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Atnaujintose bendrosiose programose didžiulis dėmesys skiriamas kompetencijoms, žinioms ir 
veikloms. Filosofijos mokslų daktaras Liutauras Degėsis metodiniame leidinyje, skirtame 
socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, akcentavo 
„<...>Pamokoje (veikloje) nagrinėjamos aktualios nacionalinės ir globalios problemos, raginama 
gilintis į valstybės, šalies, rajono, bendruomenės kultūrines ir socialines aktualijas, skatinama 
reaguoti į besikeičiančios tikrovės reiškinius. Interpretuojami globalūs reiškiniai integruojant, 
įprasminant juos valstybės, tautos, miesto, bendruomenės, šeimos kontekstuose. Akcentuojama 
istorinės atminties svarba, bandant suprasti šiandieninius visuomenėje vykstančius procesus. 
Siejant pilietiškumo programos principus su konkrečiomis mokyklos, klasės ar bendruomenės 
tradicijomis, integruojant pamokų temas su konkrečios vietovės ir mokyklos projektine, socialine, 
pilietine, kultūrine veikla”. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos istorijos ir pilietiškumo mokytojos Audronė Pileckienė ir 
Kristina Švitrienė, jaunųjų šaulių vadovas Kęstutis Pileckas 2023 m. gegužės 12 d. su 2ga,b,c klasių 
mokiniais vedė netradicinę istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoką „Rokadinio kelio istorija 
Lietuvos-Lenkijos pasienyje”, kurios  metu mokiniai susipažino su Rokadinio kelio istorija, raida 
bei jo svarba sovietmečio laikotarpiu Lietuvos-Lenkijos pasienyje, suvokė, kad Lietuva 
sovietmečiu vadinosi Lietuvos Sovietų Socialistine Respublika ir buvo Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos dalimi, o jos piliečiai – SSRS piliečiais, suprato, kad nuo Lenkijos Liaudies 
Respublikos bei nuo socialistinių valstybių SSRS skyrė „Geležinė uždanga“ – inžineriniais 
įrengimais atskirta dalis Rokadiniame kelyje. Pamokos metu mokiniai realiai pamatė sąvokų 
“Rokadinio kelio” ir “Geležinės uždangos” sąsajas su Lietuvos istorija sovietmečiu bei adekvačiai 
vertino to laikotarpio įvykius. Organizuotoje pažintinėje-edukacinėje išvykoje Rokadiniu keliu 
mokiniai atliko numatytas užduotis „Stotelėse“, išdėstytose Rokadiniame kelyje, aplankę kovų už 
laisvę dalyvio dm. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago tėviškę Bielėnų kaime, pagerbė jo atminimą 
sugiedodami Lietuvos Respublikos himną, prie Kryžiaus padėdami gėles, uždegdami žvakeles ir 
pagerbdami tylos minute jo atminimą. 

Metodiniame leidinyje filmuke jūs pamatysite ne tik Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, bet 
ir kitų Lietuvos mokyklų patirtį atnaujinant bendrąsias programas. 

Dėkojame Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos istorijos mokytojai Laimai Bielevičienei už 
dalyvavimą pamokoje. 

 

Istorijos mokytoja metodininkė Audronė Pileckienė. 


