  apie  kultūros  paveldą,  tad  programos 
dalyviai taptų savotiškais šių metų kultūros metraštininkais, fiksuojančiais tokį įvairų K. Donelaičio 
minėjimą.  Kraštotyrinio  darbo  gebėjimus  programos  dalyviai  įgis  ir  plėtos  įvairioje  praktinėje 
veikloje.  Dalyvaudami  projektuose,  kitų  ugdymo,  kultūros  įstaigų   renginiuose,  išvykose, 
susitikimuose, domėdamiesi informacija žiniasklaidoje, sudarys K.Donelaičio jubiliejaus minėjimo 
renginių metraštį, kurį pristatys baigiamojoje mokinių ir mokytojų konferencijoje. Kadangi ir 2013-
2015 metų Nacionalinė mokinių ir  jaunimo kraštotyros  ekspedicija,  svarbiausias  šalies  mokinių 
kraštotyrinės veiklos renginys, taip pat skirtas  K. Donelaičio metams, ši programa, įgyvendinama 
bendradarbiaujant su miesto ugdymo įstaigų mokinių grupėmis, suaktyvintų jaunųjų kraštotyrinikų 
veiklą ir dalyvavimą ekspedicijoje, padėtų surengti ekspedicijos antrajojo etapo – Šiaulių miesto 
darbų konkursą atranką, darbų parodą. 
PROGRAMOS TIKSLAS

- Paminėti  ir  įprasminti  Kristijono  Donelaičio  300-ąsias  gimimo  metines  plėtojant  ir 
puoselėjant miesto mokinių kraštotyrinės veiklos tradicijas.

 UŽDAVINIAI
− Paskatinti  mokinius  domėtis  Kristijono Donelaičio  kūryba  plėtojant  mokinių  saviraiškos 

formas, puoselėjančias  tautinį, kultūrinį  savitumą;
− Bendradarbiauti  su  miesto  bendrojo  ugdymo  mokyklomis  ir  kitomis  savivaldybėmis 

dalyvaujant K.Donelaičio metų minėjimo kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose;
− Ugdyti  poreikį pažinti ir tęsti kraštotyrinio darbo tradicijas, suteikiant galimybę pristatyti 

parengtus darbus;
− Skatinti  vaikus  ir  jaunimą  ugdytis  kūrybinius  ir  pažintinius  gebėjimus,  dalyvaujant 

Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje; 
− Plėtoti ir tobulinti programos dalyvių kūrybines, socialines, komunikavimo kompetencijas;
− Informuoti miesto bendruomenę apie prasmingą miesto mokinių veiklą.

      PAGRINDINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
− Susitikimai K.Donelaičio kūrybos tyrinėtojais,  žinovais; 
− Susitikimai su žmonėmis, prisidėjusiais prie K.Donelaičio palikimo puoselėjimo, įamžinimo
− Edukaciniai renginiai, ugdantys kraštotyrinio darbo patirtį;
− Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose, projektuose, skirtuose K.Donelaičio paminėjimui;



− Kūrybiniai konkursai,varžytuvės  netradicinėje aplinkoje
− Edukacinės išvykos į vietas Lietuvoje, susijusias su K.Donelaičio vardu “ Ženklai.” 
− Kraštotyrinio darbo -  “K.Donelaičio metų metraštis”- parengimas.
− Kraštotyrinių darbų paroda;
− Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos Šiaulių miesto darbų konkursas 

atranka; 
− Stovyklos - ekspedicijos “K.Donelaitis: metų ir raštų ratu”

Įgyvendinant programą naudojami aktyvieji ugdymo(si) būdai  ir metodai: savarankiškas ir grupinis 
darbas praktinėse pratybose,  organizuojamuose renginiuose,  pažintinėse ir edukacinėse išvykose, 
stovyklose,  parengiant  kraštotyrinį  darbą  ar  jo  epizodą,  dalyvaujant  susitikimuose,  parodose. 
Daugelis  renginių vyks netradicinėje aplinkoje: stovyklaujant gamtoje,  bibliotekose,  muziejuose, 
parodose.
PROGRAMOS  DALYVIAI  IR  REZULTATAI  -   90  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  mokinių. 
Programos dalyviai, bendradarbiaudami su miesto švietimo įstaigų mokiniais, parengs individualius 
ar grupinius kraštotyros darbus ar jų epizodus ir sudarys K.Donelaičio minėjimo renginių metraštį, 
dalyvaudami kultūriniuose renginiuose, projektuose, vykdydami programos veiklas, dalyvaudami 
išvykose  “Ženklai”,  stovyklose  -ekspedicijose  “K.Donelaitis:  metų  ir  raštų  ratu”.  Programos 
dalyviai  organizuos  kraštotyros  darbų  parodą  miesto  mokiniams,  pristatys  darbus  baigiamojoje 
konferencijoje.  Mokytojai  koordinuos  programos  priemonių  įgyvendinimą.  Programoje 
dalyvaujaunys mokytojai teiks ir metodinius patarimus kraštotyros darbo rengimui.
Įgyvendindami programą skatinsime mokinių aktyvumą ir mokytojų dalyvavimą organizuojamose 
veiklose,  motyvuosime  mokinius  kraštotyrinės  veiklos  priemonėmis  kūrybiškai  perteikti  savo 
mintis ir požiūrį į K.Donelaičio kūrybą. 

PROGRAMOS TURINYS
Data Vykdomos priemonės, renginiai

iki 
2014-04-
01

Programos įgyvendinimo grupės veikla:
Programos įgyvendinimo plano parengimas;
Apskritojo stalo diskusija miesto mokytojams

Balandis Informacijos apie programos veiklas sklaida Šiaulių JTC, Šiaulių savivaldybės 
tinklalapyje, miesto žinasklaidoje  (po renginių)
Kraštotyros darbų konkurso nuostatų  parengimas ir skelbimas
Programos įgyvendinimo  veiklų pristatymas Šiaulių JTC mokytojų metodinėse 
grupėse
Mokymai kraštotyrinio darbo gebėjimams įgyti (metraštis, medžiagos kaupimas).
Susitikimas K.Donelaičio gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojais 
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
Fotografijų paroda “Jau saulelė ...”
Metraščio “K.Donelaičio metų metraštis” rengimas
K.Donelaičio kūrybos pažinimas: “Kalendorinės šventės poemoje “Metai”. 

Gegužė Mokymai kraštotyrinio darbo gebėjimams įgyti ( metrikavimas,  sisteminimas)
Informacijos apie programos veiklas sklaida Šiaulių JTC , Šiaulių savivaldybės 
tinklalapyje, miesto žinasklaidoje (po renginių)
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
Dalyvavimas kūrybiniame projekte šalies mokiniams “Sveiks, svieteli 
margs”(ekslibrisų ir iliustracijų rengimas)
Metraščio “K.Donelaičio metų metraštis” rengimas
2 Edukacinių išvykų projekto”Ženklai” (pažintinės išvykos į vietas, susijusias su 
K.Donelaičio vardu (Vilnius. Marijampolė. Bendradarbiavimas su Vilniaus jaunųjų 
turistų centro kraštotyrininkais)
Dalyvavimas baigiamajame kūrybinio projekto šalies mokiniams “Sveiks, svieteli 
margs” renginyje

Birželis Informacijos apie programos veiklas sklaida Šiaulių JTC , Šiaulių savivaldybės 
tinklalapyje, miesto žinasklaidoje (po renginių)
Mokymai kraštotyrinio darbo gebėjimams įgyti (IKT panaudojimas kraštotyrinėje 
veikloje )



Fotografijų paroda “ Vasaros linksmybės”
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
 2 vasaros stovyklos-ekspedicijos “K.Donelaitis: metų ir raštų ratu”.
K.Donelaičio kūrybos pažinimo renginiai: 2 mini inscenizacijų konkursai ir skaitymai 
stovyklose  pagal  K.Donelaičio poemą “Metai”

 Rugpjūtis Programos įgyvendinimo  veiklų pristatymas Šiaulių JTC mokytojų metodinėse 
grupėse
Metraščio “K.Donelaičio metų metraštis” rengimas
Vasaros stovykla-ekspedicija “K.Donelaitis: metų ir raštų ratu”.
K.Donelaičio kūrybos pažinimo renginiai:   Varžytuvės “Paveikslas be teptuko” 
stovykloje
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
Informacijos apie programos veiklas sklaida Šiaulių JTC , Šiaulių savivaldybės 
tinklalapyje, miesto žinasklaidoje (po renginių)

Rugsėjis Fotografijų paroda “ Rudens darbai”
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
Metraščio “K.Donelaičio metų metraštis” rengimas
 Konkursas varžytuvės “Metų” veikėjų gyvenimo patarimai” dalyvaujant Šiaulių 
moksleivių namų  renginyje
Susitikimas K.Donelaičio gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojais 

Spalis Informacijos apie programos veiklas sklaida Šiaulių JTC , Šiaulių savivaldybės 
tinklalapyje, miesto žinasklaidoje (po renginių)
Edukacinių išvykų projekto”Ženklai” (pažintinės išvykos į vietas, susijusias su 
K.Donelaičio vardu ) išvyka į Juodkrantę 
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
K.Donelaičio kūrybos pažinimo renginiai “Vienos dienos muziejus”
Metraščio “K.Donelaičio metų metraštis” rengimas

Lapkritis Nacionalinės mokinių ir jaunimo 2013-2015 m. kraštotyros ekspedicijos, skirtos 
K.Donelaičio metams, Šiaulių miesto darbų konkursas atranka.
Dalyvavimas kitų įstaigų K.Donelaičio minėjimo renginiuose. 
Baigiamasis programos renginys Respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija 
“Kristijono Donelaičio ženklai”
Metraščio “K.Donelaičio metų metraštis” sudarymas ir pristatymas


