PROJEKTUKO APSVARSTYMAS – APRAŠAS
Panevėžio rajonas
SAVIVALDYBĖ:
Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla
ŠVIETIMO ĮSTAIGA:
Atminties spindulėliai
PROJEKTUKO PAVADINIMAS:
I DALIS. KĄ NUVEIKĖME? KOKĮ KELIĄ NUĖJOME NUO IDĖJOS IKI REZULTATŲ?
Problema
Pilietinio aktyvumo stoka. Pasireiškiantis abejingumas istorinės atminties išsaugojimui.
Projektuko „Atminties spindulėliai“ veiksmų planas:
1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas sausio 13 d.:
1.1. Parengti pristatymą bažnyčioje.
1.2. Susitelkimas prie Nepriklausomybės paminklo.
1.3. Atminimo laužas, patriotinės dainos.
2. Gedulo ir vilties dienos minėjimas birželio 14 d. Susitikimas su krašto tremtiniais, partizanais ir kt.
3. Lankstinuko parengimas (partizanų laidojimo vietos, paminklai, kryžiai).
Mūsų žingsniai
Lapkritis, gruodis, sausis:
Informacijos sklaida apie projektą mokykloje
Problemų iškėlimas
Projektuko idėjos aprašo pristatymas
Veiksmų plano (žingsnių) aptarimas, sudarymas.
Sausio 13-osios minėjimas ir šventė su bendruomene, bažnyčia.
Vasaris:
Aptarti „Pilietinės galios aktyvumo indekso tyrimo“ rezultatai. Pasinaudojome medžiaga, rengiant
interviu.
Interviu „Ar esame pilietiški?“. Klausimų parengimas ir apklausa.
Stendo, skirto projekto viešinimui, parengimas mokykloje.
Veiklos viešinimas tinklalapyje www.panrs.lt apie Sausio 13-ąją ir Vasario 16-osios akciją
„Pasveikinkim vieni kitus“.
Kovas:
Interviu „Ar esame pilietiški?“ apibendrinimas.
Informacijos viešinimas mokyklos stende.
„Laiško Lietuvai“ rašymas mokykloje kartu su maironiečiais.
Akcija, skirta Knygnešio dienai atminti „Uždekim atminties žvakelę ant knygnešių kapų“.
Projektuko dalyvių susitikimai.
Balandis, gegužė:
Informacijos viešinimas mokyklos stende.
Kultūrinė pažintinė gamtosauginė išvyka į Nevėžninkus (Nevėžninkų dvaro koplyčia, Papušių
piliakalnis, nuotekų valymo stotis).
Dalyvavimas Europos egzamine ir viktorinoje.
Partizanų kapų ir paminklo jiems atminti lankymas ir tvarkymas. Akcija „Darom 2013“.
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Rengimasis Upytės bendruomenės renginiui „Vieni kitiems“ (Vilties medis, vaikų žaidimai tremtyje,
susitikimas su tremtine, tremtinių maistas).
Projektuko dalyvių susitikimai.
Birželis:
Projektuko „Atminties spindulėliai“ dalyvių susitikimas. Veiklos aprašo aptarimas. Vertinimai.
Projekto medžiagos tvarkymas, viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje.
Partneriai
Upytės seniūnija, gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“, Upytės šv. Karolio Boromiejaus
bažnyčia, mokyklos bendruomenė.
Rezultatai
Gera, kad pavyko sutelkti gyventojus renginiams, mokiniai ir Upytės jaunimas įsitraukė į
patriotinę istorinės atminties išsaugojimo veiklą.
Kas mums pavyko ir kas nepavyko? Kaip manome, kodėl? Ar liko neįgyvendintų uždavinių?
Liko neparengtas lankstinukas „Rezistencinis judėjimas Upytėje“ (dėl medžiagų, skirtų
projekto įgyvendinimui, stokos).
Projektuko veiklų pristatymas visuomenei
Tinklalapiai: www.panrs.lt, www.upyte.panevezys.lm.lt, vietos žiniasklaida: Panevėžio laikraštis
„Sekundė“, Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“.
Stendas, skirtas projektuko veikloms viešinti, mokykloje.
Upytės gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ renginys „Vieni kitiems“, visuotinis tėvų
susirinkimas.
Akcija „Pasveikinkim vieni kitus“.
II DALIS. AR MUMS TAI SVARBU? KODĖL?
Kuo mums svarbi išsikelta problema? Kodėl pasirinkome būtent šią temą?
Skatinimas pateikti savo idėjas, inicijuoti veiklas. Sumažėjęs žmonių įsipareigojimas tautai ir
valstybei.
Sumažėjęs rūpestis tautinės tapatybės išsaugojimu ir kūrimu.
Siekis įtraukti jaunimą į aktyvią pilietinę, patriotinę veiklą, panaudojant naujas formas ir
metodus.
Jaunų žmonių skatinimas pateikti savo idėjas, inicijuoti veiklas.
Kodėl pasirinkome būtent tokias veiklas?
Pasirinktos veiklos tinkamiausios siekiant įgyvendinti tikslus ir uždavinius.
Patirtis
Vaikai įgijo žinių apie partizanų veiklą ir jos svarbą, susitiko su įdomiais žmonėmis, tapo
aktyvesni, įgijo bendravimo patirties, pasitikėjimo, drąsos kalbėti viešai, išsakyti savo mintis,
pastebėjimus, bendrauti su kolektyvu, jausti atsakomybę už projekto įgyvendinimą mokykloje.
Sustiprėjo pojūtis, kad visuomenę, gyvenimą kuriame kartu ir istorinę atmintį išsaugoti galima
tik išlaikant ryšius su visuomene, kad pilietiškumas gali atsiskleisti ir mažuose darbuose, tiksluose,
kad ir jaunas žmogus gali būti puikus pilietiškumo pavyzdys.
Kuo tai padėjo ir/ar padės padaryti pilietinį ugdymą mūsų mokykloje įdomesnį?
Interviu „Ar esame pilietiški“ (tyrimo medžiagą bus galima panaudoti pilietiškumo ugdymo
pamokose. Įgyta vaikų patirtis apklausiant gyventojus).
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III DALIS. KĄ VEIKSIME TOLIAU?
Įgyta patirtis leido suprasti, kad nėra taip lengva įgyvendinti tikslus. Labai svarbu išskirti esmines
problemas, numatyti priemones, o svarbiausia – susidaryti planą ir nuosekliai dirbti.
Veiklą tęsime. Tradicijas išlaikysime. Nebūtinai tai turi būti projektukas. Dalyvavimas akcijose, ypač
„Pasveikinkim vieni kitus“, turėtų tapti tradicinis. Nebus pamiršti kiti renginiai, susiję su mūsų tautos
istorija, partizanų kapų ir paminklų priežiūra.
MŪSŲ PROJEKTUKO RECEPTAS (sau ir kitiems). Ši informacija skirta viešumai.
„Atminties spindulėliai“ Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla, Panevėžio r.
Kokią pagrindinę problemą projektuko metu sprendėme?
Pilietinio aktyvumo stoka. Pasireiškiantis abejingumas istorinės atminties išsaugojimui
Kokiomis veiklomis tai darėme?
Interviu „Ar esame pilietiški“ klausimų parengimas ir apklausa.
Stendo, skirto projekto viešinimui, parengimas mokykloje.
Veiklos viešinimas tinklapyje www.panrs.lt apie Sausio 13-ąją ir Vasario 16-osios akciją
„Pasveikinkim vieni kitus“.
Sausio 13-osios minėjimas Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje
„Laiško Lietuvai“ rašymas mokykloje kartu su maironiečiais.
Akcija, skirta Knygnešio dienai atminti „Uždekim atminties žvakelę ant knygnešių kapų“.
Kultūrinė pažintinė gamtosauginė išvyka į Nevėžninkus (Nevėžninkų dvaro koplyčia, Papušių
piliakalnis, nuotekų valymo stotis )
Dalyvavimas Europos egzamine ir viktorinoje
Partizanų kapų ir paminklo jiems atminti lankymas ir tvarkymas. Akcija „Darom 2013“
Rengimasis Upytės bendruomenės renginiui „Vieni kitiems“ (Vilties medis, vaikų žaidimai tremtyje,
susitikimas su tremtine, tremtinių maisto ruošimas)
Kas dalyvavo projektuke? (mokykloje ir už jos ribų)
Projektuko komanda, mokyklos ir Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“.
Ko išmokome šiame projektuke?
Projektuko komandos narių nuomonė: įgijome pasitikėjimo, drąsos kalbėti viešai, išsakyti savo mintis,
pastebėjimus, bendrauti su kolektyvu, jausti atsakomybę už projekto įgyvendinimą mokykloje.
Kokių svarbiausių rezultatų pasiekėme?
Atkreiptas dėmesys į aktualias vietos problemas, sudominta visuomenė projekto veikla, įgyvendintos
numatytos veikos. Geriausia: Interviu „Ar esame pilietiški“ (tyrimo medžiagą bus galima panaudoti
pilietiškumo ugdymo pamokose. Įgyta vaikų patirtis apklausiant gyventojus.)
Sausio 13-osios minėjimas Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje.
Vasario 16-osios akcija „Pasveikinkim vieni kitus“
Bendruomenės „Upytės žemė“ renginys „Vieni kitiems“
Ką būtina žinoti tiems, kurie norėtų panašų projektuką įgyvendinti?
Išsikelti tikslus, uždavinius pagal savo jėgas. Geriau mažiau, bet aiškiai suderinti norai ir galimybės.
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