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KLASIKINIO UGDYMO SAMPTATOS ELEMENTŲ ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Klasikinio ugdymo programos paskirtis – tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, 

organizuoti ir įgyvendinti Klasikinio ugdymo sampratos elementus Klasikinio ugdymo klasėse, 
vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-638. 

2. Ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros 
akiratį, kūrybingą žmogų, gebantį kritiškai mąstyti, analizuoti, interpretuoti ir vertinti šiuolaikinio 
gyvenimo kontekste. 

3. Programa parengta, remiantis Europos šalių klasikinių mokyklų ugdymo principais, turiniu 
ir praktine patirtimi. 

4. Ugdymo uždaviniai: 
4.1.  Klasikinio ugdymo elementus integruoti į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programų 

turinį; 
4.2.  organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių ugdymo(si) 

rezultatų pagal savo gebėjimus ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų. 

5. Klasikinio ugdymo principai: 
5.1.  savižinos-saviugdos; 
5.2.  moksliškumo ir kritinio mąstymo – turinys susietas su objektyviais moksliniais faktais, 

teorijomis, dėsniais, perteikiamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus; 
5.3.  nuoseklumo – mokymosi veikla planinga, logiškai organizuota, padedanti atskleisti 

tarpdalykinius ryšius; 
5.4.  tikslingumo – ugdomoji veikla siejama su siekiamais rezultatais; 
5.5.  kūrybiškumo – skatinama ugdytis kūrybinio mąstymo ir veikimo įgūdžius; 
5.6.  pažinimo universalumo – ugdomas pasaulio ir žmogaus visumos suvokimas; 
5.7.  aktualumo ir aktualizavimo – ugdymo procese atskleidžiamos civilizacijų idėjos, jų raida 

istorijos kontekste; 
5.8.  visumos – visi ugdymo elementai yra glaudžiai susiję. 

  
II SKYRIUS 

KLASIKINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ IR TURINYS 
 

6. Klasikinio ugdymo elementai integruojami į Pagrindinio ugdymo programos turinį visus 
metus, intensyvinant programą ir  naudojant 4 metų modelį: 

6.1. Antika (5 klasė); 
6.2. Viduramžiai (6 klasė); 
6.3. Renesansas ir reformacija (7 klasė); 
6.4. Modernieji laikai (8 klasė). 

 
III SKYRIUS 

KLASIKINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO YPATUMAI 
 

7. Ugdymo proceso reikalavimai: 
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7.1.  žinios – teikti, plėtoti, apibendrinti ir gilinti svarbiausias ir visokeriopas žinias. Todėl 
mokymo procese reikia plėtoti mokinių intelektą, visų pirma kūrybinį mąstymą ( vaizduotę, atmintį, 
valią, emocijas, interesus ir pan.), skatinti mokinių aktyvumą, minties ir veiklos savarankiškumą, 
žadinti ir plėtoti kūrybines galias bei gebėjimus, visokeriopai puoselėti asmenybės saviraišką. 
Ypatingą dėmesį skirti mokinių kūrybingam savarankiškam darbui organizuoti, aktyviai veiklai 
mokymo procese; 

7.2.  žinių taikymas – reikia mokyti taikyti įgytas žinias naujiems reiškiniams ir faktams 
aiškinti, sieti jas su asmenine patirtimi, naudotis jomis įvairioje praktinėje veikloje, jas 
savarankiškai plėsti ir gilinti; įvairios veiklos procese ugdyti darbštumą, pareigingumą, atsakingumą 
ir kitas ypač vertingas asmens savybes; 

7.3.  tekstų analizė – klasikinis ugdymas remiasi tekstu. Todėl mokymo procese tekstų 
skaitymas, kūrimas (žodžiu ir raštu), analizavimas (diskutavimas, lyginimas, argumentavimas, 
interpretavimas, priežasties ir pasekmės sąsajų ieškojimas, išvadų pateikimas) skatina mąstymą, 
formuoja  pažiūrų sistemą, bendražmogiškąsias vertybes, asmenybės dvasingumą ir pilietiškumą, 
aukštą dorovinę kultūrą, veikia  intelektą, įtraukia mokinius į kuo aktyvesnę veiklą mokymo 
procese; 

7.4.  besiremianti sąveika – tikslingai derinami tradiciniai ugdymo metodai su inovatyviais; 
7.5.  tiriamoji, praktinė, kūrybinė veikla – grindžiama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymu;  
7.6.  intelektiniai ištekliai – pamokos organizuojamos įvairiose edukacinėse erdvėse už 

mokyklos ribų, mokslo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. 
 
 

IV SKYRIUS 
REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS 

 
8. Mokytojai: 
9.1. pedagoginėje veikloje vadovaujasi klasikinio ugdymo principais ir nuostatomis; 
9.2. gilina Antikos istorijos žinias; 
9.3.  geba planuoti ir įgyvendinti klasikinio ugdymo elementus ugdymo procese; 
9.4.  geba veikloje įgyvendinti klasikinio ir moderniojo ugdymo paradigmų sąveiką; 
9.5.  atviri naujovėms ir pokyčiams, profesionalūs, lyderiai; 
9.6.  išklauso kursą istorine tematika, susipažįsta su rekomenduojama literatūra; 
9.7.  nuolat tobulina  klasikinio ugdymo profesines, dalykines kompetencijas; 
9.8.  mokslo metų pabaigoje dalyvauja refleksijoje, dalinasi rezultatais, įžvalgomis. 
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KLASIKINIO UGDYMO SAMPRATOS ELEMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA 
2019–2020 M. M. 

V KLASĖ 
 

10. Klasikinio ugdymo elementų įgyvendinimas V klasėje remiasi ,,Mąstyk – Argumentuok – 
Įtikink“  principu. 

11. Ugdymo procese derinami senųjų kultūrų elementai su šiuolaikinio gyvenimo elementais. 
         12. Klasikinį ugdymą organizuoti numatytomis temomis tam tikru laiku: 

12.1. spalio 14–18 d. – Olimpinės žaidynės; (rekomenduojamos temos: 776 m. pr. Kr. – 
olimpinių žaidynių pradžia – graikiškosios eros atskaitos taškas; 394 m. (romėnai) –  olimpinių 
žaidynių uždraudimas; 1896 m. (P. de Kubertenas) – olimpinių žaidynių atgaivinimas; antikinių 
olimpinių žaidynių bruožai (religiniai, sportiniai, kultūriniai; Helados šventė; dalyviai, žaidynių 
dalyvio priesaika; olimpinė pergalė, apdovanojimas, šiuolaikinių ir antikinių žaidynių  skirtumai ir 
panašumai). 

12.2. lapkričio 18–22 d. – Antikinis graikų menas: teatras, architektūra, skulptūra, keramika. 
Teatro kilmė, antikinio teatro elementai (orchestra, skenė, kaukės), aktoriai, žiūrovai,  pjesių  
žanrai: tragedija, komedija, žymiausi dramaturgai ir jų kūriniai: Sofoklis, Eschilas, Euripidas, 
Aristofanas, šiuolaikinio ir antikinio teatro panašumai ir skirtumai, graikų architektūros bruožai:  
šventyklos, kolonų orderiai (dorėninis, jonėninis ir korintinis), skulptūra: pagrindiniai bruožai, 
žymiausi skulptoriai ir jų darbai (Feidijas, Mironas, Polikletas), keramika (raudonfigūrės, 
juodafigūrės vazos). 

12.3. sausio 21–25 d. – Graikų ir romėnų religija. (Mitai – pažinimo šaltiniai. Pagrindiniai  
graikų religijos bruožai: pasaulio kilmės aiškinimas, 12 Olimpo dievų, jų funkcijos, olimpo dievų 
atitikmuo Senovės Romoje, dievų garbinimas, šventės dievų garbei, mitinės būtybės, antraeilės 
dievybės, pomirtinis pasaulis, Krikščionybės atsiradimas Romos imperijoje, krikščionių padėties 
kaita I–IV a. (nuo persekiojimo iki legalizavimo , valstybinės religijos statuso), Konstantinas ir 
Milano ediktas, P. K. Tacito požiūris į krikščionis, Naujojo Testamento – pagrindinio krikščionybės 
šaltinio – struktūra, Dešimt Dievo įsakymų). 

12.4. kovo 18–22 d. – Antikiniai (graikų, romėnų)  frazeologizmai, sparnuoti posakiai). 
Frazeologizmai: „Ariadnės siūlas“, „ Sizifo darbas“, „Trojos arklys“,Prokrusto lova“, 

 „Gordijaus mazgas“, „Pandoros skrynia“, „Damoklo kardas“, „Pyro pergalė“, „Atpirkimo 
ožys“, „Alfa ir Omega“, „Prometėjo ugnis“, ,,Achilo kulnas“, Terra incognita ir kiti. 

12.5. Balandžio 15–19 d. – Antikos filosofija , mokslas ir literatūra (mokslinių atradimų 
istorija,  mokslinio pažinimo sudėtingumas, skirtingi objektyvios tikrovės aiškinimo būdai, 
bandymai). Filosofija: natūrfilosofai – pirminės pasaulio medžiagos paieškos, graikų ir romėnų  
filosofijos klasikai (Ksenofontas, Sokratas, Platonas, Aristotelis, L. Seneka, Markas Aurelijus, 
Augustinas), sofistai, istorija ir literatūra (Herodotas, Tukididas, Plutarchas, P. K. Tacitas, M. T. 
Ciceronas, Homeras, Vergilijus, Horacijus, Ovidijus), gamtos mokslai (Pitagoras, Demokritas, 
Hipokratas, Archimedas, Ptolemajus, Lukrecijus). 

 


