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VAIKl} KULTURINIO UGDYMO PROJEKTAS ,MIESTO SIRDIS" 

ROTA KEREVICTOTE 

Vilniaus piliq valstybinio kultiirinio rezervato direkcijos vyr. specialiste svietimui 

Prie sladptiirim!s kompozicijos , Lietuviska balade ". Rtltos KereviCiiites nuotrauka. 

2004 m. Lietuvos Respublikos kulturos ministro 
isakymu patvirtintuose Vilniaus piliq valstybinio 
kultUrinio rezervato direkcijos nuostatuose1 numatyta 
vykdyti svietejiskll veiklll, supazindinti visuomen(( su 
kultUrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonq kultiiros 
ir gamtos paveldo vertybemis, rengti ir igyvendinti vaikq 
ir moksleiviq ugdymo programas bei organizuoti 
kultiirinius renginius. 

Vilniaus piliq valstybinio kulturinio rezervato 
direkcija, dirbdama su vaikais ir jaunimu kultiiros paveldo 
propagavimo ir tautinio· ugdymo srityse, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos svietimo 
ir mokslo ministro isakymais ir direkcijos nuostatais. 

2006 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimta 
Ilgalaike pilietinio ir tautinio ugdymo programa2

, o 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes isleido nutarimll ,Del 
Vaikq ir jaunimo kultiirines edukacijos 2006-2011 metq 
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programos patvirtinimo"3. Siais dokumentais siekiama, 
remiantis siuolaikinemis svietimo, kulturos, mokslo 
galimybemis, sukurti palankias Slllygas vaikq ir jaunimo 
pilietiniam ir tautiniam ugdymui , formuoti savo tautos 
istorij os ir kulturos suvokimll, tautos tapatumo 
puoselejimll, lietuviskosios kulturines ir politines 
tapatybes islaikymll, k:Urimll bei skatinti tautin(( saviraiskll. 

Ilgalaike pilietinio ir tautinio ugdymo programa 
siekiama pletoti vaikq ir jaunimo kultiirin(( edukacijll, 
skatinti novatoriskus mokymo metodus kulturineje 
erdveje, formuoti dalyvavimo kultiiriniame gyvenime 
igudzius ir kurybiskumll. Si programa papildo 
neformaliojo svietimo priesmokyklinio ugdymo vaikq 
svietimo programas. 

2008 m. Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministro isakymu buvo patvirtinta Vaikq ir jaunimo 
kultiirinio ugdymo koncepcija.4 Koncepcijoje aptariama 
kulturinio ugdymo raida ir tradicijos , kultUros 
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Dailes darbl{paroda vaikz{ darzelio , Gudrutis" vitrina} e. Rutos Kereviciutes nuotrauka. 

kompetencijq ugdymo nuostatos, galimybes ir 
perspektyvos. Vienas pagrindiniq koncepcijos tikslq -
skatinti integruoti i ugdym<t Lietuvos kultiirini paveld<t ir 
meno kultl.ir<t. Koncepcijoje pabreziamas kulturinis 
ugdymas, t. y. asmens vertybiniq nuostatq, kultiirinio 
akiracio formavimas, kUrybines saviraiskos ugdymas, 
prigimtines vaiko kulturos pletra. Koncepcija taip pat 
orientuota i menini ugdym<t, t. y. kultiirini ir estetini 
lavinim<t, ivairiq meniniq gebejimq bei asmens lctirybiniq 
galiq ugdym<t. 

Vilniaus piliq valstybinio kulturinio rezervato 
direkcija, vadovaudamasi aptartais dokumentais, vykdo 
svietejisk<t veikl<t, ypating<t demesi skirdama kultiiros 
paveldui ir formuodama nauj<t poziuri i jo ugdym<t. 

Siame straipsnyje pateiksime vieno edukacinio 
projekto eig<t ir analizt(. Jis susilauke didelio dalyviq 
susidomejimo ir auksto stebetojq ivertinimo. 

Vilniaus piliq valstybinio kulturinio rezervato 
direkcija jau kelerius metus bendradarbiauja su Vilniaus 
ikimokyklinio ugdymo istaiga (vaikq dar2eliu) 
,Gudrutis" . Kartu buvo vykdomas projektas , Miesto 
sirdis", kuris tt(sesi tris menesius, jame dalyvavo 
sesiameciai vaikai. Projekt<t koordinavo direkcijos 
specialistai kartu su vaikq darzelio ,Gudrutis" 
priesmokyklinio ugdymo pedagogais. Projekto tikslas -
supazindinti vaikus su svarbiausia Vilniaus miesto dalimi -
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Aukstutine, Zemutine ir Kreiv<tja pilimis ir jose esanCiais 
kulturos ir gamtos paveldo objektais, suteikti vaikams 
pirml.!.iq ziniq is miesto istorijos ir padeti pamatus 
suvokimui apie gimtojo miesto atsiradirn<t ir kurim<tsi. 
Vaikams buvo pateikta penkiolikos valandq trukmes 
teorija ( ekskursijq pavidalu). V eliau jie atliko menintt 
uzduoti, t. y. po kiekvienos ekskursijos vaikai piese 
piesinius, kuriuose perteike matytus vaizdus, savo 
ispudZius ar fantazijas. Tuo buvo siekiama itvirtinti patirti 
ir zinias bei sukurti griztam<tii rysi (,pavaizdavau -
maciau"). 

Vaikarns buvo surengtos penkios ekskursijos Vilniaus 
piliq valstybinio kultiirinio rezervato teritorijoje, kurios 
vadinosi: 

1. ,Miesto sirdis". Vaikai buvo supazindinti su Katedros 
aikSteje esanCiais ir buvusiais statiniais, isgirdo pasakojim<t 
apie miesto ikurej<t kunigaiksti Gedimin<t. Didelio 
susidomejirno susilauke ekskursija i Katedros pozemius 
ir pasakojimas apie paveiksl<t, vaizduojanti triranki sv. 
Kazimier<t. Reikia pripazinti, kad retai sutiksi istorijos 
paveldo specialist<t, gebanti dirbti su ikimokyklinio 
amziaus vaikais. Gidai paprastai vartoja toki<t pat 
te1minologij<t kaip ir suaugusiesiems, todel vaikai daug 
S<tVOktt nesupranta. Mazai demesio kreipiama i vaikq 
klausimus: ,0 kas Cia?" Vaikams svarbiausia tai, k<t jie 
mato, o istoriniq procesq jie dar nesuvokia, nors epochq 
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Ant Plikojo kalno. Jolantos Gaideliem!s nuotrauka. 

kait<t supranta. Vis delto si ekskursija vaikams buvo 
isimintina. Tai atsispindejo vaikq piesiniuose, kuriuose 
atpazinome ir sv. Kazirnier~ ir Barbor£l Radvilait((. 

2., Vilniaus iemutine pi/is". Cia buvo pasakojama apie 
Valdovq riimus, arsenalus, aplankeme Sv. Onos ir Sv. 
Barboros baznycios liekanas, pilininko nam£l. Taip pat 
lankemes Taikomosios dailes muziejuje ir susipazinome 
su Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes valdovq riimq 
radiniq ekspozicija. Labiausiai susizaveta vaikiskais 
odiniais bateliais, pirstine ir vezirno ratu. Tai ir atsispindejo 
vaikq piesiniuose. 

3. , Vilniaus Aukstutine pi/is". Jau seniai susiformavo 
stereotipas, kad Aukstutine pilis vadinama tiesiog 
Gedimino pilimi. Ir vaikai, aisku, puikiai zino si vard<t. 
0 kokie dar statiniai yra sioje vietoje? Vaikai susipazino 
su gotikiniq riimq statybos ypatumais ir sienq miirijimo 
subtilybernis. Tai jiems pasirode idomu (gal todel, kad 
siame projekte dalyvavo daugiau berniukq negu 
mergaiciq). 

4. ,Kreivosios pities ir Trijlf: kryzilt kalno istorija". 
Didelio susidomejimo susilauke pasakojimas apie 
kadaise cia stovejusi<t medin(( pili. Vaikai smalsiai 
apziiirinejo autentiskq kryziq nuolauzas ir klausesi 
pasakojimo apie nuzudytus pranciskonus. Piesiniuose 
atsirado Trijq kryziq motyvas. 
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Jgnas Silickas, 6 m. 
, Trirankis §v. Kazimieras " 
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Auguste Urbonaite, 6 m. 
, Vmpine". 

5. ,Pazintis su rezervato kalvomis ir raguvomis". Daug 
dziaugsmo suteike sis pasivaikscioj imas gamtoj e. 
Neitiketini kalvtl auksciai ir raguVll vingiai buvo puikus 
fizinis isbandymas vaikams. Gamta tc:t dienc:t nebuvo labai 
maloni, erne lynoti ir snigti. Raguvose buvo slapia ir slidu. 
TaCiau vaikai sake, kad tai buvo pati ispiidingiausia diena. 
Zaidimai gryname ore (,Varies ir gandrai") bei aktyvus 
pasivaiksCiojimas stiprina vaiklt istverm(( ir gerina sveikatc:t. 
Tomis dienornis nebiidavo problemq su popieCio miegu. 
Sveikas nuovargis dare savo! 

Vaikai labai laukdavo ,idorniqjq penktadieniq". Tomis 
dienomis i dar2e4 ateidavo net tie vaikai, kurie ji lankydavo 
retai. Buvo zinoma, kad tc:t dienc:t kaZkur eisime ir bus idomu. 

Projektc:t vainikavo vaikq dailes darbq parodos 
atidarymas darzelio ,Gudmtis" vitrininiuose languose 
Traklt gatveje. Paroda buvo atidaryta gmodzio menesi, 
pries sv. Kaledas . Joje pateikta 30 dailes darbq, kurie 
susilauke didelio susizavejimo ir puikaus ivertinimo. 

Buvo atliktas tyrimas apie Vilniaus piliq valstybinio 
kulturinio rezervato direkcijos ir vaikq darzelio 
, Gudmtis" bendradarbiavimo projektc:t ,Miesto sirdis". 5 

Tyrimo uzdaviniai - issiaiskinti tevq nuomon(( apie 
projekto ,Miesto sirdis" naudc:t vaikams ir apie ivykusius 
pasikeitimus vaiko kalboje. Tyrimas atliktas apklausos 
metodu, veliau padaryta matematine statistine tyrimo 
duomenq analize. 
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Kotryna Malevskyte, 6 m.; Agota Guoby te, 6 m. 
, Gedimino statu/a ". 

Koki'l. naud'l. sis projektas dave JOs4 vaikui? 

""' 
Suteike istoririt{ iedina vaikO Paskl'rtino vaila..ls suteke valke~ms 

Dfllll. ap1e danejlml\s! daugr.u pese~laJti deug8u telgie~IT'l.{ 

Vilnieusmlestl\-lstorje- 10 ,02% -20,50% emodj4,-9,0% 
Ell,4B % 

1 pav. Tew[ nuomone apie projekto ,Miesto sirdis " naudq vaikui. 

Pateikti duomenys rodo, kad sis projektas dave 
ivairiapusiskc:t naudc:t vaikams . Tevai isskyre keletc:t 
aspekut, kurie jiems pasirode patys svarbiausi. 60,48 proc. 
teVll pabrezia, kad sis projektas suteike vaikams daug 
istoriniq ziniq apie Vilniaus miestq, ikvepe patriotiskumo 
jausmc:t, praplete jq akirati, pradejo formuoti vaiko 
savivokc:t ir epochq kaitos suvokimc:t. 20,50 proc. 
apklaustqjq teigia, kad sis projektas paskatino vaikus 
daugiau pasakoti savo draugams, giminaiciams apie 
istorines Vilniaus miesto vietas, zymius paminklus, jq 
atsiradimo istorijc:t. Vaikai veda tevus savaitgaliais dar ir 
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dar kartll aplankyti tq vietq, kur jie lankesi ekskursijos 
metu. Ten vaikai pazeria tevams daug idomiq istoriniq 
faktq, kuriuos ne visi teveliai ir zino. 10,02 pro c. tevq 
teigia, kad sis projektas paskatino vaikus dometis istorija, 
legendomis ir padavimais. Vaikai pradejo prasyti tevq 
paskaityti knygq sia tematika, papasakoti daugiau apie 
vienlt ar kitlt lankytlt objektlt. Atsirado vaikq, kurie eme 
prasyti tevq nupirkti knygelit~ su ivairiomis istorijomis, 
legendomis, padavimais apie Vilniaus miestlt, apie 

IV pasteluljote paskeitim.Js vaikq kalboje 
pasibaigus Siamprojektui ? 

2 pav. Tevl{ nuomone apie pokycius vaiko kalboje, pasibaigus 
projektui. 

kunigaikscius, apie pilis ir t. t. 9,0 proc. tevqpabrezia, kad 
labai svarbu ir tai, jog vaikams sios ekskursijos suteike 
daug teigiamq emocijlb kurias jie ne tik isreiske zodziais, 
bet ir atspindejo savo kiirybiniuose darbuose. Sis projektas 
uzgriidino vaikus fiziskai. Stebetina, kad vaikai, pakliuvft 
i lietq ar slapdribq, nesusirgo.6 

Matyti, kad net 95 proc. apklaustqjq teigia, jog, 
pasibaigus projektui, pasikeitimq vaiko zodyne tikrai 

PaskeiilnJ jvairove vaikl klllbojt; pasibaigus Siam 
projddui 

J'<sira do naujl{ Kalba tapo V..ikas pradejo 
i:ldiiq istorhe 'lJai;,j ilge sne' daugiau 

tematika raiSkesne pasalooti 

3 pav. TevLl nuomone apie pokycil{ tvairov~ vaiko kalboje, 
pasibaigus projeldui. 

1 Pri eiga per internet~ : www. vilniauspilys.lt/Rezervatas/Teisine 
informaci ja/Lietuvos respublikos kultiiros ministro jsakymas. 
2 Prieiga per internet~: http: //www3 .1rs .lt/pls/inter2/ 
dokpaieska.showdoc l?p id= 283042&p query=&p tr2 = ; 
, Valstybes Zinios", 2006, rugsejo 26, Nr. 102-3939. 
3 Prieiga per internet~: www.lrvk.lt/teises aktai/files/2006/09/7216.doc. 
4 www.smm. lt/teisine baze/docs /isakymai/2008 -0 l-09-ISAK-
43(2).doc 
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ivyko . Vaikai daug pasakoja apie isvykas, dalijasi 
ispudziais. Tik 1 is apklaushl.iq mano, kad jo vaiko zodynas 
visuomet buvo turtingas.7 

3 pav. pateikti duomenys rodo, kad 9 tevai- tai sudaro 
42,85 proc. - tvirtina, jog po ekskursijq vaiko kalba tapo 
vaizdingesne ir raiskesne. 8 tevai - tai sudaro 38,10 proc. -
pazymi, kad po projekto vaiko kalboje atsirado daug naujq 
zodziq istorine tematika. Vaikai jau geba apibUdinti, kas 
yra Aukstutine, Zemutine pilis, kalva, raguva, pozemiai, 
arsenalas, gynybine siena ir t. t. Grupeje yra keletas vaiklb 
kurie niekuomet nepasakoja tevams, kas vyksta darlelyje, 
sakydami, kad neprisirnena. 19,05 proc. tevq dZiaugiasi, 
kad vaikai pradejo daugiau pasakoti, ypac po ekskursijlb 
su dideliu dziaugsmu ir emocingai dalytis patirtais 
ispudziais . Vaikai pradejo isiminti ekskursijq metu 
pateiktus faktus ir pavadinimus. Tai rodo pagerejusill jq 
atminti. IS to galirna daryti isvadq, kad ekskursijos - tai 
vienas is aktyviq kalbiniq igudziq formavimo, zodyno 
turtinimo metodq, padedanciq atskleisti ir praturtinti 
vaiko dvasini pasauli.8 

Didzioji dalis apklaustq tevq paiymi, jog dauguma jq 
draugq yra sl.lZaveti ir nustebt(, kad ikimokyklinio ugdymo 
istaigoje vykdomi tokie projektai, skiriama demesio vaikq 
ugdymui istorine tematika (ziniq apie savo gimtltii miestll 
pateikimas ir architekturos objektq lankymas su 
specialistu) . Apklaustieji tevai ir ateityje pageidautq 
panasiq projektlb ir kuo daugiau. Daugelis sako, kad tokie 
projektai yra tiesiog bUtini sio amziaus vaikams, nes jie 
suteikia ne tik daug zinilb bet ir skatina bendrauti, reiksti 
teigiamas emocijas. Del siqprojektq vaikai labiau isimena 
jiems pateiktus faktus ir lankytus ubjt:klus. 

Kulturinis ir meninis ugdymas yra svarbus kaip sritis, 
galinti ne tik reikSmingai paveikti visapusiskll asmenybes 
ugdymq, asmens kulmrines kompetencijos pletrq, bet ir 
tureti teigiamll itakll svietimo sistemas procesams. 

Pedagogikos istorija teigia, kad kultUrinis ir meninis 
ugdymas nuo seno buvo suvokiamas pirmiausia kaip 
bendruomenes, tautos kulmrinio tapatumo issaugojimo 
garantas . Daugelyje visuomeniq kulturinis ir meninis 
lavinimas suprantamas kaip svarbi sritis, butina asmeninei 
kulturai, kurybingumui, visavertei asmenybei ugdyti. 
Kulhlrinis ir meninis ugdymas Lietuvos svietimo sistemoje 
turi senas tradicijas , siekiancias Lietuvos tautines 
mokyklos istakas. 

5 J. Gaideliene, Refleksija apie Vilniaus lopselio-darzelio ,.Gudrutis" 
ir Vilni aus pilitt valstybinio kultiirinio rezervato direkcijos 
bendradarbiavimo projekt~ ,.Miesto sirdis", Vilnius, 2008. Vilniaus 
pilitt valstybinio kulturinio rezervato direkcijos archyvas. 
6 Ten pat, p. 5. 
7 Ten pat, p. 6. 
8 Ten pat, p. 7. 

147 


