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KULTŪROS PASO EDUKACIJOS  

VISŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS  

VILNIUJE 

 

  Rinkitės pamoką po atviru dangumi (laikantis saugaus atstumo ir kitų rekomendacijų) 

  Visos programos vyksta Vilniaus senamiestyje ir Naujamiestyje  

  Klasių auklėtojai edukacijas gali užsakyti Kultūros paso platformoje 

  Rinkitės iš 12-kos programų:  

 interaktyvios ekskursijos 

 orientaciniai žaidimai vyresnių klasių moksleiviams 

 

Programos pavadinimas / klasė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vilnius XIX a. (nuotolinė paslauga)             

UNESCO gamtoje             

Lietuvos kūrėjai: nuo Mindaugo iki Nausėdos                         

Bernardinai                         

Kaip Vilnius švenčia Kalėdas (tik gruodžio mėn.)                         

Galingiausi ir turtingiausi                         

Pažink Vilniaus gynybinę sieną pats                         

Žaidimas gatvės meno galerijoje po atviru dangumi                         

UNESCO Lietuvoje: Vilniaus istorinis centras                         

Kultūra + pilietiškumas = aktyvus jaunimas             

Valstybės valdymas                         

Melagienos ir kultūros paveldas                         

 

 Interaktyvios ekskursijos  

 

 Vilnius XIX a. (nuotolinė paslauga) 

6-12 kl., 1 val, 3 Eur/asm 
Kviečiame virtualiai „pasivaikščioti“ Vilniaus gatvėmis ieškant XIX amžiaus ženklų, kad mokykloje išmoktas datas, 

žmones ir įvykius „įdėtume“ į mūsų miestą! Kultūrinės edukacijos metu, moksleiviai kviečiami susipažinti kaip Vilnius 

atrodė XIX amžiuje, kuo gyveno miestiečiai? LIVE (gyvai) transliacijos būdu per Zoom platformą gidė telefonu filmuos 

objektus mieste realiu laiku, o moksleiviai dalyvaus edukacijoje nuotoliniu būdu. Gidės pasakojimas bus papildytas 

nuorodomis į animuotas vizualizacijas pristatančias aptariamą objektą, įvykį ar asmenybę.  

 

 UNESCO gamtoje 

2-12 kl., 1.30 val, 5 Eur/asm 
Vilniaus kalnai yra istorinė, politinė ir religinė Lietuvos širdis, UNSECO Pasaulio paveldo objekto „Vilniaus istorinis 

centras“ dalis. Nors tai archeologinė vietovė ir visi tyrimų laukiantys objektai dar glūdi po žeme, tai netrukdo kviesti 

moksleivius diskusijai ir lavinti vaizduotę apie senąjį Vilniaus miestą. Pažintį su rytine rezervato dalimi pradėsime prie 

Neries ir Vilnelės santakos. Toliau kopsime į Gedimino kapo, Altanos ir Bekešo kalnus. Pakeliui pažinsime dar ledynų 

suformuoto peizažo raguvas, žygio metu įsivaizduosime kreivąją pilį ir kreivąjį miestą aplink. Užduotys, kalbėjimo stilius 

ir konkretus maršrutas pritaikytas atsižvelgiant į moksleivių amžių (pvz. jaunesniems mažiau ar žemesnės kalvos, 

vyresniems – statesnės ir pan.). 

Susitikimo vieta: Neries ir Vilnelės santaka 

 

 Lietuvos kūrėjai: nuo Mindaugo iki Nausėdos  

1-4 kl, 50 min, 3 Eur/asm. 

Interaktyvios ekskursijos metu sužinosime kaip Lietuvą kūrė Mindaugas, Gediminas, Basanavičius, Nausėda ir kiti 

mūsų valstybei svarbūs asmenys. Dainos ir žaidimai padės atskleisti ką mums davė pagonybė ir krikščionybė. 

Diskutuosime kokią reikšmę man turi vardas, ar esu kūrybiškas ir kas yra mano lyderio pavyzdys. O svarbiausia – 

kuo aš galiu įsipareigoti Lietuvai šiais metais? 

Susitikimo vieta: prie Mindaugo paminklo, pabaigos vieta: Prezidentūros vidinis kiemas 
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 Jaunasis tyrinėtojas Bernardinų sode 

1-6 kl, 1.30 val, 5 Eur/asm 

Bernardinai – tai ir vienuoliai, ir bažnyčia, ir sodas! Nors vaikų akimis, tai dažniausiai vaikų žaidimo aikštelė. 

Interaktyvios ekskursijos metu praplėskime vaikų akiratį ir padėkime jiems pažinti visą Bernardinų ansamblį. 

Patyrinėsime ir sužinosime naujų žodžių reikšmes: noviciatas, refektorius, Tau, alpinariumas, belvederis ir kt. 

Kokias naujoves atnešė broliai vienuoliai, kodėl pranciškonų abitas rudas, kokios augalų rūšys buvo auginamos 

vienuolių soduose bei greta buvusiame Vilniaus universiteto botanikos sode ir kt. 

Susitikimo vieta: prie Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios (Maironio g. 10) 

Pabaigos vieta: prie pagrindinių sodo vartų B. Radvilaitės g. 

 

 Kaip Vilnius švenčia Kalėdas 

1-6 kl, 1 val, 4 Eur/asm, tik gruodžio mėn. 

Interaktyvios ekskursijos po Vilniaus senamiestį metu susipažinsime su skirtingų religijų maldos namais ir Kalėdų 

laikotarpio šventėmis, atliksime užduotis, padedančias geriau pažinti tautų įvairovę, rinksime gražiausią kalėdinę 

vitriną, ragausime, spėliosime, žaisime, stebėsimės, juoksimės, pažinsime, fotografuosimės su eglute, tai yra 

švęsime šventes! 

 

 

 Orientaciniai žaidimai vyresnių klasių moksleiviams 

 

   Galingiausi ir turtingiausi 

1-6 kl. ekskursija, 7-12 kl. orientacinis žaidimas, 1.30 val, 5 Eur/asm 

Orientacinio žaidimo metu sužinosime, kokių naujovių į Lietuvą atnešė XVI–XVIII a. didikų elitas. Tyrinėdami 

Radvilų, Pacų, Sapiegų, Chodkevičių ir kitų didikų rūmų fasadus ir kiemelių užkampius, ieškosime kiekvienos 

giminės mums paliktų lobių! 

Susitikimo ir pabaigos vieta: Rotušės a. 

 

 Pažink Vilniaus gynybinę sieną pats 

7-12 kl., 1.30 val, 5 Eur/asm 

Moksleiviai patys eis tyrinėti Vilniaus miesto gynybinės sienos perimetrą, maždaug 4 km. Miestą gynybiniai 

įtvirtinimai saugojo iš viso apie 300 metų, dabar jau virš 200 metų kaip gynybinės sienos nebėra. Buvusių vartų ir 

bokštų vietose galėsite įsivaizduoti kokie statiniai čia stovėjo bei prisiminti kokią reikšmę turėjo miestui. Moksleivių 

lauks informacinės stotelės su interaktyviomis užduotimis buvusių vartų vietose, pakeliui teks ieškoti buvusios 

sienos fragmentų. Tad šokam į patogius batus, pasiimam telefoną su internetu* ir pirmyn į trasą! * Užtenka vieno 

išmanaus telefono pakrauta baterija su internetu 3-5 asmenų grupei. 

Susitikimo vieta: prie varpinės, Katedros a., pabaigos vieta: prie Bernardinų bažnyčios (Maironio g.) 

 

 Žaidimas gatvės meno galerijoje po atviru dangumi 

7-12 kl, 1 val, 4 Eur/asm 

Gatvės menininkai urbanistinį pilką miestą prikėlė naujam gyvenimui. Moksleiviai, atvykę iš mokyklos į šią galeriją 

turės galimybę savarankiškai susipažinti su netradiciniais meno kūriniais, kurie kviečia prabusti ir išlaisvėti, 

diskutuoti ir interpretuoti! Tatuiruotės stiliumi nupiešta plaštaka ant sienos žaismingai kviečia naujai pažvelgti į 

Lietuvą kadaise valdžiusį valdovą Mindaugą. Geležinis vilkas, sukurtas savanorių rankomis iš metalo laužuose 

atrinktų antrinių metalo žaliavų Vilniaus būsimo 700 m. jubiliejaus proga. O kokį kūrinį sukursi tu? 

Pradžios ir pabaigos vieta: Panerių g. 37, Vilnius 

 

 UNESCO Lietuvoje: Vilniaus istorinis centras 

9-12 kl., 1.30 val, 5 Eur/asm 

Orientacinio žaidimo metu moksleiviai gavus koduotas užduotis suras pažymėtas vietas, kuriose atlikus užduotis 

pažins Vilniaus istorinį centrą kaip UNESCO kultūros paveldo objektą, prisimins, kad nepaisant istorinių permainų, 

Vilniaus istorinio centro erdvinė struktūra atspindi architektūros stilių kaitą, politinių ir gamtinių įvykių nulemtą 

raidą. 

Susitikimo vieta: prie filharmonijos (Aušros Vartų g. 5), pabaigos vieta: Rotušės a. 
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 Kultūra + pilietiškumas = aktyvus jaunimas 

9-12 kl., 1.30 val, 5 Eur/asm 

Jaunimo organizacija, jaunimo mainai, jaunimo centras, savanorystė – tai tūkstančiai galimybių kiekvienam jaunam 

žmogui! Patirtis, nauji draugai, nepažintos vietos, įdomus laisvalaikis, iššūkiai, savirealizacija ir kt. Nežinai nuo ko 

pradėti? Sudalyvauk šioje edukacijoje! 

Susitikimo vieta: A. Vivulskio g. 5, pabaigos vieta: Gedimino pr. 28  

 

 Valstybės valdymas 

9-12 kl., 1.30 val, 5 Eur/asm 

Kasmet švenčiame vasario 16 d. ir kovo 11 d. Ar mes visi suprantame, kad iškovoti priklausomybės neužteko? Tai 

tik ilgo kelio pradžia! Interaktyvios ekskursijos metu ne tik sužinosime ką veikia mūsų valstybės gerbūvio kūrėjai, 

bet ir ieškosime būdų kaip kiekvienas Lietuvos gyventojas gali kurti valstybės gerovę. Nes juk valstybė – tai mes! 

Susitikimo vieta: A. Volano g. 2, pabaigos vieta: Kudirkos a. 

 

 Melagienos ir kultūros paveldas 

10-12 kl., 1.30 val, 5 Eur/asm 

Išmaniaisiais telefonais kursime tiesą apie Lietuvą! Gal ateityje koks užsienietis režisierius iš Holivudo sugalvos 

kurti filmą apie Vytauto Lietuvą, Miško brolius, Žalgirio mūšį ar kitą mums svarbų įvykį bei asmenybę. 

Pasirūpinkime, kad tas režisierius turėtų pakankamai informacijos „youtube“ platformoje papildyti siužetą lietuvių 

moksleivių akimis. Vilniaus miesto senamiestis taps filmavimo aikštele, kultūros paveldo objektai – dekoracijomis, 

o visos Lietuvos moksleiviai – aktoriais.  

Pradžios ir pabaigos vieta: prie A. Mickevičiaus paminklo Maironio g.  
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