
 
 

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos projektas 

 „Tautos gyvenimas išauga iš jos istorijos“, 

skirtas Simono Daukanto gimimo 225-osioms metinėms  pažymėti 
 

 

Projekto tikslas  

 

      Skatinti jaunimo domėjimąsi Simono Daukanto palikimu, kultūriniu istoriniu paveldu, 

aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei, realizuojant savo kūrybinius gebėjimus. 

 

Projekto uždaviniai  

 

1. Parengti teatralizuotą istorijos- lietuvių kalbos pamoką "Dvylika juodvarnių, apie 

Daukantą lankstančių" ir pristatyti Lietuvos Simono Daukanto vardo mokyklų ir vietos 

bendruomenėms: Akmenės raj. Papilės S.Daukanto gimnazijoje (dalyvauja ir Kretingos 

S.Daukanto progimnazija), Skuodo raj. Lenkimų S.Daukanto pagrindinėje mokykloje, 

Kauno ir Šiaulių S.Daukanto gimnazijoje, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje ir 

gimnazijoje.  

 

2. Organizuoti Lietuvos mokyklų mokinių dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkursą 

"Skaitau Daukantą". 

 

3. Parengti kilnojamąją parodą- ekspoziciją apie Simoną Daukantą. 

 

4. Organizuoti Lietuvos mokyklų mokinių edukacinį renginį "Su Daukantu auginame 

Lietuvą" Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, vėliau apsilankant VU 

Istorijos fakultete ir Simono Daukanto kiemelyje. 

 

5. Parengti projekto medžiagą, kaip mokomąją priemonę skaitmeninėje laikmenoje. 

 

 

 

 

 



Projekto uždavinius įgyvendinančios veiklos 

 

1.Teatralizuotos istorijos- lietuvių kalbos pamokos „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą 

lankstančių“ rengimas. 2018 m. kovo - gegužės mėn. 

 

2. Teatralizuotos pamokos pristatymas ir diskusijos - susitikimai su istorike Vida 

Girininkiene Lietuvos Simono Daukanto vardo mokyklų bendruomenėms: Akmenės raj. 

Papilės S.Daukanto gimnazijoje (dalyvauja ir Kretingos S.Daukanto progimnazija), Skuodo 

raj. Lenkimų S.Daukanto pagrindinėje mokykloje - 2018 m. rugsėjo mėn.; Šiaulių 

S.Daukanto gimnazijoje - 2018 m. spalio mėn.; Kauno, Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazijose ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje - 2018 m. spalio - lapkričio mėn. 

 

3. Lietuvos mokyklų mokinių dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkursas "Skaitau 

Daukantą". 2018 m. balandžio - rugsėjo mėn. 

 

4. Kilnojamosios parodos rengimas, leidyba. 2018 m. kovo- rugsėjo mėn. 

 

5. Lietuvos mokyklų mokinių edukacinis renginys "Su Daukantu auginame Lietuvą" 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, parodos pristatymas, apsilankymas 

VU Istorijos fakultete ir Simono Daukanto kiemelyje. 2018 m. spalio 18 d. 

 

6. Projekto medžiagos skaitmeninėje laikmenoje parengimas. 2018 m. spalio mėn. 

 

Projekto partneriai 

 

1. Lietuvos Simono Daukanto vardo mokyklos. 

 

2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

 

3. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas. 

 

4. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 

 

5. Vilniaus dailės akademija. 

 

 

____________________________________________________ 


