
Kultūros paveldo pažinimo integravimas į bendrojo ugdymo programą 

Kultūros paveldas, jo vertė ir išsaugojimas dažnas diskusijų objektas mūsų 

visuomenėje. Diskutuojant šia tema dažnai prieinama išvada, kad pažintis su kultūros paveldu turi 

prasidėti kuo anksčiau, dar mokykloje, taip ugdant pilietiškas, savo šaknis žinančias ir vertinančias 

asmenybes. Tiek švietimo, tiek ir paveldosaugos sistemoje dirbantys specialistai parengė teisės aktus, 

kuriuose akcentuojamas kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo procesą.  

Siekiant stiprinti kultūros paveldo pažinimą ir suvokimą, Šilutės rajono savivaldybė 

kartu su Šilutės Žibų pradine mokykla šiais metais įgyvendina projektą „Kultūros paveldo pažinimo 

integravimas į ugdymo programą“. Projekto tikslas yra užtikrinti galimybę mokiniams su kultūros 

paveldu susipažinti ne fragmentiškai ekskursijose, bet sistemingai mokymosi proceso metu. Taip pat 

išmokyti vaikus atskirti, vertinti ir analizuoti kultūros paveldą įvairiais kontekstais. Tai nėra vienerių 

metų projektas, tai galimybė įtraukti daugiasluoksnį paveldo pažinimą į ugdymo procesą. 

 Tokio pobūdžio projektas yra naujovė, todėl šių metų tikslas buvo parengti pilotinį 

projektą ir įvertinti kultūros paveldo pažinimo integravimo į pamokas problemas, sunkumus ir 

galimybes. Pilotiniam projektui buvo pasirinkta mokiniams pristatyti Šilutės Hugo Šojaus dvaro 

sodybą. Sodybą sudaro 14 skirtingų objektų, todėl ji puikiai tiko bandomajam projekto etapui.  

Pabaigus kelių mėnesių parengiamuosius darbus, kurių metu buvo parengti pamokų 

planai ir suplanuotos praktinės veiklos, balandžio 23 d. projektas startavo. Šilutės rajono savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Reda Švelniūtė vedė įvadines pamokas Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos trečių klasių mokiniams. Pamokų metu jie buvo supažindinti su kultūros paveldo samprata, 

Šilutės miesto kultūros paveldu ir Šilutės Hugo Šojaus dvaro istorija. Pamokų metu vaikai buvo labai 

aktyvūs, domėjosi įvairiais paveldo aspektais, uždavė daug įdomių klausimų. 

Sekantis projekto žingsnis buvo praktinės edukacinės pamokos Šilutės Hugo Šojaus 

dvare. Pamokas vedė Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotoja Roma Šukienė. Pamokų metu vaikai 

buvo supažindinti su dvaro architektūros paveldu, mokyti pastebėti, atskirti saugomus pastatų 

elementus, vertinti rekonstruotus ir dar netvarkytus dvaro pastatus.  

Trečias projekto žingsnis – praktinės pamokos, kurių metu vaikai atliks mokytojų 

parengtas praktines sportines, kūrybines, menines bei logines užduotis Hugo Šojaus dvaro sodyboje. 

Projektą planuojama baigti gegužės mėnesio pabaigoje. Projekte dalyvavusios 

mokytojos įvertins jį ir pateiks savo rekomendacijas dėl galimybės kitiems metams parengti ugdymo 

programą, kurioje būtų integruotas kultūros paveldo pažinimas. Tokiu būdu, pamokos apie kultūros 

paveldą Šilutės Žibų pradinėje mokykloje taps mokymosi dalimi.  

Projekto sumanytojai ir įgyvendintojai: Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus 

vyriausioji specialistė R. Švelniūtė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos S. Kačinskiene, D. 

Balčytiene ir V. Eglyniene.  
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