
INTEGRUOTAS PROJEKTAS 

„EPOCHŲ RATU“
VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJA



„Kai po pirmojo pusmečio gimnazijoje įsijungiame į projektą 

„Epochų ratu“, pamoka virsta nuotykiu...“
G. Stravinskaitė. 



„EPOCHŲ RATU“

Vilniaus Užupio gimnazijoje nuo 2010–

2011 m. m. organizuojamas integruotas 
projektas „Epochų ratu“. Projekte 

dalyvauja visi 1–3 gimnazijos klasių 

mokiniai ir mokytojai. Pasibaigus 

pirmajam pusmečiui, tris dienas 

mokiniai aktyviai veikia projektinėje 

veikloje.



PROJEKTO TIKSLAS:

Integruojant mokomuosius dalykus 

ugdyti bendrąsias kompetencijas, 

gilinti dalykines žinias, ugdyti 

bendruomeniškus santykius.



UŽDAVINIAI:

Supažindinti visus 1-3 gimnazijos klasių 

mokinius su epochų istorija, kultūros ir 

mokslo paveldu.

Susisteminti mokinių žinias.

Ugdyti komunikavimo, bendradarbiavimo, 

mokymosi mokytis kompetencijas, lavinti 

mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.

Ugdyti bendruomeniškus santykius, 

įtraukiant į projekto veiklą 80 proc. 

bendruomenės narių.



LAUKIAMAS REZULTATAS:

Kiekvienas mokinys įsigilins į nagrinėjamą 

laikotarpį, praplės žinias, supras epochą 

kaip visumą.

Mokiniai suvoks bendradarbiavimo 

reikšmę siekiant pažangos ir bendro, 

kokybiško rezultato.



Projektas organizuojamas keliais etapais:

I. Supažindinimas su epocha.

II. Projekto vykdymas.

III. Vertinimas ir refleksija.

2012–2013 m. m. startavo šiam projektui skirtas 

tinklaraštis www.epochuratu.wordpress.com

http://www.epochuratu.wordpress.com/
http://www.epochuratu.wordpress.com/
http://www.epochuratu.wordpress.com/


PROJEKTO EIGA



NAGRINĖTOS EPOCHOS IR TEMOS

antika

viduramžiai

renesansas

Užupio gimnazijos istorija

Barokas

Romantizmas

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetis

Vilnius

Dėl epochos ir temų susitariame Metodinėje 
taryboje (spalio mėn.)



1-3kl. mokiniai burtu keliu 

traukia temas (lapkričio 

mėn.)



TEMOS

 Kasdienybė antikoje
 Meilės tema antikos literatūroje
 Žaidynės Olimpijoje
 Antikos menas
 Dievų ir žmonių santykiai Graikų 

mitologijoje
 Graikijos teatras - žmogus ir pilietis
 Antikos filosofija

 Sparnuoti antikos posakiai
 Nuo pagonybės iki krikščionybės 

antikoje
 Nuo astrologijos link astronomijos
 Antikos matematika
 Informacijos saugojimas ir sklaida 

antikoje
 Eureka!
 Antikos geografija
 Antikos atspindžiai Vilniuje 

 Nuo knygų rašymo iki spausdinimo

 Kasdienybė (darbas, mityba, miestai) 

 Viduramžių Lietuva. Krikščionybės 
atėjimas į Lietuvą

 Viduramžių menas

 Viduramžių vienuolynai - mokslo ir 
kultūros centras

 Nemirštančios Biblijos tiesos

 Viduramžių rūmų kultūra

 Viduramžių filosofija

 Mokslas viduramžiais

 Islamo įtaka viduramžių kultūrai

 Žmogaus vertė viduramžių literatūroje

 Riteriai

 Kryžiaus žygiai

 Viduramžių geografiniai atradimai

 Viduramžių atspindžiai Vilniuje



TEMOS

Literatūra

Dailė

Muzika

Filosofija

Architektūra

Mokyklos gimimas

Mokyklos mokinių antisovietinė 

veikla

Mokyklos gyvenimo akimirkos 

pirmųjų mokytojų lūpomis

 Iš mokyklos gyvenimo

Gimnazija jais didžiuojasi



Paskaitos mokytojams apie epochą 

(lietuvių k., istorija, dailė, muzika) 

gruodžio mėn.

Pamokos mokiniams (fizika antikoje, 

istorija antikoje, matematika antikoje 

ir pan.) gruodžio mėn.



Pasiskirstymas veiklomis klasėse
Pateiktis „Mokyklos gimimas“

4 mokinių grupė

Bukletas – lankstinukas „VUG šiandien“

5 mokinių grupė

Laikraštis

6 mokinių grupė

Reklaminis VUG filmukas

3 mokinių grupė

2-3 knygos apie VUG puslapiai „Mokyklos gimimas“

2-3 mokinių grupė

1 D  klasė Projektas „Epochų ratu“ 2013 - 2014m.m. „Mokyklos gimimas“



Veiklos sritys

(pristatymo laikas)

Konsultantai, vertintojai Kuruojantis vadovas Konsultacijų vieta

Temos pateiktis

(3-5 min.)

Baroko rekonstrukcija

filmukas Barokas ( 3-5 min.)

Knygos puslapiai (2-3)

(1 min.)

Viktorina

Stalo žaidimas

Informacijos centras

Nuotrauka

(1 min.)

Mokytojų konsultantų skyrimas ir konsultacijos pagal veiklas. (sausio mėn.)



Projekto „Epochu ratu“ mokytojų veikla
Klasių grupes Klasės Patalpa Klasės auklėtoja Mokytojai pagalbininkai

1- os klasės 1a 4-3

1b 2-6

1c 3-8

1d 3-5

1e 1-7

II-os klasės 2a 1- 9

2b 4-3

2c 4-1

2d 1- 3

2e 2-5

III- os klasės 3a 2- 1

3b 3- 3

3c 2- 7

3d 1- 8

3e 3- 1



PROJEKTO DIENOS

Kino filmų peržiūra

Konsultacijos pagal veiklas

Pirma diena



PROJEKTO DIENOS

Darbų ruošimas

Papildomos 

konsultacijos

Viktorina

Antra diena



PROJEKTO DIENOS

Darbų pristatymas

Vertinimas

Refleksija

Trečia diena



Bendra vertinimo lentelė

Turinys Meniškumas Pristatymas Temos 

atskleidimas

Bendras Įvertinimas grupei

10 balų sistema

1a

1b

1c

1d

1e

2a

2b

2c

2d

2e

3a

3b

3c

3d

3e



2010–2011 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema - antika

http://www.vug.lt/papildomas-ugdymas/projektai/103-projektas-epoch-ratu-antikaprajo-ar-esame-juo-patenkinti
http://www.vug.lt/papildomas-ugdymas/projektai/103-projektas-epoch-ratu-antikaprajo-ar-esame-juo-patenkinti


sužinota daug nauja, pakartota sena, tobulinti meniniai 

gebėjimai, gausu originalių idėjų, gerai, kad įtraukti ne tik 

auklėtojai, bet ir kiti mokytojai, išmokome kurti kryžiažodžius, 

smagu dirbti bendradarbiaujant, pajusti klasės vienybę, tiesiog 

gera bendrauti, kurti, priminė „Babiloną“.

Mokinių mintys:



„Šis projektas padėjo pažinti Antikos laikotarpį iš visų pusių. 

Paskatino klasę bendrai kūrybai. Viskas buvo įdomu“(Raminta, 1b 

kl.).

Mokinių mintys:



„Patiko viskas, nebuvo nuobodžių minučių, gera buvo dirbti 

lengvą kūrybinį darbą. Klasei padėjau kurti kostiumus 

pasirodymams, stengiausi padėti realizuoti įdomias 

idėjas“(Miglė, 1b ).

Mokinių mintys:



„Patiko, kad buvo leista atsiskleisti nevaržomai. Teko paragauti 

renginių vedėjų, režisierių, žurnalistų, rašytojų duonos. Manau, jog 

žinios, įgytos šiame projekte, ilgam liks atmintyje“ (Milda Monika).

Mokinių mintys:



2011–2012 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – viduramžiai

http://www.vug.lt/component/content/article/9-mokykla/242-vidurami-projektas
http://www.vug.lt/component/content/article/9-mokykla/242-vidurami-projektas


,,Projektas patiko. Buvo labai svarbu įgyvendinti savo idėjas 

darbe. Supratau, kokių turiu sugebėjimų. Susidraugavau su 

bendraklasiais“.

Mokinių mintys:



,,Patiko, kad pabaigus pusmetį, išvedus pažymius, nebuvo 

tradicinių pamokų, kad pajutome, kaip smagu dirbti 

komandoje, grupėje“.

Mokinių mintys:



,,Nors nauja sužinojau nedaug, bet patiko matyti kūrybingą 

kitų mąstymą“.

Mokinių mintys:



,,Projektui galima skirti savaitę.  Patiko veikos įvairumas, 

įdomios užduotys“.

Mokinių mintys:



2012–2013 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Renesansas

http://www.epochuratu.wordpress.com/
http://www.epochuratu.wordpress.com/


Man patinka ši idėja. Projektas priverčia susimąstyti giliau, kaip kas 

vyko. Praeitais metais galvojau, kad tai yra puikus projektas. Gaila, 

kad tai tik treji metai. Būtų įdomu sudalyvauti, tarkim, „Epochų 

ratu. Antrasis pasaulinis karas“ ( A. Tamošiūnas).

Mokinių mintys:



2012–2013 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Renesansas



2012–2013 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Renesansas



2013–2014 m. m   projekto ,,Epochų ratu“ tema – mokykla



2013–2014 m. m   projekto ,,Epochų ratu“ tema – mokykla



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas

http://epochuratubarokas.snack.ws/
http://epochuratubarokas.snack.ws/


2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas


