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Lietuvos muziejų asociacijos projekto  

„Muziejus – mokykla – moksleivis.  Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis 

partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007 – 2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo 

švietimo paslaugų plėtra“ partnerio Lietuvos aviacijos muziejaus  

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO EDUKACINĖ PROGRAMA   

 

SKRYDIS PER LIETUVOS ISTORIJĄ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Informacija apie švietimo teikėją  

Pavadinimas Lietuvos aviacijos muziejus 

Teisinė forma Valstybinė biudţetinė įstaiga 

Buveinės adresas Veiverių g. 132, Kaunas 

 

2. Programos rengėjai (nurodyti ir muziejaus 

darbuotojus ir partnerius mokytojus iš bendrojo 

lavinimo mokyklos) 

 

Vardas ir pavardė (muziejaus darbuotojas): Audronė Ţukauskienė 

Pareigos, kvalifikacija Ekspozicijų ir eksponatų rengimo skyriaus 

vedėja 

Vardas ir pavardė (muziejaus darbuotojas): Svajūnas Randis 

Pareigos, kvalifikacija Direktoriaus pavaduotojas 

Vardas ir pavardė (muziejaus darbuotojas): Saulius Štulas 

Pareigos, kvalifikacija Muziejinių procesų automatizavimo 

inţinierius 

Vardas ir pavardė (bendrojo lavinimo mokyklos 

pedagogas): 

 

Pareigos, kvalifikacija  

 

3. Programos pavadinimas  

Trukmė (trumpalaikė – pusė metų ar vieneri 

metai, ilgalaikė – daugiau nei vieneri metai): 

ilgalaikė 

Apimtis 8 a.val. trukmės Per savaitę Per mokslo metus 

 √ 

 

4. Programos dalyviai ir jų amţius 
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Dalyvių skaičius grupėje Grupių skaičius Vaikų amţius 

25 22 13-16 m. 

  

II. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 

5. Tikslas Plėsti muziejaus edukologinę veiklą bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams 

6. Uţdaviniai Bendrojo lavinimo mokyklų programų  istorijos, 

fizikos ir ţmogaus saugos ţinių papildymas ir 

įtvirtinimas, profesinis orientavimas 

7. Ugdomosios kompetencijos Naujai dėstomo dalyko suvokimas, naujo 

poţiūrio į muziejų, istoriją ir patriotiškumą 

ugdymas, vienos srities (aviacijos) istorijos 

susiejimas su visos šalies istorija, loginio 

mąstymo vystymas 

 

III. TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

8.  Programos turinys Metodai 

 Edukacinę programą sudaro keturios dalys: 

„Vardan Lietuvos“, 

„Ir vis dėl to jie skrenda...“, 

„Saugoti ir ginti“, 

„Gero skrydţio“. 

Jos metu supaţindinama su Lietuvos aviacijos 

istorija, asmenybėmis, aviacinėmis profesijomis, 

technika, ţmogaus sauga, šiose srityse taikomomis 

mokslo šakomis. 

Platesnį aprašymą ţr. priede Nr. 1. 

Ekskursija 

Pasakojimas 

Eksponatų demonstravimas 

Ţaidybinė viktorina 

Audiovizualinė informacijos 

pateiktis 

Interaktyvios uţduotys 

 

 

9. Ugdymo priemonės ir įranga 

LAM istoriniai eksponatai  

Dalomoji mokomoji medţiaga 

Multimedijinių pateikčių demonstravimo įranga 

Tūrinė dėlionė 

Orlaivių modeliai 

Kompiuteriniai LAM skrydţių imitatoriai 

Priešgaisrinės saugos įranga 

 

10. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose aprašomas programos 

suderinamumas su formaliojo švietimo programa ar jos moduliais 

Edukacinė programa apima naujausių laikų Lietuvos istorijos aspektus – nuo valstybės įtvirtinimo 

tarpukario laikotarpiu iki Lietuvos istorijos atkūrus nepriklausomybę 1990 metais. 

Apie skrydţio fiziką pasakojanti edukacinės programos dalis glaudţiai siejasi su formaliojo 

švietimo fizikos mokslų programa, o priešgaisrinės saugos dalis – su formaliojo  švietimo 

ţmogaus saugos programa atitinkamo amţiaus bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams. 
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IV. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

11. Dalyvių pasiekimų vertinimas (įsivertinimas), metodai, daţnumas 

Numatomi du kiekvienos moksleivių grupės apsilankymai muziejuje, trunkantys po 4 akademines 

valandas. 

Atskirų dalyvių ţinios bus tikrinamos naudojant dalomuosius testus ir atliekant praktines 

uţduotis. 

Teigiamu balu įvertintiems programos dalyviams bus išduoti LAM Jaunojo piloto ir Jaunojo 

ugniagesio paţymėjimai, skatinantys įgytas ţinias skleisti tarp bendraamţių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


