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I. Įvadas

Pamokos pavadinimas – Dotnuvos žydų senosios kapinės
Vardas, pavardė, mokykla, mokomasis dalykas – Ina Krasauskienė, Kėdainių r. Akademijos gimnazija,
lietuvių kalba ir literatūra
Trumpas pamokos pristatymas (1-2 sakiniai). Mokiniai pamokoje žiūri mokinės K. Dumskytės sukurtą
dokumentinį filmą apie Dotnuvos žydų bendruomenę XVIII-XX a., kuriame minimos Dotnuvos žydų
kapinės. Ugdytinių grupės pristato surinktą medžiagą, nuotraukas apie Dotnuvos žydų senąsias kapines,
papasakoja apie laidojimo papročius, perskaito 2 sakmes, užrašytas Dotnuvos apylinkėse.
Dalykas (kokiam mokomajam dalykui skirta pamoka) – lietuvių kalba ir literatūra
Mokinių amžius bei klasė – 17,18 metų, IV G kl.
Ar išbandėte šią pamoką - taip

II. Pagrindinė pamokos informacija

1. Pamokos turinys – 12 klasės I. Kanišauskaitės, l. Mačianskaitės, D. Satkauskytės. N. Šervenikaitės, S.
Žuko literatūros vadovėlio Id. (Baltos lankos, 2015 m.) yra skyrius ,,Žmogaus laikysena totalitarizmo
akivaizdoje“, kuriame yra pamokų ciklas, skirtas žydų literatūrai. Pamoka ,,Dotnuvos žydų senosios
kapinės“ organizuota IV G kl. mokiniams kaip įvadinė pamoka prieš analizuojant žydų  literatūrą.
2. Žinių įsisavinimas – mokiniai visada prisimins, kad pamoka buvo organizuota Rugsėjo 23-ąją Lietuvos
žydų genocido aukų atminties dienai paminėti, kad Dotnuvos žydų senosios kapinės yra kairiajame
Dotnuvėlės upelio krante šalia katalikų kapinių, kad jos baigiančios nykti. Dotnuvos žydų kapinėse
palaidotas rabinas R. Yekhiel Mikhal Dotnuvis, kuris 1731 m. naktį egzaminavo Viniaus Gaoną Dotnuvoje.
Dotnuvos žydų bendruomenė buvo sunaikinta 1941 m. rugsėjo 2 d. netoli Krakių,  Peštiniukų kaime.
3.Tikslas/uždaviniai: Supažindinti su pavieniu kultūros paveldo objektu – Dotnuvos žydų senosiomis
kapinėmis./ Ugdyti suvokimą, kad Dotnuvos žydų senosios kapinės yra kaip XIX a. istorinė vertybė. Lavinti
suvokimą apie architektūros statinius ir vaizduojamojo meno formas – lauko akmens, betoninių antkapių
naudojimą. Domėtis praeityje gyvenusių dotnuvių žydų raida ir jausti pagarbą praeities kartų palikimui.
Suvokti humanizmo, pilietiškumo, tautiškumo, tolerancijos principus, jų reikšmę praeities ir šių dienų
žmonėms. Ugdyti mokinių gebėjimai – suvokimas istorinės situacijos XVIII-XXa., žydų integravimosi
įvertinimasį dotnuvių gyvenimą, žydų ir lietuvių bendravimo etiketas, žydų tautos tradicijų suvokimas.
4. Kokia mokomąja medžiaga naudositės? Kanišauskaitė Irena, Mačenskaitė Loreta ir kt., Literatūros
vadovėlis 12 klasei, d. I, Vilnius: Baltos lankos, 2015. Tamašauskas Rytas, Istoriniai etiudai apie Dotnuvos
žydų bendruomenę (XVIII-XXa.), Akademija, Kėdainių r., 2005. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
kokybės aktas 2015-09-21 Nr. KPD-681. www.dotnuviai.lt
5. Ar šiai pamokai reikia specifinių priemonių? Jeigu taip, parašykite kokių. Specifinių priemonių
pamokai nereikia.
6. Iššūkiai ir sprendimai: Iššūkis – COVID-19 pandemija. Gautas leidimas netradicinę pamoką



organizuoti salėje 2 klasėms.
7. Įgyvendinimas: Demonstruosime Akademijos gimnazijos mokinės Kamilės Dumskytės sukurtą filmą
,,Dotneve“, mokiniai pristatys grupinius ir individualius darbus, pateiks fotonuotraukų komentarus,
pristatys ekskursiją po Dotnuvą.
8. Informacijos sklaida: Kiekvienais mokslo metais Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje organizuojama
respublikinė konferencija ,,Skaičiai aplink mus“, renginio metu mokiniai pristatys projektą ,,Dotnuvos
žydų senosios kapinės“.
9. Nauda: Mokiniai sužinos, kad kultūros vertybių regitre rašoma, kad Dotnuvos senosios žydų kapinės -
tai pavienis kultūros paveldo objektas, kurių plotas 5430 kv.m., kad tai – XIX a. istorinė vertybė, jos yra
šalia katalikų kapinių, kas nebūdinga buvo Lietuvoje, paminklai yra iš lauko akmens, įrašai ant paminklų
su hebrajų rašmenimis, išliko 71 paminklas, jų būklė patenkinama, Dotnuvoje po Holokausto 1941 m.
rugsėjo 2 d. nužudyti 75 dotnuviai žydai (remiamasi SSSR Ypatingosios valstybinės komisijos
dokumentais) Peštiniukų kaime, neliko žydų bendruomenės nei vieno nario, visi buvo sunaikinti, kapinės
nykstančios, jose buvo laidojama Dotnuvos apylinkių, o XIX a. - ir Kėdainių žydų tautybės gyventojų
palaikai.
10.Tęstinumas: Akademijos gimnazijoje 10 metų veikia TUC, jo nariai domėsis Dotnuvos žydų  senosiomis
kapinėmis, lankysis jose Rugsėjo 23 – ąją, bandys mokytis skaityti epitafijas.

Pamokos panaudojimas

1. Mokinių motyvavimas. Pateikiamas klausimas, koks judėjams būtinas statinių kompleksas, išryškintas
Akademijos gimnazijos mokinės Kamilės Dumskytės sukurtame filme ,,Dotneve“? Ar kompleksą atspindi
nuotraukos?
2. Pamokos eiga.
2. 1. Emocinis nuteikimas - demonstruojamas mokinės Kamilės Dumskytės filmas ,,Dotneve“(11 min).
Mokiniai, peržiūrėję filmą ,,Dotneve“, pasako, kad XXa. tarpukariu vadintoje Jurzdikoje šalia žydų namų
spietėsi judėjams būtinas statinių kompleksas: sinagoga, pirtis su ritualiniu baseinu, ritualinė skerdykla, o
anapus Dotnuvėlės upės buvo kapinės ir lavoninė. Filme panaudotos 4 nuotraukos: sinagogos nuotrauka
ir dotnuvio J. Balandžio piešta sinagoga, žydų kapinių 3 nuotraukos (2 min.).
2. 2. Pamokos temos, tikslo ir uždavinių skelbimas ( 2 min.).
2. 3. Pamokos medžiagos pateikimas.

Demonstruojamos Dotnuvoje likusių objektų nuotraukos – M. Goldino malūnas, Eljašovos užeiga,
Dotnuvos žydų senosios kapinės. Trumpas ekskursjos po Dotnuvą pristatymas (2 min.). Nuotraukos,
priedas Nr.1
2 mokiniai pristato istorinę situaciją apie dotnuvius žydus XVIII a.Tikėtina, kad Dotnuvos miestelio

paribyje, tarp upės vingio ir užvažiuojamojo kiemo bei užeigos žydai apsigyveno daugmaž XVIII a.
pirmaisiais dešimtmečiais. Galbūt po Šiaurės karų, tikriausiai atvyko iš Kauno gyventi į Dotnuvą. Per
Dotnuvos, Krakių, Kėdainių apylinkes 1709-1711 m. prasiautė maras ir kitokios epidemijos, turėjusios
įtakos žydų bendruomenei. Internetinėje litvakų svetainėje minima, kad pirmasis rabinas Dotnuvoje buvo



nuo 1720 m. Vadinasi, Dotnuva turėjo būti tam tikro dydžio bendruomenė. Galbūt vienu metu turėjo
atsirasti bernardinų vienuolynas (1701 m.) ir žydų bendruomenės užuomazgos miestelyje. Žydų pradžia
Dotnuvoje šiek tiek mitologizuojama, nes neradus pirminių istorinių dokumentų, siejama su Vilniaus
Gaono gyvenimu. Pasakojama, kad vienuolikametis Dotnuvoje vieną 1731 m. naktį studijavo Talmudo
traktatus, rabinas R. Yekhiel Mikhal Dotnuvis buvo nustebintas  vaiko išmintimi (5 min.).
Mokinių grupė pristato Dtnuvos žydų senąsias kapines. Šalia gyvenamųjų žydų namų spietėsi judėjams
būtinas statinių kompleksas: sinagoga, pirtis su ritualiniu baseinu, ritualinė skerdykla, o kitoje Dotnuvėlės
upės pusėje buvo kapinės ir lavoninė. Už Dotnuvėlės pievos buvo skirtos gyvuliams ganyti XXa.
tarpukariu apie 40 ha teritorija. Kelios kalvelės tiek judėjams, tiek katalikams teikė prieglobstį mirusiųjų
pasauliui. Dotnuvoje žydų ir katalikų kapinės šalia, kas nebūdinga Lietuvos teritorijoje. Katalikų kapinės
įkurtos kaip vienuolių bernardinų kapinės, buvo įsteigtos XVIII a. pabaigoje. Žydų kapinės turėjusios
atsirasti kuriant sinagogą. Šalia žydų kapų žemės plotas apkastas volu, kur sako, buvo vokiečių kapai.
(4min.). Planas,,Dotnuvos žydų senosios kapinės“ priedas Nr.2.
Mokinių grupė demonstruoja ir pristato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo kokybės aktą
2015-09-21 Nr.KPD-KP-681.
Kultūros vertybių regitre rašoma, kad tai pavienis kultūros paveldo objektas. Dotnuvos žydų senosios
kapinės kaip XIX a. vertybė ,,įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo
meno formos – lauko akmens, betoniniai antkapiai, paminklai su įrašais hebrajų rašmenimis (kapinės
neaptvertos, išliko 71 paminklas, būklė patenkinama)“(4 min.) Nuotraukos  priedas Nr.3.
Mokinių grupė pristato tyrimą pagal XIX a.vid. – XXa. pradžios statistiką ,,Vyrų pavardės“. 1845 m.

Dotnuvoje gyveno 82 pilnamečiai vyrai. Pavardės pagal dažnumą: Levitov -11, Cuker-6, Morgolit ir Zel- po
5, Gordon, Jasvain, Karpes, Slezing- po 4, Fefnbox, Lison, Merbox- po 3, Bekin, Bekan, Burštein, Ster,
Slavitov, Šapira, Uzen – po 2, Amolski, Bar, Bulan, Cukrovič, Kagan, Lenson, Lipnik, Lipšic, Vainer,
Zelinkosar - po 1. Jų protėviai palaidoti Dotnuvos žydų senosiose kapinėse. Žydų enciklopedijoje
nurodoma, kad Dotnuvoje laidoti ir Beržų, Mantviliškio, o XIX a. - Kėdainių judėjai( priežastys
nenurodomos). Šiose kapinėse palaidoti iš Dotnuvos kilusio pirmojo Lietuvos sinfoninio orkestro vadovo
dirigento Izaoko Vidmano – Zaidmano artimieji. Dotnuvos žydų kapinėse palaidotas rabinas R.Yekhiel
Mikhal Dotnuvis, kuris egzaminavo Vilniaus Gaoną – rasti du seni antkapiai. Pasakojama, kad 1941 m.
šaudant žydus Peštiniukų kaime, Kaganas (buvęs turtingiausias dotnuvis) ir dar vienas jaunuolis pabėgo.
Pažįstamų prašė pagalbos, bet buvo išduoti ir sušaudyti žydų kapinėse (4 min.). Priedas Nr. 4.
Mokinių grupė pristato žydų laidojimo papročius ir tradicijas Dtnuvos žydų bendruomenėje (12 min.).
Pasakojo J. Gustaitė, kad svarbios balto žirgo ir žydų laidotuvių sąsajos, mirę žydai laidojami negiliai,
gedint išraiškingai išsakoma netektis, moterys raunasi plaukus arba trokštama bausmės. Baltas, širmas
arklys yra mirties pranašas, tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių, palengvinantis žmogaus kelionę
anapus. Mirusįjį veždavo į Dotnuvos žydų kapines pro M. Goldino malūną, pro katalikų kapines, o
grįždavo namo kitais keliais, kad mirusysis nerastų kelio atgal.
Pasakojama, kad dotnuvis Jankelis turėjo baltą žirgą. Jis su tuo žirgu aptarnaudavo, kai jis mirė, arklys
taip pasimetė, suvargo kaip kuinas ir niekur nerado sau vietos, kol nugaišo.
Mokinys papasakoja 2 sakmes apie iškastą mirusį žydą.



1941 m. rugsėjo 2 d. nužudyti 75 dotnuviai žydai ( remiamasi SSSR Ypatingosios valstybinės  komisijos
dokumentais) netoli Krakių, Peštiniukų kaime sunaikinti 1125 asmenys. Priedas Nr.5. Apibendrinimas.
,,Kairiajame Dotnuvėlės upelio, buvusiose miesto žemės ribose, yra baigiančios  nykti žydų
bendruomenės kapinės (Buzas J. Dotnuvos apyinkės kapinės//Kraštotyra. Vilnius, 1975,  p. 216) (1 min.).
Priedas Nr.6.
3. Pamokos pabaiga. Išvados. Mokinių žinios pakankamai gilios, nes jie dalyvavo ekskursijoje ,,Dotnuvos
žydai“, susipažino su žydų istorija, likusiais objektais, lankėsi žydų kapinėse. Ugdytiniai studijavo
kraštotyrininko R. Tamašausko leidinį ,,Istoriniai etiudai apie Dotnuvos žydų bendruomenę (XVIII-XX a.) ir
rinko medžiagą apie Dotnuvos žydų kapines, susipažino su Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
kokybės aktu 2015-09-21 Nr. KPD-KP-681 ir pateikta medžiaga, patys fotografavo kapines, paminklus.
Mokinių individuali pažanga buvo pamatuota: mokinių grupių paruošti pristatymai sujungti į vieną
tekstą, pasiūlyta mokinių grupei pagal šią medžiagą kurti filmą.

Refleksija

Mokiniai susidomėjo Dotnuvos miestelio senosiomis žydų kapinėmis kaip pavieniu kultūros paveldo
objektu. Sužinojo apie unikalią Dotnuvos žydų kapinių tendenciją, šalia kurių buvo įkurtos katalikų
kapinės. Lietuvoje žydų ir krikščionių kapinės būdavo skirtinguose miestelių pakraščiuose. Mokiniai dar
sužinojo apie Dotnuvą 1935 m., kad šalia žydų kapų yra plotas žemės, apkastas volu, sako, ten
buvo vokiečių kapai. Susipažino su Dotnuvos krašte užrašytomis sakmėmis apie žydų laidojimo
paročius.
Istorijos mokytojams, kurie naudosis šiuo planu, rekomenduočiau detaliau aptarti Dotnuvos žydų
istorinę situaciją, jų veiklą, kultūrą miestelyje.
Geriausiai pasisekė sudominti mokinius apie mažai žinomus žydų laidojimo papročius, užrašytas sakmes
Dotnuvos krašte.
Kitą kartą pamoką pradėčiau nuo žydų paminklų demonstravimo, simbolių ir epitafijų išsiaiškinimo,
rengčiau mokinių piešinių parodą ,,Dotnuvos žydų senosios kapinės“. Pasiruoštume daugiau skaityti
sakmių.





 ILGALAIKIS INTEGRUOTOS PAMOKOS PROJEKTAS

Integruotos pamokos pavadinimas: „Alytaus miesto žydų kapinės“

Mokytojai: Jovita Žilinskienė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, anglų kalba.

Trumpas pamokos pristatymas: Mokiniai pasinaudodami duomenų bazėmis atliks tiriamąjį darbą apie

Alytaus miesto žydų kapines. Pasinaudodami surinkta informacija kūrybiškai papasakos žydų kapinių

istoriją. Mokiniai naudodami savo darytas ir archyvines nuotraukas (maždaug 50 nuotraukų) sukurs 7

minučių trukmės filmą apie Alytaus miesto žydų kapines gimtąja kalba su angliškais subtitrais. Filmą įkels į

youtube.com arba kitą medijų platformą, pvz. vimeo.com. Filmas bus naudojamas gimnazijos, Alytaus

kraštotyros muziejuje ir Alytaus miesto sinagogoje edukacijose su mokiniams. Projektas bus pristatytas

gimnazijoje, Alytaus kraštotyros muziejuje, Alytaus miesto sinagogoje

Dalykas, kuriam skirta pamoka: anglų kalba ir etika

Mokinių amžius bei klasė: III–IV gimnazijos klasės

Projekto trukmė: 8 pamokos

Pagrindiniai integruotos pamokos tikslai:

1.1 Geriau susipažinti su savo miesto žydų kapinėmis.

1.2 Kūrybiškai papasakoti žydų kapinių istoriją.

Kokias mokinių kompetencijas siekime ugdyti šio projekto eigoje.

Projekto metu bus formuojamos tiek dalykinės, tiek bendrosios mokinių kompetencijos.
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Dalykinės – mokiniai turės galimybę pagilinti savo istorines žinias, mokysis kaip taisyklingai surinkti

ir pateikti statistinius duomenis, ruošdami pristatymus gilins savo žinias apie informacines

technologijas.

Bendrosios – mokėjimą mokytis (mokiniai bus atsakingi už savo mokymąsi, išsikeltų tikslų

įgyvendinimą);

komunikavimo (kurdami projektą ir sistemindami informaciją tobulins savo bendravimo įgūdžius,

lavins informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems įgūdžius); pažinimo (atras naujų, dar nepažintų

dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių pilietiškumas, formuojami gebėjimai

atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);

kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet pateikti ją

įdomiai ir įtraukei). 

Projektą koordinuos 2 mokytojai

Projektas bus supažintas su mokyklos bendruomene.

Projektas bus pristatytas Alytaus kraštotyros muziejuje.

Projektas bus pristatytas Alytaus sinagogoje.

Mokinių (dalyvaujančių projekte) skaičius

Projekto vykdyme dalyvaus apie 40 mokinių.

 Mokiniai į filmo kūrimo procesą įsitrauks 2 klasės. Mokiniai ieškos senojo Alytaus miesto nuotraukų ir

atliks tyrimą atliks istorinį tyrimą (su mokytojų pagalba, konsultuojantis su Alytaus krašto muziejaus

istorikais):

 1. 40 Mokinių dalyvaus ekskursijoje, kurios metu apsilankys su žydų istorija susijusiose Alytuje esančiose

vietomis. Kurios metu nufotografuos reikalingas vietas arba nufilmuos tai, apie ką nori pasakoti savo filme.
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 Tyrinės paminklus.

2. 10 mokinių tiriamajame darbe rinks informaciją:

● Kada žydai atvyko į Alytų?

● Kiek žydų kapinių buvo Alytuje kai gyveno daugiausiai žydų?

● Kada Alytuje gyveno daugiausiai žydų? Kiek?

● Žymiausi iš Alytaus kilę žydai?

● Ar Alytuje dabar žydų ir kokios yra išlikusios žydų kapinės?

● Ar yra išlikusių kapinių, ar buvusių kapinių vieta kažkaip pažymėta?

● Kuo užsiėmė Alytuje gyvenę žydai?

● Kas Alytuje nutiko per ir po  Holokausto?

● Apibūdins vietinę žydų bendruomenę ir jos veiklą dabar.
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3. 10 mokinių ieškos ir skanuos fotografijas bei apdoros medžiagą Photoshop’o pagalba.

4. 10 mokinių parašys scenarijų (Word dokumente) filmui.

5. 5 mokinių ieškos muzikos (legalios), kurią galima būtų naudoti filme.

6. 5 mokinių išvers filmą į anglų kalbą ir jį subtitruos /arba įgarsins.

7. Pagamintą projektą pristatys gimnazijos bendruomenei.

8. Pristatys Alytaus kraštotyros muziejuje miesto bendruomenei.

9. Pristatys Alytaus miesto sinagogoje.

Numatomi jūsų projekto rezultatai: kokią tikėtiną naudą turės jūsų mokiniai, mokykla ir

bendruomenė.

Mokiniai ne tik labiau pažins žydų tautą, jos kultūrą, papročius ir tradicijas, bet ir skleis žinią apie

pamirštas žydų kapines. Tikimės, jog šis projektas prisidės prie žydų istorijos išsaugojimo, jos puoselėjimo.

Surinktą informaciją ir paruoštus pristatymus bus galima panaudoti kaip mokomąją medžiagą ir ateityje.
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Tikimės, jog projektas paskatins mokinius ir kitus miesto žmonės dar labiau susidomėti savo krašto ir žydų

tautos istorija, nelikti abejingais, iniciatyviai įsitraukti į kitas veiklas ir branginti tai, ko pamiršti negalima.

Kaip bus vykdomas refleksijos (aptarimo / įsivertinimo) procesas.

Mokiniai projekto pradžioje numatys veiklą ir išsikels darbo uždavinius, tikslus. Viso projekto metu

stebės vienas kito darbą pasirinktu aspektu. Pabaigoje projekto atliks stebėjimo analizę ir aptars

reflektuojant veiklą ir įvertins kiekvieno klasės ar grupės nario indėlį į atliktą darbą. Taip mokiniai

lavins analizės ir sintezės įgūdžius, leidžiančius geriau suvokti naujos informacijos reikalingumą ir

prasmingumą. Tai padės jiems įvardyti esminius konstruktyvaus darbo grupėje ar individualiai

bruožus.

• Kas pasisekė?

• Kokių kilo sunkumų? Kaip galima būtų išvengti jų ateityje?

• Kokie veiksmai buvo naudingi?

• Kokia grupė padarė pažangą ir kodėl?

Projekto apibendrinimui pabaigoje aptars pasiekimus ir kilusius sunkumus:

• Ar pasiekėme, ką buvome užsibrėžę?

• Ką sužinojome apie užduoties turinį?

• Kaip kitą kartą galėtume bendradarbiauti geriau?

Vertingos nuorodos mokytojai ir mokiniams:

1. Europos žydų paveldo internetinis puslapis: Heritage & Heritage Sites - Jewish Heritage

Europe (jewish-heritage-europe.eu)

2. Šiame puslapyje galite rasti informaciją apie Holokaustą išgyvenusias aukas, jų biografijas: Home |

centropa.org
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3. Lietuvos žydų kapinių puslapis: Maceva | Litvak Cemetery Catalogue (litvak-cemetery.info)

4. Kapinių nuotraukos, istorinės apžvalgos ir paaiškinimai: Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF

Guide by ESJF - issuu

5. Lietuvos kapinių tinklapis: CEMETY - Lietuvos kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo

sistema

6. Informacija apie žydus Alytuje: Žydai Alytuje | Alytaus miesto savivaldybė (alytus.lt)

7. Knygos nuoroda: https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais
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 ILGALAIKIS INTEGRUOTOS PAMOKOS PROJEKTAS

 

Integruotos pamokos pavadinimas: „Neužmiršti\Neatpažinti“

Mokytojai: Jovita Žilinskienė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, anglų kalba ir Meilė

Platūkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, etika

 Trumpas pamokos pristatymas: Mokiniai sužinos, kad Alytaus mieste gyveno didelė ir

sėkminga žydų bendruomenė, dabar jau amžino poilsio atgulusius, jų papročius ar tradicijas.

Domėsis krašto kultūra – nagrinės knygą „Neužmiršti/neatpažinti” (joje struktūruotai

pateikti senosiose žydų kapinėse esantys paminklai, išversti ir aprašyti užrašai). Analizuos

antkapius, užrašus (panaudojant leidinyje pateiktą medžiagą). Kiekviena komandai bus

priskirta po 33-34 paminklus, kuriuos jie turės detaliai išanalizuoti atkreipdami dėmesį į:

vardus, profesijas, amžių, asmenines vertybes, metus, ženklus bei kalbos ypatybes. Atlikę

išsamią analizę mokiniai paruoš statistiką,  o surinktus duomenis pristatys (pristatymo formą

bus galima pasirinkti: skaidrės, filmukas, plakatas). Pristatymai vyks trijose vietose: Alytaus

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje – mokyklose bendruomenei; Alytaus Kraštotyros

muziejuje ir Alytaus Sinagogoje – miesto bendruomenės nariams. Kad mokiniai dar labiau

pažintų žydų kultūros ypatybes, sukurs reikšmingas sąsajas su analizuojamais duomenimis,

bus organizuojamos ekskursijos po Alytaus miestą. Pagamins stilizuotą Dovydo žvaigždę

Alytaus miesto sinagogai, atminti buvusius Alytaus gyventojus – žydus.

Dalykas, kuriam skirta pamoka: anglų kalba ir etika

 Mokinių amžius bei klasė: III–IV gimnazijos klasės
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Projekto trukmė: 8 pamokos

 Pagrindiniai integruotos pamokos tikslai:

Tyrinėti knygoje „Neužmiršti/Neatpažinti” sukataloguotą informaciją apie senąsias žydų kapines

Pirmame Alytuje.  

1. Skleisti žinią apie kadais čia gyvenusią tautą – žydus;

2. Priminti ir paskatinti moksleivius, visą miesto bendruomenę domėtis savo krašto kultūra,
žydų tauta;

3. Skatinti iniciatyvius žmones domėtis istorija bei puoselėti kadais čia gyvenusių žydų
atminimą;

4. Mokinius supažindinti su žydų tauta, skatinti prisidėti, ugdyti jų pilietiškumą bei skleisti žinią
apie žydų tautą, jos kultūrą;

Kokias mokinių kompetencijas siekime ugdyti šio projekto eigoje.

Projekto metu bus formuojamos tiek dalykinės, tiek bendrosios mokinių kompetencijos.

Dalykinės – mokiniai turės galimybę pagilinti savo istorines žinias, mokysis kaip taisyklingai
surinkti ir pateikti statistinius duomenis, ruošdami pristatymus gilins savo žinias apie
informacines technologijas, kurdami frazę tobulins lietuvių ir kitų kalbų išmanymą.
Bendrosios – mokėjimą mokytis (mokiniai bus atsakingi už savo mokymąsi, išsikeltų tikslų

įgyvendinimą);

komunikavimo (kurdami projektą ir sistemindami informaciją tobulins savo bendravimo

įgūdžius, lavins informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems įgūdžius); pažinimo (atras naujų,

dar nepažintų dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių pilietiškumas,

formuojami gebėjimai atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);

kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet

pateikti ją įdomiai ir įtraukei). 
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Mokinių (dalyvaujančių projekte) skaičius

Projekto vykdyme dalyvaus apie 40 mokinių.

Vienas iš pagrindinių mūsų norų – supažindinti mokinius su kadaise Lietuvoje gyvenusia

litvakų bendruomene. Paskatinti ugdytinius domėtis istorija, puoselėti čia gyvenusių žydų

atminimą, ugdyti mokinių pilietiškumą, skleisti žinią apie žydų tautą, jos kultūrą. Savo siekio

įgyvendinimui pasitelksime knygą „Neužmišti/Neatpažinti”. Mokiniai suskirstys į 6 grupes po

10 vaikų, kiekviena grupė turės išnagrinėti paskirtus antkapius. Mokinių pradės analizuoti

knygoje pateiktą informaciją:

1. Analizuos antkapių informaciją, pateiktą knygoje, mokiniai turės atkreipti dėmesį į: vardus,

profesijas, amžių, asmenines vertybes, metus, ženklus bei kalbos ypatybes.

 2. Kad mokiniai sužinotų dar daugiau ir savo surinktus duomenis galėtų teisingai interpretuoti bus

organizuojama ekskursija su gidu iš Alytaus kraštotyros muziejaus.

 3. Nagrinėdami informaciją mokiniai susipažins su žydiškais vardais, dažniausiomis profesijomis

(turės galimybę padaryti išvadas, kurios iš jų buvo garbingiausios, pasidomėti profesijos ypatybėmis,

istorija)

 4. Nagrinėdami užrašus, pateiktus antkapiuose, susipažins su anos tautos vertybėmis, puoselėtomis

idėjomis bei kalbos ypatumais.

 5. Mokiniai turės atkreipti dėmesį kaip yra užrašyti atitinkami mėnesiai, kokias simbolines reikšmes

slepia vaizduojami ženklai.

 6. Mokiniais surengs prezentacijas iš surinktų duomenų, parinkta forma – skaidrės, vaizdo įrašas,

plakatas ar kt.

 7. Paskalbs frazės konkursą, kuri skirta žydų tautos atminimui išsaugoti. Dalyvaus vis gimnazijos I–IV

gimnazijos klasių mokiniai.

 8. Komisija išrinks tinkamiausia/gražiausią frazę. Frazė 4 mokinių bus išversta į 12 skirtingų kalbų

(lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių, hebrajų, jidiš, prancūzų, rusų, vengrų, rumunų, latvių ir estų)
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Gamins Dovydo žvaigžd:. 4 mokiniai iš medžio skirtingomis kalbomis  išpjaustys  frazę, 12 skirtingų

kalbų, ir sukomponuos stilizuotą Dovydo žvaigždę, kuri bus pakabinta Alytaus miesto sinagogoje.

8. Mokiniai savo tyrimus pristatys  mokyklos bendruomenei (I–IV gimnazijos klasių mokiniams ir

mokytojams) Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje; Alytaus miesto gyventojams Alytaus

kraštotyros muziejuje ir Alytaus miesto sinagogoje.

Projektą koordinuos 2 mokytojai

Projektas bus supažintas su mokyklos bendruomene

Projektas bus pristatytas Alytaus kraštotyros muziejuje

Projektas bus pristatytas Alytaus sinagogoje

Numatomi jūsų projekto rezultatai: kokią tikėtiną naudą turės jūsų mokiniai, mokykla ir

bendruomenė.

Mokiniai labiau pažins žydų tautą, jos kultūrą, papročius ir tradicijas ir skleis žinią apie

pamirštas žydų kapines. Tikimės, jog šis projektas prisidės prie žydų istorijos

išsaugojimo, jos puoselėjimo. Surinktą informaciją ir paruoštus pristatymus bus galima

panaudoti kaip mokomąją medžiagą ir ateityje. Tikimės, jog projektas paskatins mokinius

ir kitus miesto žmonės dar labiau susidomėti savo krašto ir žydų tautos istorija, nelikti

abejingais, iniciatyviai įsitraukti į kitas veiklas ir branginti tai, ko pamiršti negalima.

Kaip bus vykdomas refleksijos (aptarimo / įsivertinimo) procesas.

Mokiniai projekto pradžioje numatys veiklą ir išsikels darbo uždavinius, tikslus. Viso

projekto metu stebės vienas kito darbą pasirinktu aspektu. Pabaigoje projekto atliks

stebėjimo analizę ir aptars reflektuojant veiklą ir įvertins kiekvieno klasės ar grupės nario

indėlį į atliktą darbą. Taip mokiniai lavins analizės ir sintezės įgūdžius, leidžiančius geriau
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suvokti naujos informacijos reikalingumą ir prasmingumą. Tai padės jiems įvardyti

esminius konstruktyvaus darbo grupėje ar individualiai bruožus.

• Kas pasisekė?

• Kokių kilo sunkumų? Kaip galima būtų išvengti jų ateityje?

• Kokie veiksmai buvo naudingi?

• Kokia grupė padarė pažangą ir kodėl?

Projekto apibendrinimui pabaigoje aptars pasiekimus ir kilusius sunkumus:

• Ar pasiekėme, ką buvome užsibrėžę?

• Ką sužinojome apie užduoties turinį?

• Kaip kitą kartą galėtume bendradarbiauti geriau?

Vertingos nuorodos mokytojai ir mokiniams:

1. Europos žydų paveldo internetinis puslapis: Heritage & Heritage Sites - Jewish Heritage

Europe (jewish-heritage-europe.eu)

2. Šiame puslapyje galite rasti informaciją apie Holokaustą išgyvenusias aukas, jų biografijas: Home |

centropa.org

3. Lietuvos žydų kapinių puslapis: Maceva | Litvak Cemetery Catalogue (litvak-cemetery.info)

4. Kapinių nuotraukos, istorinės apžvalgos ir paaiškinimai: Jewish Cemeteries in the Classroom - An

ESJF Guide by ESJF - issuu

5. Lietuvos kapinių tinklapis: CEMETY - Lietuvos kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų

valdymo sistema

6. Informacija apie žydus Alytuje: Žydai Alytuje | Alytaus miesto savivaldybė (alytus.lt)

7. Knygos nuoroda: https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais
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Mano gyvenamosios vietovės žydų kapinių panaudojimas pamokose

I Įvadas

•  Pamokos tema: Mūsų prosenelių kaimynai žydai: laidojimo papročiai, žydų kapinės.

• Laima Maminskienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio

gimnazija

• Trumpas pamokos pristatymas: Pamoka yra trečioji, baigiamoji, pamokų ciklo, skirto Europos ir

Lietuvos žydams, pamoka. Joje mokiniai, lygindami judaizmo ir krikščioniškus papročius, randa

laidojimo papročių, kapinių panašumus ir skirtumus. Mokiniams pateikiama medžiaga apie visas

Radviliškio rajone esančias žydų kapines – Radviliškio, Šeduvos, Šiaulėnų, Baisogalos, Grinkiškio.

Todėl pamoka universali – naudojant tą pačią medžiagą, ją galima vesti visose Radviliškio miesto

ir rajono mokyklose.

•  Dalykas: Istorija

•  Mokinių amžius bei klasė: 15-16 metų; I gimnazijos klasė
•  Pamokos trukmė: 45 min.

• Ar išbandėte šią pamoką? Dalinai, nes potemė ,,Laidojimo papročiai. Žydų kapinės” kaip viena

iš pamokos dalių buvo nagrinėjama ikikarantininiu laikotarpiu. Tuomet pilietiškumo pagrindų
pamokos metu visa klasė aplankydavo žydų kapines – esant nuotoliniam mokymui tokios

galimybės visiems kartu organizuotai aplankyti kapines nėra, tačiau nutariau skirti visą nuotolinę
pamoką šiai temai (tą šiais mokslo metais darysiu pirmą kartą).

II Pagrindinė pamokos informacija

1. Pamokos turinys / Probleminis klausimas 9-oje (I gimnazijos) klasėje turiu pamoką ,,Žydai XIX

a.” (Pamokos potemės: 1. Žydų padėtis XIX a. Europoje. 2. Žydai Vokietijoje. 3. Žydų
bendruomenės Rytų Europoje. 4. Sionistų judėjimas. 5. Kėlimasis į Palestiną). Šią pamoką
nutariau pratęsti supažindinimu su Lietuvos žydų gyvenimu, papročiais. Pavadinau tęsinį ,,Mūsų
prosenelių kaimynai žydai”, nes iki Antrojo pasaulinio karo lietuviai ir žydai Lietuvos miestuose ir

miesteliuose gyveno kaimynystėje. Viena pamoka skirta kaimynų žydų gyvenimui nuo gimimo iki

senatvės, papročiams, šventėms, o antroji – mirties temai (laidojimo papročiams, kapinėms). Taip

I-oje gimnazijos klasėje atsirado žydų istorijai skirtas trijų pamokų ciklas.

2. Žinių įsisavinimas: Kadangi mūsų krašte visiškai nebegyvena žydai, mokiniai praktiškai

nebesusiduria su žydų religija, papročiais – jiems tai visiškai naujos teorinės žinios. O žinios greit



pasimiršta. Kad išliktų ilgiau, rinkausi lyginimo metodą – lygindami krikščionių ir judaizmo

išpažinėjų laidojimo papročius, kapines, mokiniai labiau įsimins pamokos medžiagą. Iš patirties

galiu pasakyti, kad labiausiai mokiniams įsimena pamokos netradicinėse mokymo aplinkose, šiuo

atveju – pamoka žydų kapinėse. Tai savo refleksijose paminėdavo praeitų laidų mokiniai. Gaila,

kad dėl pandemijos situacijos temos mokymą(si) tenka koreguoti.

3. Tikslas/uždaviniai: Naudodamiesi pamokoje pateikta medžiaga ir interneto ištekliais, dirbdami

grupėse ir individualiai, analizuodami ir vertindami įvairius šaltinius, lygindami žydų ir lietuvių
laidojimo papročius, kapines mokiniai gebės įvardinti 3-8 žydų laidojimo papročius, 3-8 žydų
kapinių bruožus. Pamokoje mokiniai ugdysis bendrąsias (pažinimo, socialinę, komunikavimo,

mokėjimo mokytis) ir dalykines kompetencijas.

4. Mokomoji medžiaga:

1. Vadovėliai: Vadovėlio tekstas yra tik pirmajai ciklo apie žydus pamokai: Naujųjų amžių istorija:

vadovėlis 9 kl. / sud. Juozas Brazauskas, Saulius Jurkevičius, Kęstutis Petrauskis. – Vilnius: Kronta,

1999 (32. Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas, p. 171-175).

2. Knygos: Knyga „Iškalbingi praeities ženklai. Kultūros paveldo objektai Radviliškio rajone“ (2-oji

papildyta laida), sudarė Radviliškio viešoji biblioteka, 2019: Šeduvos žydų senosios kapinės, p.

26-30; Žydų senosios kapinės, p. 31-33 (apie Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Šiaulėnų žydų
kapines).

3. Interneto ištekliai:

3.1. Aušra Laurinkienė. Kultūros paveldo svarba ir reikšmė Radviliškio rajone: Kur atgulė žydai…
-

http://www.radviliskionaujienos.lt/kulturos-paveldo-svarba-ir-reiksme-radviliskio-rajone-kur-atgul

e-zydai-2075

3.2. Šeduvoje gyvenusių žydų atminimą įamžins projektas ,,Dingęs štetlas”. -

https://www.bernardinai.lt/2015-05-29-seduvoje-gyvenusiu-zydu-atminima-iamzins-projektas-din

ges-stetlas/

3.3. Šeduva, dingęs litvakų štetlas. - http://www.veidas.lt/seduva-dinges-litvaku-stetlas

3.4. http://lt.lostshtetl.com/zydu-kapines/ (įdėtas Šeduvos žydų kapinių planas; senųjų Šeduvos

žydų kapinių identifikuotų antkapių epitafijų vertimas į lietuvių kalbą (virš 340 epitafijų).

3.5. Senosios Šeduvos žydų kapinės. -

https://www.inforadviliskis.lt/lankytinos-vietos/senosios-seduvos-zydu-kapines/

3.6. Saulius Juškevičius. Radviliškiečiai domėjosi žydų kultūros paveldu. -

http://old.skrastas.lt/?data=2015-09-08&rub_raj=1140535283&id=1441640763&pried=2015-09-0
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3.7. Laima Aganauskienė. Pradedamas statyti pasaulinio lygio muziejus. -

http://musu.krastas.lt/?data=2018-10-11&rub=1065924812&id=1525450017 (straipsnyje minima,
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http://musu.krastas.lt/?data=2018-10-11&rub=1065924812&id=1525450017


jog atkurtose Šeduvos žydų kapinėse yra palaidota Izraelio premjero Benjamino Netanyahu

prosenelė).

3.8. Žydų pėdsakais Radviliškyje. -

http://www.bukdetektyvas.lt/marsrutai/zydu-pedsakais-radviliskyje/radviliskio-zydu-senosios-kapi

nes-/ (įdėtas mobiliai programėlei ,,Būk detektyvas” mokinių sukurtas maršrutas, kurio viena

sotelė – Radviliškio senosios žydų kapinės).

3.9. Žydų kultūra ir atmintis Šiaulių krašte.

https://www.siauliurajonas.lt/data/ckfinder/files/Zydai%20Siauliu%20kraste_LT_perziurai_29.pdf

(p. 13 – Šeduvos žydų kapinės).

3.10. http://lt.lostshtetl.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/shtetlas_LK-LT-web.pdf

(Šeduvos žydų kapinių nuotraukos, aprašymas).

3.11. Šiaulėnų žydų senosios kapinės -

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0fb28967-e816-4101-9930-978e9dc5588a

3.12. Baisogalos žydų senosios kapinės. -

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3ea18048-7d3e-40d0-a7de-0e904b3e8cf5

3.13. https://ar-ar.facebook.com/LitvakShtetls/posts/731315627424393/ (Baisogalos žydų
kapinės).

3.14. https://litvakshtetls.com/2020/10/23/zydu-kapines-lietuvoje/ (Radviliškio r. esančio 5-ios

žydų kapinės Nr.113-117).

3.15. https://evaldukas.livejournal.com/108903.html (daug Baisogalos, Šiaulėnų žydų kapinių
nuotraukų).

3.16. Projekto organizatorių pateikti internetiniai ištekliai.

4. Mokytojos paruošti pamokos lapai:

4.1. Užduočių lapas medžiagai apie žydų kapines rinkti (pateiktas mokiniams savanoriams likus iki

pamokos 1,5 mėn.).

4.2.  Lentelė, pateikiama pamokoje pildyti grupėms.

4.3 Laros Lempertienės paskaitos Centropos seminare 2020-08-25 paskaitos ,,Mokomės skaityti

žydų paminklus ir epitafijas” tezių konspektas (pateikiamas papildyti lentelei ir palyginti katalikų ir

judaizmo išpažinėjų laidojimo papročius).

5. Mokinių surinkta medžiaga ir padarytos nuotraukos.

5. Ar šiai pamokai reikia specifinių priemonių? Mobili programėlė atstumams matuoti (mokiniui

savanoriui); programos, padedančios perskaityti epitafijas.

6. Išūkiai ir sprendimai: 1. Didžiausias iššūkis – nuotolinis mokymasis ir negalėjimas visai klasei

aplankyti žydų kapinių. Išsprendžiau skirdama individualią užduotį mokiniui-savanoriui iš anksto

aplankyti kapines ir atlikti užduotis pamokos lape.

http://www.bukdetektyvas.lt/marsrutai/zydu-pedsakais-radviliskyje/radviliskio-zydu-senosios-kapines-/
http://www.bukdetektyvas.lt/marsrutai/zydu-pedsakais-radviliskyje/radviliskio-zydu-senosios-kapines-/
https://www.siauliurajonas.lt/data/ckfinder/files/Zydai%20Siauliu%20kraste_LT_perziurai_29.pdf
http://lt.lostshtetl.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/shtetlas_LK-LT-web.pdf
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0fb28967-e816-4101-9930-978e9dc5588a
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3ea18048-7d3e-40d0-a7de-0e904b3e8cf5
https://ar-ar.facebook.com/LitvakShtetls/posts/731315627424393/
https://litvakshtetls.com/2020/10/23/zydu-kapines-lietuvoje/
https://evaldukas.livejournal.com/108903.html


2. Žydų kapinių lankymas pamokų metu ir anksčiau keldavo problemų Radviliškyje. Jei

Šiaulėnuose kapinės yra netoli gimnazijos ir jas galima pasiekti bei pravesti užsiėmimą vienos

pamokos bėgyje, tai Radviliškyje jos yra toli nuo gimnazijos, todėl reikalingos bent dvi, o dar geriau

– trys pamokos. Problemos sprendimas: tenka kreiptis į gimnazijos administraciją, kad padarytų
keitimą pamokų tvarkaraštyje.

3. Radviliškio žydų kapinės yra rakinamos. Sprendimas: neužmiršti iš anksto pasirūpinti raktu –

paimti jį iš Radviliškio r. savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo poskyrio.

4. Antkapių įrašų skaitymas (man pačiai tai yra problema). Sprendimas: skirsiu namų darbų
užduotį, kad mokiniai, pasinaudodami programėlėmis, bandytų perskaityti vieną-kitą hebrajišką
antkapio įrašą.

7. Įgyvendinimas: Šiais mokslo metais pamoka vyks nuotoliniu būdu (ateityje grįšime prie

pamokos netradicinėje ugdymosi aplinkoje – žydų kapinėse ir šalia jų). Metodai: ruošiantis

pamokai – individuali užduotis mokiniui savanoriui(-iams). Pamokos metu – grupinis ir individualus

darbas, medžiagos ieškojimas internete ir jos atranka, lentelės pildymas, Kahoot testas, namų
darbams – pasiruošimas debatams.

8. Informacijos sklaida: Pamokos planą pristatysiu kolegoms istorikams Radviliškio Lizdeikos

gimnazijoje, taip pat pasidalinsiu juo su Radviliškio miesto ir rajono (ypač Šeduvos, Baisogalos ir

Grinkiškio gimnazijų) istorijos mokytojais metodinio būrelio susirinkime. Įvykusią pamoką
pagarsinsiu Radviliškio Lizdeikos ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijų internetiniuose

puslapiuose, jei gerai pavyks – ir rajono laikraščiuose.

9. Nauda: Istorinės atminties išsaugojimas ir puoselėjimas. Galimybė gimti pačių mokinių
iniciatyvoms (pvz., tvarkyti žydų kapines) ir projektams.

10. Tęstinumas : Šiais mokslo metais Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vykdau TOLI instituto

Niujorke skelbtame konkurse laimėtą integruotą istorijos, lietuvių literatūros ir fotografijos

projektą ,,Gyvenimas yra gražus…”, skirtą Radviliškio rajono žydų istorijai. Manau, kad pamoka

padės pritraukti dalyvavimui projekte naujų mokinių.

Tikiuosi, kad mokiniai susidomės žydų kapinių tema ir ateityje dalyvaus Centropos ir ESJF

organizuojamuose projektuose ir konkursuose.

Pamokos panaudojimas

1. Mokinių motyvavimas. Pamokos pradžioje sudominimui trumpas 5 klausimų Kahoot! testas

apie laidojimo papročius ir kapines (apie 3 min.).

2. Pamokos eiga.



2.1. Pamoka vyksta Zoom platformoje. Po įžanginės dalies mokiniai padalijami į 5 grupes (Breakout

Rooms). Kiekviena grupė domisi skirtingomis Radviliškio rajono senosiomis žydų kapinėmis (I

grupė – Radviliškio, II grupė – Šeduvos, III grupė – Šiaulėnų, IV grupė – Baisogalos, V grupė –

Grinkiškio) ir pildo lentelę. Atsakymų ieško pateiktuose internetiniuose puslapiuose, pačių
mokinių surinktoje medžiagoje ir nuotraukose (15 min.).

2.2. Po 15 min. visi grąžinami į bendrą grupę, kur trumpai pristato savo darbą – pasidalinus

ekranu parodo užpildytą savo lentelės skiltį ir pakomentuoja (10 min.).

2.3. Skiriama individuali užduotis – remiantis užpildyta lentele, vienoje sąsiuvinio puslapio pusėje

surašyti lietuvių ir žydų kapinių panašumus, kitoje – skirtumus (5 min.):

PANAŠUMAI SKIRTUMAI

1. Paminklai iš akmens.                             1. Lietuvių kapinėse yra ir medinių paminklų.

2. Ant paminklų yra užrašai, epitafijos.      2. Ant žydo kapo būtinai užrašomas jo

vardas, dažnai  - jo tėvo vardas, lietuviai

paprastai rašo mirusiojo vardą ir pavardę.

3. Kapai yra lankomi. 3. Lietuviai neša ant kapų žvakeles, gėles,

žydai – akmenukus.

4. Kapinės aptvertos tvora.                        4. Žydų kapinių teritorijoje būdavo ritualinis

pastatas.

5. Ir t. t. 5. Katalikų kapinės būdavo miestelio centre,

prie bažnyčios, o žydų – už miesto, toli nuo

sinagogos ir t. t.

2.4. Dar viena individuali užduotis – perskaityti L. Lempertienės paskaitos tezes ir papildyti užduotį
,,Panašumai ir skirtumai” žydų laidojimo papročiais (5 min.):

PANAŠUMAI SKIRTUMAI

6. Pageidautinas pagiriamasis žodis prie   6. Žydai stengiasi mirusįjį palaidoti tą pačią
kapo. (blogiausiu atveju – kitą) dieną, lietuvių

tradicija – laikyti mirusį 2 naktis.

7. Ir t. t. 7. Į žydo laidotuvių procesiją prisijungia net

nepažįstami žmonės ir t. t.

2.5. Namų darbų skyrimas (2 min.):

2.5.1. Pasiruošti diskusijai (debatams) viena pasirinkta tema: ,,Šeduvos žydų kapinės atnaujintos

iš esmės: ar tai gerai?” arba ,,Ar normalu, kad dalis Radviliškio žydų kapinių atskirta ir čia gyvena

žmonės, vykdoma ūkinė veikla?’’. Kaip parodė ankstesnių metų patirtis, mokiniai pateikia

diametraliai priešingas nuomones, randa įdomių argumentų joms apginti.

2.5.2. Pasirinkti vieną-du paminklų užrašus ir naudojantis ESJF programomis bandyti juos (ar jų
dalį) perskaityti.



2.6. Refleksijos užduotis - ,,temperatūros matavimas”: mokiniai žodžiu užbaigia pateiktus sakinius

(5 min.):

Pamokos metu sužinojau …
Jau anksčiau žinojau, kad …
Man labiausiai patiko …
Sunkiausia buvo …
Jei būčiau mokytoja, šioje pamokoje pakeisčiau …
Ateityje apie savo prosenelių kaimynus žydus dar norėčiau sužinoti …
Savo darbą pamokoje įvertinčiau …

3. Pamokos pabaiga. Išvados. Pažymiu už atliktą darbą įvertinamas mokinys savanoris. Aktyviai

dalyvavę mokiniai gauna 1-5 balus kaupiamajam pažymiui (juos tradiciškai užsirašo sąsiuvinio

gale). Mokinių individuali pažanga bus pamatuota kitą pamoką atliekant patikrinamąjį 11-os

klausimų Kahoot! testą. Aukštesni gimnazistų gebęjimai atsiskleis diskutuojant namų darbams

skirtomis temomis.

Refleksija

Kadangi pagal teminį išplanavimą pamoka vyks gegužės pradžioje, atsakyti į klausimus galėsiu

po pravestos pamokos.

Pagrindinis dalykas, ką norėčiau pakeisti – skirti ne vieną, o dvi pamokas, bet tokių galimybių
neturiu.

Rekomendacijos mokytojams, kurie naudosis šiuo planu: pasinaudoti pamokoje pateikiama

medžiaga, bet naudoti savus mokymo metodus.





Užduotys apie žydų kapines:

1A. Koks atstumas nuo miestelio centro (katalikų bažnyčios) iki žydų kapinių?

1B   Palyginimui: Koks atstumas nuo miestelio centro (katalikų bažnyčios) iki katalikų kapinių
(senųjų, kur buvo laidojama tarpukario metais)?

2A Kokia žydų kapinių forma?  Ar aptvertos? Kokia tvora? (Nufotografuoti tvorą ar jos likučius).

2B Palyginimui: Kokia katalikų kapinių forma?  Ar aptvertos? Kokia tvora? (Nufotografuoti tvorą ar

jos likučius).

3A Koks žydų kapinių dydis (ilgis, plotis)? Ar visas plotas užlaidotas? Jei ne, tai maždaug kiek ploto

užima kapai, o kiek likę tuščios vietos?

3B Palyginimui: Koks senųjų katalikų kapinių dydis (ilgis, plotis)? Ar visas plotas užlaidotas? Jei ne,

tai maždaug kiek ploto užima kapai, o kiek likę tuščios vietos?



4A Kokia kryptimi ar kokiomis kryptimis buvo laidojami žydai? (pvz., iš šiaurės į pietus, iš rytų į
vakarus, iš šiaurės rytų į pietvakarius ir pan.). Ar galima įžiūrėti kažkokią laidojimų tvarką?

4B Palyginimui: Kokia kryptimi ar kokiomis kryptimis buvo laidojami lietuviai? (pvz., iš šiaurės į
pietus, iš rytų į vakarus, iš šiaurės rytų į pietvakarius ir pan.). Ar galima įžiūrėti kažkokią laidojimų
tvarką?

5. Paminklai: Ar žydų kapinėse yra išlikusių paminklų? Kiek?  Iš kokios medžiagos pagaminti?

Kokių formų? Kokio dydžio didžiausias paminklas?

6. Ar žydų kapinių teritorijoje išlikęs namas, skirtas mirusiojo paruošimui laidojimui? (Jei būtų
išlikęs – nufotografuoti).

7. Kokia šiandien žydų kapinių būklė? Ar kažkas (tvora, paminklai) atnaujinti?  Ar vasarą
nušienaujama teritorija?  Gal žinote, kas rūpinasi tvarkymu?

8. Ką, jūsų nuomone, reikėtų daryti, kad kapinių vaizdas pagerėtų? Kuo mokiniai galėtų prisidėti

prie žydų kapinių sutvarkymo?

Ir pabaigoje prašymas padaryti keletą nuotraukų – ypač, kad matytųsi bendras kapinių vaizdas ir

atskirai iš arti kiekvienas paminklas, kurio užrašai dar gerai matosi.

AČIŪ labai.



PAMOKOS PLANAS

Pamokos pavadinimas: Vilniaus Sudervės Žydų kapinės. Istorija bei Žymūs Palaidojimai – Vilniaus

Gaonas.

Marius Tavoras, Emilijos Pliaterytės progimnazija, istorija.

Trumpas pamokos pristatymas: pamoka skirti supažindinti su Vilniaus Sudervės žydų kapinėmis,

kurios veikia iki šių dienų. Mokiniai sužinos kas jose palaidota, kokia jų struktūra. Suras žymių

žydų palaidojimus.

Dalykas, kuriam skirta pamoka: istorija

Mokinių amžius bei klasė: 8 kl.

Pamokos trukmė: 45 min.

II pagrindinė pamokos informacija

Pamokos turinys: Vilniaus Sudervės Žydų kapinės. Jų istorija, planas bei žymūs palaidojimai.

Pamokos tikslas: sužinoti apie Vilniaus Sudervės žydų kapinių istoriją bei žymius palaidojimus.



Pamokos uždaviniai:

dirbant individualiai ir grupėmis susipažinti su Sudervės žydų kapinių istorija.

dirbant grupėse ir žiūrint filmą nubraižyti kapinių planą.

dirbant individualiai ir grupėmis surasti informacijos apie kapinėse palaidotą Vilniaus Gaoną.

Ugdomi mokinių gebėjimai ir kompetencijos:

Dalykinės – mokiniai pagilins savo istorines, kultūrines žinias.

Bendrosios – komunikavimo (dirbdami pamokoje tobulins savo bendravimo įgūdžius, lavins

informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems įgūdžius); pažinimo (atras naujų, dar nepažintų

dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių pilietiškumas, formuojami gebėjimai

atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);

kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet pateikti

ją įdomiai, aiškiai ir įtraukei kitiems).

Naudota mokomoji medžiaga:

Specifinės priemonės: kompiuteris, užduočių lapas (priedas nr. 1),) kapinių planas (priedas nr. 2.),



Vilniaus Gaono palaidojimo vieta (priedas nr. 3.), refleksijos lapas (priedas nr. 4), planšetiniai

kompiuteriai.

Pamokos nauda: Mokiniai sužinos, jog Vilniuje yra veikiančios žydų kapinės. Tai paskatins

pasidomėti Lietuvoje gyvenančia Žydų bendruomene. Šiose kapinėse palaidota daug žymių

žydų. Vienas iš jų Vilniaus Gaonas. Susipažins su šios asmenybės gyvenimu ir veikla Lietuvoje.

Tęstinumas: galima suorganizuoti ekskursiją po šias kapines, pasidomėti kokie žymūs žydai yra

palaidoti. Mokiniai gali surinkę medžiagą padaryti skaitmeninius pristatymus.

III. Pamokos panaudojimas/detalus planas

Pamokos dalis Trumpas veiklos

aprašymas, laikas

Mokytojo veikla Mokinio veikla Metodai ir

priemonės

Parengiamoji

dalis, mokinių

sužadinimas

Parengiamoji

dalis (5 min.)

Mokytoja

parodo skaidrę

su paminklu.

Mokiniai atsako į

klausimus.

(Priedas, nr.1.)

Mokiniai atsako į

klausimus apie

tai ką mato

skaidrėje.

Minčių lietus

Pagrindinė, Filmo apie Mokytoja nurodo Žiūri filmą. Kompiuteris,



mokymosi dalis Vilniaus Sudervės

Žydų kapines bei

palaidojimus

peržiūra(priedas

nr. 2) (10 min.)

mokiniams, jog

dabar jie žiūrės

filmą.

ekranas.

Kapinių plano

schema (8 min.)

Mokytoja

suskirsto

grupėmis ir

duoda kapinių

planą (priedas nr.

2), mokiniai turi

užrašyti kada jos

įkurtos, kas jose

palaidota, pagal

filmuką.

Grupės mokiniai

schemiškai

vaizduoja kapinių

planą.

Užduočių lapai,

rašymo

priemonės.

Darbas grupėse,

informacijos

ieškojimas

internete

„Sudervės

kapinių

palaidojimai –

Vilniaus Gaonas“

Pateikiama

fotografija su

Vilniaus Gaono

palaidojimo vieta

(priedas nr. 3).

Mokiniams

liepiama surasti

įdomių faktų apie

šią asmenybę. (5

min).

Mokiniai per

google paieškos

sistemą ieško

faktų apie

Vilniaus Gaoną.

Planšetiniai

kompiuteriai



Pasitikrinimas ir

apibendrinimas

Grupėse mokiniai

dalinasi rasta

informacija.

Mokytoja parodo

trumpą filmuką.

Mokiniai dalinasi

savo įžvalgomis ir

atsakymais.

Žiūri trumpą

filmuką.

Pokalbis

Filmuko

peržiūra

Baigiamoji dalis,

apibendrinimas

Refleksija. (3

min.) Refleksijos

lapas (priedas Nr.

4).

Trumpai

apibendrina

pamoką. Paprašo

mokinių užpildyti

refleksijos lapus.

(priedas Nr. 4).

Juos surenka.

Užpildo

refleksijos lapus

ir paduoda

mokytojai.

Refleksinio lapo

pildymas.

Popieriaus lapai,

rašymo

priemonės.

Refleksija

Pamokos plano dar neteko išbandyti su moksleiviais. 8 klasėje mokomės apie Lietuvoje

gyvenančias tautines mažumas bei jų tradicijas. Manau, šios kapinės puikus pavyzdys, jog žydai

Lietuvoje gyvena iki šių dienų ir turi savo kapines. Planą galima integruoti ir dalimis, pasirenkant

skirtingo lygio užduotis. Didesnį dėmesį galima skirti Vilniaus Gaonui bei jo indėliui. Filmuką apie

pačias kapines galima ir trumpinti. Užtektų parodyti tik kapinėse esančius žymius palaidojimus.

Rekomenduoju su moksleiviais aplankyti šias kapines ir patyrinėti epitafijas bei senuosius

antkapius.



Priedai:

1. Filmai:

https://www.youtube.com/watch?v=PBlyh-ZwgEU

https://www.youtube.com/watch?v=3-DfdDaokFk

2. Užduočių lapas

PRIEDAS NR. 1.

https://www.youtube.com/watch?v=PBlyh-ZwgEU
https://www.youtube.com/watch?v=3-DfdDaokFk


1. Kas pavaizduota paveikslėlyje?

2. Kokia kalba užrašyta?

3. Kokios tautybės žmonių palaidojimas?

4. Kokius simbolius matote?

5. Kelintų metų palaidojimas?



PRIEDAS NR. 2.



PRIEDAS NR.3.

1. Kieno tai palaidojimo vieta?

2. Kuo šis žmogus nusipelnęs Lietuvos istorijai?



Refleksijs lapas

PRIEDAS NR.4.

3 svarbūs dalykai, kurių aš išmokau pamokoje:

.........................................................................................................................................................

..................................................................

Ar svarbu žinoti daugiau apie Žydų kapines?:

.........................................................................................................................................................

..................................................................

Koks šių kapinių istorinis indėlis mano akimis:

.........................................................................................................................................................

..................................................................



I. Įvadas

Pamokos pavadinimas – Vilniaus Užupio žydų senosios kapinės – mūsų miesto istorijos dalis
Vardas, pavardė, mokykla, mokomasis dalykas – Marius Tavoras, Vilniaus Emilijos Pliaterytės
progimnazija, istorija
Trumpas pamokos pristatymas (1-2 sakiniai).
Mokiniai pamokos metu susipažins su Lietuvos žydų istorija, buitimi ir gyvenimo būdu. Tyrinės Vilniaus
Užupio žydų kapinių macevas, jų užrašus, išmoks pasigaminti beigelius.
Dalykas (kokiam mokomajam dalykui skirta pamoka) – istorija
Mokinių amžius bei klasė – 13,14  metų, 7 kl.
Ar išbandėte šią pamoką - taip

II. Pagrindinė pamokos informacija

1. Pamokos turinys – Pamoka ,, Vilniaus Užupio žydų senosios kapinės – mūsų miesto istorijos dalis“
organizuota 7 kl. mokiniams kaip apibendrinamoji pamoka žydų tautos istorijos ir kultūros pamokų ciklui.
2. Žinių įsisavinimas – mokiniai prisimins, kad pamokos metu tyrinėjo macevas, išmoko pasigaminti
beigelius.
3.Tikslas: Sėkmingai pabaigę mokymąsi besimokantieji gebės apibūdinti svarbiausius žydų, litvakų
kultūros bruožus.
Pamokos uždaviniai - supažindinti su kultūros paveldo objektu – Vilniaus Užupio žydų kapinėmis. Ugdyti
suvokimą, kad Vilniaus Užupio žydų kapinės yra XIX-XX a. vid. istorinė vertybė. Skatinti domėtis praeityje
gyvenusių litvakų palikimu.
Ugdyti mokinių gebėjimai:
Dalykinės – mokiniai pagilins savo istorines, kultūrines žinias. Bendrosios – komunikavimo (dirbdami
pamokoje tobulins savo bendravimo įgūdžius, lavins informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems
įgūdžius); pažinimo (atras naujų, dar nepažintų dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių
pilietiškumas, formuojami gebėjimai atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);
kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet pateikti ją
įdomiai, aiškiai ir įtraukiai kitiems).
4. Kokia mokomąja medžiaga naudositės?
Centropa.org filmas „Ranana Malkhanova -- Sunaikintas pasaulis, prisimintas pasaulis“
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://www.beatosvirtuve.lt/receptai/tradiciniai-zydiski-beigeliai/

5. Ar šiai pamokai reikia specifinių priemonių?
Kompiuteris, ingredientai (sausos mielės, cukrus, miltai, druska, vanduo, pabarstukams įvairios sėklos)

gaminti beigeliams, priedas nr.1
6. Iššūkiai ir sprendimai:
COVID-19 pandemija ir karantinas. Jo metu pamokos organizuotos nuotoliniu būdu.

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://www.beatosvirtuve.lt/receptai/tradiciniai-zydiski-beigeliai/


7. Įgyvendinimas: Ankstesnių pamokų metu mokiniai jau bus susipažinę su žydų istorija ir kultūra.
Pamokos metu mokiniai aptars filmą „Ranana Malkhanova -- Sunaikintas pasaulis, prisimintas pasaulis“,
kurį peržiūrėję bus namuose. Mokytojas supažindins mokinius su litvakų kultūra, laidojimo papročiais.
8. Informacijos sklaida: Šis pamokos planas bus talpinamas ne tik mano asmeniniame tinklapyje, bet ir
juo dalinamasi su Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos nariais.
9. Nauda: Mokiniai sužinos, svarbiausius Lietuvos žydų kultūros ir istorijos bruožus, suvoks, kad judėjų
laidojimo vietos tiesiogiai atspindi jų kultūrą ir papročius. Įgytos žinios praplės jų akiratį, skatins aktyviau
domėtis bendrapiliečių - žydų gyvenimu bei indėliu į mūsų valstybės istoriją.
10.Tęstinumas: Vilniuje yra trejos žydų kapinės, iš kurių veikia tik vienos - Sudervės kelio. Šnipiškių ir
Užupio žydų laidojimo vietos sunaikintos sovietų. Tačiau galima tyrinėti vis dar veikiančias bei Užupio,
nes jose yra išlikusių macevų. Organizuodami integruotas pamokas su lietuvių, anglų, informatikos,
dorinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojais skatintume mokinių smalsumą pažinti mūsų bendrapiliečių
kultūrą.

Pamokos panaudojimas

1. Mokinių motyvavimas. Pateikiamas klausimas, kaip vertinate Rananos istoriją?
2. Pamokos eiga.
2. 1. Emocinis nuteikimas -  mokiniai aptaria namuose žiūrėtą filmą apie Rananą, atsakydami į klausimus:
1. Kur gyveno Ranana prieš prasidedant karui?
2. Kiek jai tada buvo metų?
3. Kas atsitinka su Rananos šeima karo pradžioje?
4. Koks likimas ištinka tėtį, brolį, senelį?
5. Kas išgelbėja Rananą nuo mirties?
6. Kaip Ranana atsidėkoja gelbėtojams?
7. Kaip vertinate Rananos istoriją?
(10 min.).
2. 2. Pamokos temos, tikslo ir uždavinių skelbimas ( 2 min.).
2. 3. Pamokos medžiagos pateikimas.
Mokytojas trumpai papasakoja apie litvakus ir dalindamasis ekranu mokiniams pristato Vilniaus Užupio
žydų kapinių istoriją, joje palaidotus žymiausius žmones, tarp jų ir daktaro Aiskauda prototipą Cemachą
Šabadą. (10 min)
Užduotis Nr.1 mokiniams rodoma Užupio žydų kapinėse esančios macevos nuotrauka. (Priedas Nr.2)
Mokiniai naudodami minčių lietaus metodą išsako kokias mintis, emocijas sukelia pateikta nuotrauka. ( 7
min.)
Mokytojas pristato litvakų populiariausią patiekalą pasaulyje – beigelius. Supažindina su jų populiarumo,
gaminimo paslaptimis, pristato namų darbą. Namų darbas – pagaminti bent 3 beigelius su įvairiais, savo
pasirinktais pabarstukais ir užpildyti istorinio tyrimo aprašą pagal priedą Nr.1. ( 10 min.)
Pamokos pabaigoje mokiniai žodžiu atsako į reflekcijos klausimus: galiu trimis pavyzdžiais apibūdinti
litvakų gyvenimą, gebu paaiškinti kuo reikšmingos Vilniaus Užupio žydų kapinės, ir pateikti du
pavyzdžius, ką dar turėčiau pasimokyti.  ( 6 min.)



3. Pamokos pabaiga. Išvados.
Refleksija

Mokiniai susidomėjo bendrapiliečių – žydų palikimu, ypač mokiniams patiko beigelių kepimas.
Naudojantis planu reikia nepamiršti, kad jis tik gairės, kurias reikėtų pritaikyti prie konkrečios situacijos.
Paieškoti įdomių formų mokinių smalsumui skatinti.

Papildomi informacijos šaltiniai:

Centropos tinklapis:

https://www.centropa.org/language/lt

Kapinių nuotraukos, istorinės apžvalgos ir paaiškinimai:

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

Priedai:

Nr.1

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJA

TRUMPAS ISTORINIO TYRIMO  APRAŠAS

Atsiskaitymui pateikiamas darbas, kurių didžiausia įvertinimo suma yra 10 balų, mažiausia – 2 balai.

Tyrimo vertinimui įtakos turi: gramatinės klaidos, vaizdinės medžiagos kokybė, originalumas, darbo
atlikimas laiku. Vėluojant vieną pamoką minus 1 balas.

Darbai turi būti siunčiami dokumento pavadinime nurodant
PAVARDE_VARDAS_KLASE_ISTORIJOS_TYRIMAS

Pagaminti litvakų kepinių – beigelių, kurie bus papuošti įvairiais pabarstukais. Nuotrauką su kepiniais
atsiųsti TAMO iki kitos nuotolinės pamokos. Kaip kepami litvakų beigeliai gali sužinoti čia:
https://www.beatosvirtuve.lt/receptai/tradiciniai-zydiski-beigeliai/

https://www.centropa.org/language/lt
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide


Tyrimo pavadinimas

3-5 sakiniais papasakokite

kaip gaminote beigelius

Kas labiausiai patiko atliekant

tyrimą?

Kas sukėlė daugiausiai

sunkumų?

Įvertinkite savo darbą.

Pasvarstykite, kurios tyrimo

dalys puikios, ką galėtumėte

keisti, papildyti.

Pasvarstykite, kur galėtumėte

pritaikyti tyrimo metu įgytą
patirtį.

Kepinių nuotrauka

Projekto data



Priedas Nr.2.





PAMOKOS PLANAS

I Įvadas

Pamokos pavadinimas: Senosios Alytaus žydų kapinės. Lietuviškų ir žydiškų laidojimo tradicijų ir

antkapių palyginimas.

Meilė Platūkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, etika

Trumpas pamokos pristatymas: pamoka skirta supažindinti mokinius su žydų antkapiai ir

laidojimo tradicijomis, remiantis senosiomis Alytaus žydų kapinėmis. Mokiniai sužinos apie žydų

laidojimo papročius ir antkapius, dirbdami grupėse tyrinės žydų antkapius, esančius senosiose

Alytaus žydų kapinėse ir lygins juos su lietuvių antkapiai.

Dalykas, kuriam skirta pamoka: etika

Mokinių amžius bei klasė: I–II gimnazijos klasės

Pamokos trukmė: 45 min.



II pagrindinė pamokos informacija

Pamokos turinys: Senosios Alytaus žydų kapinės. Žydų laidojimo tradicijose, antkapiai ir jų

ypatumai.

Pamokos tikslas: sužinoti apie žydų laidojimo tradicijas ir antkapius, remiantis Alytaus senosiose

žydų kapinėse esančiais antkapiais.

Pamokos uždaviniai:

dirbant individualiai ir grupėmis susipažinti su Alytaus senosiose žydų kapinėse esančiais

antkapiai;

dirbant grupėse nagrinėti Alytaus senosiose žydų kapinėse esančius antkapius;

dirbant grupėse palyginti lietuvių ir žydų laidojimo ypatumus, antkapių skirtumus;

Ugdomi mokinių gebėjimai ir kompetencijos:

Dalykinės – mokiniai pagilins savo istorines, kultūrines žinias.

Bendrosios – komunikavimo (dirbdami pamokoje tobulins savo bendravimo įgūdžius, lavins

informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems įgūdžius); pažinimo (atras naujų, dar nepažintų



dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių pilietiškumas, formuojami gebėjimai

atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);

kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet pateikti ją

įdomiai, aiškiai ir įtraukei kitiems).

Naudota mokomoji medžiaga: Alytaus senųjų žydų kapinių epitafijų rinkinys

„Neatpažinti\Neužmiršti“.

Specifinės priemonės: kompiuteris, Alytaus senųjų žydų kapinių epitafijų rinkinys

„Neatpažinti\Neužmiršti“ (priedas Nr. 4), užduočių lapas (priedas Nr. 1), lietuviškų kapinių

nuotraukos (iš tinklapio cementry.lt);

Pamokos nauda: Mokiniai iš arčiau pažins žydų tautą, pažvelgs į jų kultūrą, laidojimo vietų

papročius ir tradicijas. Pamokoje išmokta medžiaga jiems suteiks laisvę nuėjus į kapines ne tik

suvokti, jog tai laidojimo vieta, tačiau daryti reikšmingas sąsajas su kultūra, papročiais. Turimos

žinios jiems leis pasakoti apie tai kitiems, o iškilę klausimai skatins dar labiau pasidomėti savo

krašto žydų tautos istorija, nelikti abejingais, iniciatyviai įsitraukti ir į kitas veiklas. Mokiniai ne tik

susipažins su žydų kultūra ir jų tradicijomis, tačiau suvoks ir reikšmingus skirtumus ar/ir

panašumas tarp lietuvių ir žydų tautų kultūros.

Tęstinumas: šios pamokos medžiagą galima panaudoti tolesniam mokymuisi. Kiekviena mokinių

grupė gali paruošti pristatymus pagal jiems paskirtus antkapius – pabandys paieškoti medžiagos ir

plačiau papasakoti apie ten palaidoto žmogaus/žmonių gyvenimo istoriją. Tuomet keliauti į

kapines, rasti nagrinėtą antkapį, jį nufotografuoti, nuotraukas panaudoti pristatymo metu.

Galiausiai pristatyti pristatymus klasėje, papasakoti ką atrado, ko išmoko, su kokiais sunkumai

susidūrė. Taip pat, kartu su mokiniais galima sugalvoti kitą aspektą, kurį nagrinėsite ir lyginsite

(pavyzdžiui: žydų ir lietuvių maldos namai). Kiekvienai grupei išdalinti skirtingas nuotraukas su



miesto bažnyčiomis bei Sinagoga, tuomet tokiu pačiu principu lyginti, ieškoti panašumų ir

skirtumų. Vėliau visiems kartu keliauti iki Sinagogos, susipažinti su ja arčiau.

Pastaba: pasidomėkite apie Alytaus mieste gyvenusius žydus, kartu su vaikais sukurkite maršrutą,

keliaukite anksčiau žydų pramintomis gatvelėmis, galutinį tašką pasirinkite kapines. Susipažinkite

su jomis gyvai, pasižvalgykite ir patyrinėkite.

III. Pamokos panaudojimas/detalus planas

Pamokos dalis Trumpas veiklos

aprašymas, laikas

Mokytojo veikla Mokinio veikla Metodai ir

priemonės

Parengiamoji

dalis, mokinių

sužadinimas

Parengiamoji

dalis, mokinių

sužadinimas (5

min.)

Mokytoja ekrane

įjungia sakinį,

paprašo mokinių

pamąstyti ir jį

pratęsti

sąsiuvinyje.

Mokiniai

individualiai

pabaigia

sakinį/sakinius.

Nebaigto sakinio

metodas. Sakinys

ekrane (sakinio

pavyzdys priedas

Nr. 3).

Priemonės:

kompiuteris,

rašymo

priemonė,

sąsiuvinis.

Pasidalijimas

savo sakiniais

Mokytoja

paprašo mokinių

Mokiniai

pasidalina savo



(2-3 min.) perskaityti

užrašytus

sakinius.

sakiniais.

Minčių

apibendrinimas,

temos

pristatymas (12

min.).

Mokytoja

apibendrina

mokinių

išsakytas mintis.

Pristato pamokos

temą.

Supažindina su

reikšmingais

žydų laidojimo

bruožais.

Klausosi

mokytojos,

žymisi įdomios

dalykus,

uždavinėja

klausimus.

Kompiuteris,

mokytojos

pasiruoštas

pristatymas.

Pagrindinė,

mokymosi dalis

Darbas grupėse.

Palyginimo ir

sugretinimo

metodo

taikymas. Knygos

„Neatpažinti\Ne

užmiršti” ir

Lietuvos kapinių

antkapių analizė,

palyginimas (15

min.).

Mokytoja

suskirsto

mokinius į grupes

po 4-5 mokinius.

Išdalina

mokiniams

knygas. Kiekviena

grupė gauna po

knygą ir

lietuviškų

antkapių

fotografijas.

Galima

Mokiniai

nagrinėja

antkapius. Visi

kartu pildo

užduočių lapą

(kiekviena grupė

išsirenka savo

raštininką, kuris

fiksuoja visų

mintis ir užrašo).

Vienoje lentelės

dalyje žymi

lietuviškam

Darbas grupėse.

Reikiami knygos

puslapiai,

lietuviškų

antkapių

nuotraukos,

užduočių lapas,

rašymo

priemonės.



pasirūpinti

planšetiniais

kompiuteriais

(elektroniniai

knygos versija) ar

atspausdinti

knygos puslapius.

Kiekvienai grupei

paskiria

antkapius

(nurodo knygos

puslapius),

kuriuos jie turės

nagrinėti ir

lietuviškus

antkapius.

Užduotis

išnagrinėti 2

žydiškus ir 2

lietuviškus

antkapius, juos

palyginti,

atkreipti dėmesį į

jų epitafijas.

Išskirti

antkapiams

būdingus

antkapiui

būdingus

bruožus, kitoje

žydiškam, dar

kitoje išrašo

atrastus

panašumus.

Pasižymi 3–5

aspektus, kuriuos

atrado mąstant

apie laidojimo

tradicijas

(panašumus,

skirtumus ar

šiaip įdomius,

naujus dalykus

(labiausiai

koncentruotis į

žydiškas

tradicijas).



bruožus,

skirtumus ir

panašumus.

Kiekvienai grupei

išdalina

atspausdintus

užduočių lapus

(priedas Nr.4).

Aptarimas ir

pristatymas (7

min.)

Klausosi mokinių

pasisakymų ir

pastebėjimų.

Kiekvienos

grupės

raštininkas

trumpai pristato

savo grupės

pastebėjimus ir

mintis iš užrašų

Pokalbis/apibend

rinimas.

Baigiamoji dalis,

apibendrinimas

Refleksija. (3

min.) Refleksijos

lapai (priedas Nr.

5)

Trumpai

apibendrina

pamoką. Paprašo

mokinių užpildyti

refleksijos lapus

(galima padaryti

dvipusius ir duoti

pildyti abu ar

vieną

pasirinktinai)

(priedas Nr. 5).

Užpildo

refleksijos lapus

ir paduoda

mokytojai.

Refleksinio lapo

pildymas.

Popieriaus lapai,

rašymo

priemonės.



Juos surenka.

Refleksija

Naudojantis planu pagrindinė rekomendacija būtų nepamiršti, jog pamokos planas yra tik

gairės, nereikėtų visiškai prisirišti prie nurodytų veiklų eigos ir trukmės. Atsižvelkit į mokinius, jų

įsitraukimą, koreguokite veiklos trukmę pagal situaciją. Taip pat, prieš pamoką mokytojas turėtų

šiek tiek pasidomėti, pasiruošti reaguoti į mokinių klausimus, galbūt paieškoti įdomių faktų, kurie

dar labiau sužadintų mokinių smalsumą. Pasiruošti sakinį, kurio pradės pamoką, iš anksto pasirinkti

Lietuvos kapines, kurių antkapiai bus panaudoti (galima pasirinkti Rasų kapines, tai bus integracija su

Lietuvos kultūros istorija). Be to, iškart apgalvoti ar pamoka bus tęstinė ir vėliau bus vykdomos

tolimesnės veiklos ar ne. Jeigu taip, būtina apgalvoti, kokius antkapius paskirsite nagrinėti vaikams.

Mokytojas turi patikrinti ar pagal paskirtą antkapį mokiniai galės rasti informacijos ir paruošti

tolimesnį pristatymą. Taip pat, apgalvokite grupių skirstymą, siūlomi metodai: lapelių traukimas,

savanoriškas pasiskirstymas. Jeigu veikla bus ištęstinė būtinai organizuokite ilgesnę refleksiją viskam

pasibaigus. Paprašyti mokinių atlikti veiklos stebėjimo analizę ir aptarti veiklą, įvertinti kiekvieno

klasės ar grupės nario indėlį į atliktą darbą (galima naudoti įkeltą refleksijos lapą, grupės narių

darbui įvertinti). Taip mokiniai lavins analizės ir sintezės įgūdžius, leidžiančius geriau suvokti naujos

informacijos reikalingumą ir prasmingumą. Tai padės jiems įvardyti esminius konstruktyvaus darbo

grupėje ar individualiai bruožus.

•           Kas pasisekė?

•           Kokių kilo sunkumų? Kaip galima būtų išvengti jų ateityje?



•           Kokie veiksmai buvo naudingi?

•           Kokia grupė padarė pažangą ir kodėl?

Pabaigoje aptarti pasiekimus ir kilusius sunkumus:

•           Ar pasiekėme, ką buvome užsibrėžę?

•           Ką sužinojome apie užduoties turinį?

•           Kaip kitą kartą galėtume bendradarbiauti geriau?

Priedai:

1. Knygos nuoroda: https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais

2. Lietuvos kapinių tinklapis: CEMETY - Lietuvos kapinių informacijos skaitmeninimo ir

duomenų valdymo sistema

3. Nebaigto sakinio pavyzdys:

Kiekviena tauta ar kultūra turi savas laidojimo tradicijas, štai pavyzdžiui:.......;

Kapines galima pavadinti savotišku muziejumi, nuėjęs ten gali išvysti įvairių antkapių, kurie

pasižymi......;

Kiekviena tauta ar kultūra išsiskiria ne vienu reikšmingu požymiu, vienas jų – laidojimo

tradicijos. Lietuvoje........., o žydų bendruomenėje.......;

ir t.t.

4. Refleksijos lapas

https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais
https://cemety.lt/
https://cemety.lt/


SKIRTUMAI

LIETUVIŠKAS ANTKAPIS ŽYDIŠKAS ANTKAPIS

PANAŠUMAI



MINTYS APIE LAIDOJIMO TRADICIJAS

ŽINAU – NORIU SUŽINOTI – SUŽINOJAU (ŽNS)

tema

Žinau (Ž) Noriu sužinoti (N) Sužinojau (S)

Parengta naudojantis BuehID. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis,





Vertingos nuorodos mokytojai ir mokiniams:

1. Europos žydų paveldo internetinis puslapis: Heritage & Heritage Sites - Jewish Heritage

Europe (jewish-heritage-europe.eu)

2. Šiame puslapyje galite rasti informaciją apie Holokaustą išgyvenusias aukas, jų biografijas: Home |

centropa.org

3. Lietuvos žydų kapinių puslapis: Maceva | Litvak Cemetery Catalogue (litvak-cemetery.info)

4. Kapinių nuotraukos, istorinės apžvalgos ir paaiškinimai: Jewish Cemeteries in the Classroom - An

ESJF Guide by ESJF - issuu

5. Lietuvos kapinių tinklapis: CEMETY - Lietuvos kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų

valdymo sistema

6. Rasų kapinių tinklapis: Rasų kapinių istorijos • Neakivaizdinis Vilnius

https://jewish-heritage-europe.eu/croatia/heritage-heritage-sites/
https://jewish-heritage-europe.eu/croatia/heritage-heritage-sites/
https://www.centropa.org/
https://www.centropa.org/
http://www.litvak-cemetery.info/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://cemety.lt/
https://cemety.lt/
https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/rasu-kapiniu-istorijos/


I Įvadas

• Pamokos pavadinimas – “Senosios Merkinės Žydų kapinės”

• Jūsų vardas, mokykla bei mokomasis dalykas –Deimantė Jurgelevičiūtė, Stakliškių gimnazija, Prienų rajonas,

istorija ir pilietiškumo pagrindai.

• Trumpas pamokos pristatymas (1 – 2 sakiniai). Pamokoje supažindinama su senosiomis žydų kapinėmis

Merkinėje, aptariami žydų laikojimo papročiai.

• Dalykas (kokiam mokomąjam dalykui skirta pamoka). Pamoka skirta istorijos mokomajam dalykui.

• Mokinių amžius bei klasė. I -II gimnazijos klasė (15 - 16 m.)

• Pamokos trukmė – 45 min.

• Ar išbandėte šią pamoką? (Taip ar ne). Taip.

II Pagrindinė pamokos informacija

1. Pamokos turinys / Probleminis klausimas – Kaip šią pamoką galėtumėte integruoti į savo mokomąjį dalyką?

Pamoka gali būti integruota su keliais mokomaisiais dalykais: istorija, lietuvių kalba bei daile. 9 klasėje

moksleiviai mokosi apie sionizmą, sužino kur gyveno ir kuo vertėsi žydai. 10 kl. pradedama kalbėti apie

holokaustą. Šia pamoka galima padaryti įvadą prieš pradedant mokyti apie holokaustą Lietuvoje.

2. Žinių įsisavinimas – Žinių įsisavinimas tai pagrindinis tikslas jūsų pamokoje. Įsivaizduokite, po 10 metų jie

pamiršta daugumą įgytų žinių. Ką jie pirmiausiai prisimintų iš šios pamokos? Manau, kad mokiniai įsimins kur yra

Senosios Žydų kapinės Merkinėje bei sužinos judaizmo ir katalikybės palaidojimo simbolius.

3. Tikslas/uždaviniai:  Koks yra pamokos tikslas bei uždaviniai? Kokius mokinių gebėjimus ugdysite?

Pamokos tikslas – supažindinti gimnazistus su žydų kapinėmis Merkinėje bei žydų kaidojimo simbolika.

Uždaviniai: 1)dirbdami su žemėlapiu gebės parodyti kapinių lokaciją; 2) dirbdami grupėse bei skaitydami

straipsnį gimnazistai gebės apibūdinti žydų laidojimo papročius; 3)  dirbdami individualiai pagal mokytojos

pateiktą medžiagą gebės nupiešti pagrindinius žydų palaidojimo simbolius bei juos apibūdinti . Gimnazistų
ugdomi gebėjimai : pažinimo, komunikavimo,  pilietiškumo, socialiniai ir emociniai, , kultūriniai.

4.Kokia mokomąją medžiaga naudositės? Nurodykite sąrašą vadovėlių, pratybų, knygų, straipsnių bei internetinių
išteklių.

https://www.centropa.org

http://www.litvak-cemetery.info/

https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

https://www.centropa.org
http://www.litvak-cemetery.info/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide


https://litvakshtetls.com/2020/10/23/zydu-kapines-lietuvoje/

http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/bakalauras.pdf5

http://www.merkinesmuziejus.lt/leidiniai-ir-publikacijos-apie-merkines-krasta/merkines-zydu-bendruomene/

https://www.lzb.lt/2019/08/16/merkines-zydai/

Ar šiai pamokai reikia specifinių priemonių? Jeigu taip, parašykite kokių. Nereikės.

6.Išūkiai ir sprendimai: Ar buvo kokių nors išūkių rašant ir įgyvendinant šią pamoką? Kaip juos išsprendėte? Kilo

išūkių vedant pamoką, nes mokiniams buvo sunku suvokti religijų skirtumus. Nusprendžiau daryti dar vieną
papildomą pamoką.

7.Įgyvendinimas: Kokias būdais įgyvendinsite savo pamoką? Kokius metodus pasirinksite? (grupinis, individualus

darbas ir t.t) Pamokos naudojami metodai: individualus darbas, darbas grupėse.

8. Informacijos sklaida: Kaip šiuo pamokos planu/projektu pasidalintumėte su kitomis Lietuvos mokyklomis?

Persiųsiu pažįstamiems mokytojams bei per Centropos kordinatorius.

9. Nauda: Kokia šios pamokos nauda siekiant išsaugoti gyvenamosios vietovės žydų paveldą? Jaunoji karta

susipažins su žydų palikimu bei suvoks, kad egzistuoja šalia ir kitų tikybų palaisojimo vietos.

10. Tęstinumas : Kaip ši pamoka gali sudominti mokinius toliau domėtis gyvenamosios vietovės žydų kapinių
istorija? Manau, sudominti gali iesškoti žymių žmonių palaidojimų.

Pamokos panaudojimas

1.Mokinių motyvavimas. Parodomos kelios minutės filmuko „Kaip buvo laidojami žydai?“.

https://www.youtube.com/watch?v=Fx-or6HrnY0

2. Pamokos eiga.

a. Aprašykite kiekvieną pamokos struktūrinę dalį bei joje vykdomas veiklas, užduotis.

b. Prie kiekvienos pamokos dalies numatykite trukmės laiką.

I Įvadinė dalis. Užsimenama, jog kiekviena religija turi savo laidojimo papročius. Parodoma filmuko ištrauka apie

žydų laidojimo papročius. Mokiniai Merkinės krašto žemėlapyje suranda senąsias žydų kapines.

https://www.google.com/maps/place/Merkin%C4%97s+%C5%BEyd%C5%B3+kapin%C4%97s/@54.1602979,24.1904

498,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x893228b93a51c8e7!8m2!3d54.1602979!4d24.1904498.

Apie 5 min.

II Mokymosi veiklos.

https://litvakshtetls.com/2020/10/23/zydu-kapines-lietuvoje/
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/bakalauras.pdf5
http://www.merkinesmuziejus.lt/leidiniai-ir-publikacijos-apie-merkines-krasta/merkines-zydu-bendruomene/
https://www.lzb.lt/2019/08/16/merkines-zydai/
https://www.youtube.com/watch?v=Fx-or6HrnY0
https://www.google.com/maps/place/Merkin%C4%97s+%C5%BEyd%C5%B3+kapin%C4%97s/@54.1602979,24.1904498,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x893228b93a51c8e7!8m2!3d54.1602979!4d24.1904498
https://www.google.com/maps/place/Merkin%C4%97s+%C5%BEyd%C5%B3+kapin%C4%97s/@54.1602979,24.1904498,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x893228b93a51c8e7!8m2!3d54.1602979!4d24.1904498


1. Mokiniai grupėse skaito ištraukas apie Merkinės kapines. Mokytoja išdalina padalomąją medžiagą,

kurioje kalbama apie kapinių įkūrimą, paminklus, epitafijas. I grupė – Kada įkurtos Merkinės žydų
kapinės? II – Kapinių išplanavimas, III – Antkapiniai paminklai, IV – Antkapių simboliai, V- Epitafijos.

http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/bakalauras.pdf. Skaitymui skiriama 10 min. Mokinių grupelės

pristato perskaitytą informaciją kitiems klasės draugams. Sudaromas “Minčių žemėlapis”. Jis braižomas ant

lentos. Tam skiriamos 10 min.

Senosios Merkinės žydų kapinės ( https://vienkiemispriemerkines.lt/apylinkes/merkine/merkines-zydu-kap)

http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/bakalauras.pdf


2.Žydų laidojimo simboliai. Kūrybinė integracija. Mokiniams išdalinami A4 formato lapai. Piešia žydų palaidojimo

simbolius ir aptaria kuo skiriasi nuo katalikų religijos laidojimo simbolikos. Palyginimo metodas padės geriau suprasti

skirtumus. Mokiniai rašo kuo daugiau palaidojimų skirtumų. Skiriama 15 min.

3.Pamokos pabaiga. Išvados. Kaip jūs Įvertinsite mokinių žinias? Kokias būdais pamatuosite vaikų individualią

pažangą? Pateikite pavyzdžių (gal rašysite testą, skirsite namų darbus ir t.t.). Įvertinimui pasitelkiamas “nebaigto

sakinio metodas”. Mokiniams duodama teksto pradžia apie Merkinės žydų kapines. Turi parašyti 5-10 sakinių

pabaigą.



PAMOKOS PLANAS

I Įvadas

Integruotos pamokos pavadinimas: Senosios Alytaus žydų kapinės. Atsiradimas ir istorija.

Snieguolė Valentukonienė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, technologijos ir Meilė

Platūkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, etika

Trumpas pamokos pristatymas: pamoka skirta supažindinti mokinius su Alytaus senosiomis žydų

kapinėmis ir jų atsiradimu. Mokiniai susipažins su Alytaus senųjų žydų kapinių atsiradimo

prielaidomis, sužinos kapinių vietą, patyrinės, kaip kapinės atrodo. Dirbdami grupėse ieškos

atsakymų į pateiktus klausimu, iš arčiau pažvelgs į Alytuje gyvenusią žydų bendruomenę.

Dalykas, kuriam skirta pamoka: technologijos-etika

Mokinių amžius bei klasė: I–II gimnazijos klasės

Pamokos trukmė: 45 min.



II pagrindinė pamokos informacija

Pamokos turinys: Senosios Alytaus žydų kapinės. Atsiradimo istorijas, priežastys ir prielaidos.

Pamokos tikslas: sužinoti apie Alytaus senųjų žydų kapinių istoriją.

Pamokos uždaviniai:

dirbant individualiai ir grupėmis susipažinti su Alytaus senosiomis žydų kapinėmis;

dirbant grupėse sužinoti apie Alytuje gyvenusių žydų bendruomenę;

dirbant individualiai ir grupėmis sužinoti apie Alytaus senųjų žydų kapinių atsiradimą ir atsiradimo

priežastis;

Ugdomi mokinių gebėjimai ir kompetencijos:

Dalykinės – mokiniai pagilins savo istorines, kultūrines žinias.

Bendrosios – komunikavimo (dirbdami pamokoje tobulins savo bendravimo įgūdžius, lavins

informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems įgūdžius); pažinimo (atras naujų, dar nepažintų



dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių pilietiškumas, formuojami gebėjimai

atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);

kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet pateikti ją

įdomiai, aiškiai ir įtraukei kitiems).

Naudota mokomoji medžiaga: Alytaus senųjų žydų kapinių epitafijų rinkinys

„Neatpažinti\Neužmiršti“, video medžiaga, kiti informaciniai internetiniai šaltiniai.

Specifinės priemonės: kompiuteris, Alytaus senųjų žydų kapinių epitafijų rinkinys

„Neatpažinti\Neužmiršti“ (priedas nr. 1), užduočių lapas (priedas nr. 2), filmo nuorodas (priedas

nr. 3), refleksijos lapas (priedas nr. 4), planšetiniai kompiuteriai.

Pamokos nauda: Mokiniai iš arčiau pažins žydų tautą, pažvelgs į jų kultūrą. Pamokoje išmokta

medžiaga jiems suteiks laisvę nuėjus į kapines ne tik suvokti, jog tai laidojimo vieta, tačiau daryti

reikšmingas sąsajas su kultūra, papročiais. Turimos žinios jiems leis pasakoti apie tai kitiems, o

iškilę klausimai skatins dar labiau pasidomėti savo krašto žydų tautos istorija, nelikti abejingais,

iniciatyviai įsitraukti ir į kitas veiklas. Mokiniai ne tik susipažins su senosiomis Alytaus žydų

kapinėmis, bet sužinos apie Alytuje gyvenusią žydų bendruomenę.

Tęstinumas: šios pamokos medžiagą galima panaudoti tolesniam mokymuisi.

Galima tęsti pradėtą temą, nagrinėti antkapius, žydų laidojimo tradicijas,  paruošti su tuo

susijusius pristatymus. Taip pat, pasidomėjus Alytuje gyvenusių žydų bendruomene sužinoti, kur ir

kaip jie gyveno, ką veikė, kur buvo įsikūrę. Kiekviena grupė gali pasirinkti po miesto dalį (kuri

susijusi su žydų gyvenimu čia, Alytuje) paruošti pristatymus ir juos pristatyti klasėje.



III. Pamokos panaudojimas/detalus planas

Pamokos dalis Trumpas veiklos

aprašymas, laikas

Mokytojo veikla Mokinio veikla Metodai ir

priemonės

Parengiamoji

dalis, mokinių

sužadinimas

Parengiamoji

dalis (5 min.)

Mokytoja pristato

mokiniams

pamokos temą.

Suskirsto

mokinius į grupes

(galima formuoti

grupes po 2 ar 4

mokinius) ir

išdalina lapus, su

klausimais.

Mokiniai klausosi

mokytojos,

susėda grupėmis.

Pasirinktas grupių

skirstymo

metodas, temos

pristatymui

reikalinga

medžiaga.

Pagrindinė,

mokymosi dalis

Filmo apie

senąsias Alytaus

žydų kapines ir

žydų

bendruomenę

peržiūra (priedas

nr. 3) (8 min.)

Mokytoja nurodo

mokiniams, jog

dabar jie žiūrės

filmą apie

Alytaus žydų

kapines ir žydų

bendruomenę

peržiūra, vėliau

dirbdami poromis

arba grupėmis

Žiūri filmą. Kompiuteris,

ekranas.



atsakinės į

klausimus,

pateiktus

užduočių lape.

Atsakinėjimas į

klausimus (5

min.)

Mokytoja duoda

laiko atsakyti į

klausimus, kurių

atsakymus buvo

galima rasti video

medžiagoje.

Grupės ar poros

pildo užduočių

lapus, atsakinėja

į klausimus.

Užduočių lapai,

rašymo

priemonės.

Darbas grupėse,

informacijos

ieškojimas

internete ar

knygoje,

atsakinėjimas į

likusius klausimus

(15 min.)

Mokytoja

išdalina

mokiniams

epitafijų rinkinius

„Neatpažinti\Ne

užmiršti“(galima

naudoti ir

elektroninę

knygos versiją),

planšetinius

kompiuterius

(skirta ieškoti

papildomai

informacijai,

galima naudoti ir

mobiliuosius

Mokiniai

atsakinėja į

klausimus, ieško

informacijos

knygoje,

internete (prieš

tai grupės

išsirenka

raštininką, kuris

žymi atsakymus).

Epitafijų rinkinys

„Neatpažinti/Ne

užmiršti“,

planšetiniai

kompiuteriai,

klausimynai,

rašymo

priemonės.



telefonus). Ir

paprašo mokinių

surasti atsakymus

į likusius

klausimus ir

užpildyti

klausimynus.

Pasitikrinimas ir

apibendrinimas

Mokytoja tikrina

mokinių

atsakymus,

išklauso jų

pasisakymus,

apibendrina.

Mokiniai dalinasi

savo įžvalgomis ir

atsakymais.

Pokalbis

Baigiamoji dalis,

apibendrinimas

Refleksija. (3

min.) Refleksijos

lapas (priedas Nr.

5).

Trumpai

apibendrina

pamoką. Paprašo

mokinių užpildyti

refleksijos lapus.

(priedas Nr. 5).

Juos surenka.

Užpildo

refleksijos lapus

ir paduoda

mokytojai.

Refleksinio lapo

pildymas.

Popieriaus lapai,

rašymo

priemonės.

Refleksija

Naudojantis planu pagrindinė rekomendacija būtų nepamiršti, jog pamokos planas yra tik

gairės, nereikėtų visiškai prisirišti prie nurodytų veiklų eigos ir trukmės. Atsižvelkit į mokinius, jų



įsitraukimą, koreguokite veiklos trukmę pagal situaciją.  Taip pat, prieš pamoką mokytojas turėtų

šiek tiek pasidomėti, pasiruošti reaguoti į mokinių klausimus, galbūt paieškoti įdomių faktų, kurie

dar labiau sužadintų mokinių smalsumą. Galima koreguoti klausimus, nurodytus užduočių lape,

paruošti medžiagą pagal norimą informacinį šaltinį.

Be to, iškart apgalvoti ar pamoka bus tęstinė ir vėliau bus vykdomos tolimesnės veiklos ar ne. Taip

pat, apgalvokite grupių skirstymą, siūlomi metodai: lapelių traukimas, savanoriškas pasiskirstymas.

Jeigu veikla bus ištęstinė būtinai organizuokite ilgesnę refleksiją viskam pasibaigus. Paprašyti

mokinių atlikti veiklos stebėjimo analizę ir aptarti veiklą, įvertinti kiekvieno klasės ar grupės nario

indėlį į atliktą darbą. Taip mokiniai lavins analizės ir sintezės įgūdžius, leidžiančius geriau suvokti

naujos informacijos reikalingumą ir prasmingumą. Tai padės jiems įvardyti esminius

konstruktyvaus darbo grupėje ar individualiai bruožus.

•           Kas pasisekė?

•           Kokių kilo sunkumų? Kaip galima būtų išvengti jų ateityje?

•           Kokie veiksmai buvo naudingi?

•           Kokia grupė padarė pažangą ir kodėl?

Pabaigoje aptarti pasiekimus ir kilusius sunkumus:

•           Ar pasiekėme, ką buvome užsibrėžę?

•           Ką sužinojome apie užduoties turinį?

•           Kaip kitą kartą galėtume bendradarbiauti geriau?



Priedai:

1. Knygos nuoroda: https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais

2. Užduočių lapas

3. Filmo nuoroda: The Old Cemetery of Alytus RUS/ENG/LT SUB - YouTube

4. Refleksijs lapas (galima koreguoti atsižvelgiant į mokinius ir jų poreikius)

Klausimas Atsakymas

1. Kokiu specifiniu žodžiu yra vadinami

žydai, gyvenę Lietuvoje?

2. Kada Alytuje pirmą kartą pasirodė

žydai?

3. Kuo vertėsi Alytuje gyvenę žydai?

4. Kada atsirado senosios Alytaus žydų

kapinės?

5. Kaip atrodo senosios Alytaus žydų

kapinės. Išskirk kelis reikšmingus

bruožus.

6. Kas buvo laidojama šiose kapinėse?

Paminėk paskutinį palaidotą

asmenį.

7. Kurioje Alytaus vietoje yra šios

kapinės?

https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais
https://www.youtube.com/watch?v=h-4mo_NVnr0


8. Kuo išskirtiniai antkapiai, esantys

kapinėse?

MANO MINTYS IR PASTEBĖJIMAI (kas sudomino, apie ką noriu daugiau?)



Vertingos nuorodos mokytojai ir mokiniams:

1. Europos žydų paveldo internetinis puslapis: Heritage & Heritage Sites - Jewish Heritage

Europe (jewish-heritage-europe.eu)

2. Šiame puslapyje galite rasti informaciją apie Holokaustą išgyvenusias aukas, jų biografijas: Home |

centropa.org

3. Lietuvos žydų kapinių puslapis: Maceva | Litvak Cemetery Catalogue (litvak-cemetery.info)

4. Kapinių nuotraukos, istorinės apžvalgos ir paaiškinimai: Jewish Cemeteries in the Classroom - An

ESJF Guide by ESJF - issuu

5. Lietuvos kapinių tinklapis: CEMETY - Lietuvos kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų

valdymo sistema

6. Informacija apie žydus Alytuje: Žydai Alytuje | Alytaus miesto savivaldybė (alytus.lt)

https://jewish-heritage-europe.eu/croatia/heritage-heritage-sites/
https://jewish-heritage-europe.eu/croatia/heritage-heritage-sites/
https://www.centropa.org/
https://www.centropa.org/
http://www.litvak-cemetery.info/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
https://cemety.lt/
https://cemety.lt/
https://alytus.lt/naujienos/-/asset_publisher/WItoiZf6GhA3/content/zydai-alytuje


PROJEKTAS REMIAMAS:

“Gyvenamosios vietovės žydų kapinių panaudoiimas pamokose”

I Įvadas

Pamokos tema: “Jonavos istorijos puslapiai. Senosios žydų kapinės”.

Laima Statkevičienė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja.

Trumpas pamokos aprašymas.

Tai pirmoji (iš trijų ciklo pamokų) pamoka apie Jonavos senąsias žydų kapines. Šioje pamokoje

mokiniai sužino, kad Senosios žydų kapinės nėra tik palaidojimo vieta. Tai šalies istorijos ir kultūros

dalis. Mūsų tikslas – išsaugoti kapines. Todėl Lietuva – viena iš Rytų ir Vidurio Europoje vykdomo

projekto „Europos žydų kapinių apsauga“ dalyvių. Mokiniai pamokos metu apie senąsias žydų
kapines parengs trumpą pristatymą  ir pristatys kitiems (kitų šalių projekto) dalyviams.

Dėstomas dalykas. Istorija, pilietiškumo pagrindai.

Klasės: 9-12  klasės (15-19 metai).

Pamokos trukmė – 45 min. (tai pirma iš trijų šio ciklo pamokų. Gali būti ir kaip projektinis darbas).

Ar išbandėte šią pamoką? Ne.

II Pagrindinė pamokos informacija

1. Pamokos turinys / Probleminis klausimas.

Pamoka gali būti vedama 9 ir 10 klasėms pilietiškumo pagrindų  ir istorijos pamokose. Taip pat

ir 11 – 12  klasių mokiniams istorijos pamokose nagrinėjant temas apie tautines mažumas

Lietuvoje.



2. Žinių įsisavinimas – Žinių įsisavinimas tai pagrindinis tikslas jūsų pamokoje. Įsivaizduokite,

po 10 metų jie pamiršta daugumą įgytų žinių. Ką jie pirmiausiai prisimintų iš šios

pamokos?

Manau, kad prisimins tai, kas jautru – „prisilietimą“ prie istorijos tyrinėjant savo gimtojo

miesto – Jonavos žydų kapines, bandant perskaityti epitafijas hebrajų kalba ( ši veikla – kitose

pamokose). Šioje pamokoje, manau, įsimins tai, kad šiuo rūpesčiu – išsaugoti senąsias

kapines – gyvename ne tik mes, Lietuvos gyventojai, bet ir kitų šalių žmonės (virtualus

susitikimas su kitų šalių mokiniais), projektinio darbo atlikimas, jo  pristatymas.

3. Tikslas/uždaviniai:  Koks yra pamokos tikslas bei uždaviniai? Kokius mokinių gebėjimus

ugdysite?

Pagrindiniai projekto tikslai:

- paskatinti mokinius domėtis savo gimtojo miesto – Jonavos  žydų istorija, kultūra,

kultūriniu paveldu;

- įvairiomis priemonėmis ( tiriamasis darbas, fotografavimas) padėti mokiniams  išreikšti

savo turimas žinias ir supratimą;

- sukurti galutinį projekto produktą – virtualų plakatą/lankstinuką apie Jonavos senąsias

žydų kapines.

Ugdomi gebėjimai:

- ugdyti mokinių gebėjimus  taikyti įgytas žinias, tyrinėti, mąstyti, spręsti problemas, kurti,

bendrauti ir bendradarbiauti;

- ugdyti vertybines nuostatas (savigarbą, pagarbą kitiems, toleranciją).

4.Kokia mokomąją medžiaga naudositės? Nurosykite sąrašą vadovėlių, pratybų, knygų, straipsnių
bei internetinių išteklių.

- https://www.esjf-surveys.org/surveys/

- http://www.litvak-cemetery.info/

- https://www.centropa.org

- 700 metų Lietuvos žydų istorija per dvi pamokas. Iššūkis įmanomas

https://www.youtube.com/watch?v=mulhK8FkVWA

- Žydų  įsikūrimas ir gyvenimas Jonavoje (nuo miestelio įkūrimo iki tarpukario pabaigos)

https://jonavosmuziejus.lt/wp-content/uploads/2015/08/%C5%BDyd%C5%B3-paveldo-objekt

%C5%B3-Jonavoje-%C5%BEem%C4%97lapis.pdf

- Filmo „Zachor. Atsimink. Tarpukario žydų gyvenimas Jonavoje: Kanovičiaus jaunystė ir it

feniksas iš pelenų prisikėlęs miestas fragmentų panaudojimas:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127759/zachor-atsimink-tarpukario-zydu-gyvenimas-

jonavoje-kanoviciaus-jaunyste-ir-it-feniksas-is-pelenu-prisikeles-miestas

- Auksė Kaiser Istorinių žydų kapinių tyrimo problemos Lietuvos žydų kultūros tytimų
kontekste. Magistro darbas Darbo vadovė dr. L. Lempertienė

https://www.esjf-surveys.org/surveys/
http://www.litvak-cemetery.info/
https://www.centropa.org
https://www.youtube.com/watch?v=mulhK8FkVWA
https://jonavosmuziejus.lt/wp-content/uploads/2015/08/%C5%BDyd%C5%B3-paveldo-objekt%C5%B3-Jonavoje-%C5%BEem%C4%97lapis.pdf
https://jonavosmuziejus.lt/wp-content/uploads/2015/08/%C5%BDyd%C5%B3-paveldo-objekt%C5%B3-Jonavoje-%C5%BEem%C4%97lapis.pdf
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127759/zachor-atsimink-tarpukario-zydu-gyvenimas-jonavoje-kanoviciaus-jaunyste-ir-it-feniksas-is-pelenu-prisikeles-miestas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127759/zachor-atsimink-tarpukario-zydu-gyvenimas-jonavoje-kanoviciaus-jaunyste-ir-it-feniksas-is-pelenu-prisikeles-miestas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127759/zachor-atsimink-tarpukario-zydu-gyvenimas-jonavoje-kanoviciaus-jaunyste-ir-it-feniksas-is-pelenu-prisikeles-miestas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127759/zachor-atsimink-tarpukario-zydu-gyvenimas-jonavoje-kanoviciaus-jaunyste-ir-it-feniksas-is-pelenu-prisikeles-miestas


file:///C:/Users/Mokykla-001/Downloads/2152408_MAIN.pdf

L. Lempert: „Kapines galima skaityti kaip knygą“

https://pzinios.lt/2019/06/06/l-lem%C2%ADpert-ka%C2%ADpi%C2%ADnes-ga%C2%ADli%C2%

ADma-skai%C2%ADty%C2%ADti-kaip-kny%C2%ADga/

Roberta Grigaliūnaitė “Kapinės – žydų kultūros paveldas Kaune” Magistro baigiamasis darbas

file:///C:/Users/Mokykla-001/Downloads/roberta_grigaliunaite_md.pdf

Grigorijus Kanovičius  „Miestelio romansas

5. Ar šiai pamokai reikia specifinių priemonių? Jeigu taip, parašykite kokių.

Taip, reikia patarimų, kaip išversti epitafijas iš hebrajų kalbos į lietuvių, simbolių reikšmės

paaiškinimų. (Laros Lempertienės seminaruose dalyvavau, bet nespėjau užsirašyti visos

informacijos).

6.Išūkiai ir sprendimai: Ar buvo kokių nors išūkių rašant ir įgyvendinant šią pamoką? Kaip juos

išsprendėte?

Kol kas nebuvo.

7.Įgyvendinimas: Kokias būdais įgyvendinsite savo pamoką? Kokius metodus pasirinksite? (grupinis,

individualus darbas ir t.t)

Grupinis darbas, individualus darbas. Kitose pamokose – individualus tiriamasis darbas.

8. Informacijos sklaida: Kaip šiuo pamokos planu/projektu pasidalintumėte su kitomis Lietuvos

mokyklomis?

Mielai galiu pasidalinti seminarų metu.

9. Nauda: Kokia šios pamokos nauda siekiant išsagauti gyvenamosios vietovės žydų paveldą?

Mokiniai susidomės tautinės mažumos, gyvenusios šalia mūsų, istorija. Stengsis pažinti, išsaugoti

kapus, kuriuos negailestingai niokoja laikas. Manu, kad tik jaunosios kartos iniciatyva galime išsaugoti

senų žydų kapinių ženklus ateities kartoms.

10. Tęstinumas : Kaip ši pamoka gali sudominti mokinius toliau domėtis gyvenamosios vietovės žydų
kapinių istorija?

- Šios pamokos tema bus tęsiama. Dar numatomos pamokos:

- senosiose žydų kapinėse tyrinėjant užrašus ir simboliką;

- jonaviečių žydų palaidotų žmonių biografijoms.

https://pzinios.lt/2019/06/06/l-lem%C2%ADpert-ka%C2%ADpi%C2%ADnes-ga%C2%ADli%C2%ADma-skai%C2%ADty%C2%ADti-kaip-kny%C2%ADga/
https://pzinios.lt/2019/06/06/l-lem%C2%ADpert-ka%C2%ADpi%C2%ADnes-ga%C2%ADli%C2%ADma-skai%C2%ADty%C2%ADti-kaip-kny%C2%ADga/


Pamokos panaudojimas

Tai pagrindinės gairės, kuriomis naudosis kiti mokytojai. Įtraukite šią informciją:

1. Mokinių motyvavimas. Kaip pamokos pradžioje sudominsite vaikus? Kokias veiklas

naudosite siekdami sužadinti jų smalsumą?

Pateikiamas klausimas (pasiūlymas) Ar žinote, kad Jonavoje mes galime susipažinti su hebrajų
kalbos rašmenimis?  Mokiniai bando atsakyti. Mokiniams pasiūloma tapti tyrinėtojais ir

išmokti perskaityti epitafijas. Bet prieš tai reikia tam pasiruošti.

2. Pamokos eiga.

a. Aprašykite kiekvieną pamokos struktūrinę dalį bei joje vykdomas veiklas, užduotis.

b. Prie kiekvienos pamokos dalies numatykite trukmės laiką.

3. Pamokos pabaiga. Išvados. Kaip jūs Įvertinsite mokinių žinias? Kokias būdais pamatuosite vaikų
individualią pažangą? Pateikite pavyzdžių (gal rašysite testą, skirsite namų darbus ir t.t.)

Veikla Laikas

Įvadinė dalis Mokiniams rodomi hebrajų kalbos rašmenys. Aiškinama, kad ji vartojama

nuo 4 tūkstantmečio iki 6 a. pr. Kr. Kanaane. Nuo 1948 Izraelio valstybinė

kalba. Kalbančiųjų iš viso apie 9 mln.

(https://www.vle.lt/straipsnis/hebraju-rastas/)

Pateikiamas klausimas (pasiūlymas) Ar žinote, kad

Jonavoje mes galime susipažinti su hebrajų kalbos rašmenimis? Kur?

Kaip?

Mokiniams pasiūloma tapti tyrinėtojais ir pabandyti išmokti perskaityti

epitafijas. Bet prieš tai reikia tam pasiruošti.

(Mokinius įspėti, kad tai šiai temai bus skiriamos tys pamokos)

Skelbiama pamokos tema: “Jonavos istorijos puslapiai. Senosios žydų

kapinės”

Skelbiamas pamokos uždavinys: remdamiesi žiniomis, nurodyta

informacija, paruošti virtualų pakatą “Jonavos senosios žydų kapinės”.

5 min.

Pagrindinė

pamokos dalis

Jai iš ankstesnių pamokų mokiniai turi daug žinių apie senosios Jonavos

gyventojus žydus. 25 min.

https://www.vle.lt/straipsnis/hebraju-rastas/


Priminti, kad kad žydai, įsikūrę miesteliuose, pirmiausia rūpindavosi

sklypu savo kapinėms ir sinagogos statyba.

Mokiniai supažindinami su Rytų ir Vidurio Europoje vykdomu projektu

apie žydų kapinių išsaugojimą: „Europos žydų kapinių apsauga“

https://www.esjf-surveys.org/surveys/

Užduotis mokiniams: surasti nurodytame internetiniame puslapyje

projekte dalyvaujančias šalis ir jas užsirašyti.

Šalys:  Kroatija, Gruzija, Vengrija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Ukraina.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje  buvo 234 žydų bendruomenės.

Kadangi beveik visos jos turėjo savo kapines, tai jų, matyt, būta 200. Žydai

Lietuvoje tarpusavyje paprastai šnekėdavosi jidiš kalba, bet antkapiniuose

paminkluose jų tradicijos reikalavo iškalti epitafijas hebrajų kalba.

Senosios Lietuvos žydų kapinės nėra tik palaidojimo vieta. Tai Lietuvos

istorijos ir kultūros dalis. Išlikusios žydų kapinės — šaltinis žydų tautos

istorijai, bendram Lietuvos kultūros paveldui pažinti. Todėl labai svarbu jas

išsaugoti ateinančioms kartoms.

Užduotis mokiniams: Jau nurodytame internetiniame puslapyje

spustelėkite Lietuvos kontūrus. Suraskite informaciją apie Jonavos

senąsias žydų kapines

https://www.esjf-surveys.org/survey/jonava-jewish-cemetery/

Atrinkite svarbiausią (jūsų manymu) informaciją virtualiam

lankstinukui/plakatui. (darbas grupėse). Darbui galima naudoti ir kitus

informacinius šaltinius.

Lankstinuką/ plakatą kurkite naudodami programas: www.canva.com ,

www.piktochart.com.

Vertinimas Mokiniai (grupės išsirenka lyderį) pristato savo sukurtus virtualius

plakatus/lankstinukus.

Jei yra galimybė (prieš tai suderinus), darbai pristatomi

naudojant “Skype-a-Thon“, ar kitas programas (pvz. ZOOM), vienai (iš

projekto šalių: Kroatijos, Gruzijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir

Ukrainos) gimnazijos klasių.

10 min.

https://www.esjf-surveys.org/surveys/
https://www.esjf-surveys.org/survey/jonava-jewish-cemetery/
http://www.canva.com
http://www.piktochart.com


Namų darbas. Aplankyti senąsias žydų kapines, nufotografuoti keletą antkapinų

paminklų.

Apibendrinima

s.

Refleksija.

Mokiniams pateikiami teiginiai, kuriuos jie turi apibūdinti:

Mintys... Jausmai... Sėkmės... Nesėkmės... Siūlymai...

Gali būti  ir klausimai:

Kokiais keturiais būdvardžiais apibūdintumėte savo darbą grupėje?

Kokie dalykai, būdo savybės padėjo dirbant grupėje? Kas nepavyko?

Kodėl? Ką sau patartumėte ar palinkėtumėte?

5 min.





PAMOKOS PLANAS

Meilė Platūkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, etikos mokytoja

metodininkė

Pamokos pavadinimas: Senosios Alytaus žydų kapinės

Trumpas pamokos pristatymas: pamoka skirta susipažinti su senosiomis Alytaus žydų

kapinėmis. Mokiniai dalinsis savo mintimis ir žiniomis apie senąsias Alytaus žydų kapines,

sužinos kapinių atsiradimo istoriją, dirbdami grupėse tyrinės antkapius ir užrašus ant jų.

Dalykas, kuriam skirta pamoka: etika

Mokinių amžius bei klasė: I–II gimnazijos klasės

Pamokos trukmė: 45 min.

Pamokos turinys: Senosios Alytaus žydų kapinės. Kapinėse esantys antkapiai ir jų

ypatumai.

Pamokos tikslas: sužinoti apie Alytaus senosiose žydų kapinėse esančius antkapius ir jų

ypatybėmis

Pamokos uždaviniai: dirbant individualiai ir grupėmis prisiminti, kas jau žinoma apie



senąsias Alytaus žydų kapines;

dirbant individualiai ir grupėmis susipažinti su Alytaus senosiose žydų kapinėse esančiais

antkapiai;

dirbant grupėse nagrinėti Alytaus senųjų žydų kapinių antkapius ir jų epitafijas.

Ugdomi mokinių gebėjimai ir kompetencijos:

Dalykinės – mokiniai pagilins savo istorines, kultūrines žinias.
Jeigu bus vykdomos tęstinės veiklos ruošdami pristatymus gilins savo žinias apie informacines

technologijas, ieškodami informacijos mokysis ją atrinkti, analizuoti ir pateikti.

Bendrosios – komunikavimo (dirbdami pamokoje tobulins savo bendravimo įgūdžius, lavins

informacijos perdavimo ir pateikimo kitiems įgūdžius); pažinimo (atras naujų, dar nepažintų

dalykų); socialinė ir asmeninė (bus ugdomas mokinių pilietiškumas, formuojami gebėjimai

atsakingai pažvelgti į savo darbą, pasitikėti savo žinojimu);

kūrybingumo (mokysis kelti idėjas, jas realizuoti, ne tik pritaikyti turimą informaciją, bet

pateikti ją įdomiai, aiškiai ir įtraukiai kitiems).

Naudota mokomoji medžiaga: Alytaus senųjų žydų kapinių epitafijų rinkinys

„Neatpažinti.Neužmiršti“.

Specifinės priemonės: kompiuteris, Alytaus senųjų žydų kapinių epitafijų rinkinys

„Neatpažinti.Neužmiršti“ (priedas nr. 4) , dvipusis dienoraštis (priedas nr. 1), refleksijos

lankstinukas (priedas nr. 2)

Pamokos nauda: Mokiniai iš arčiau pažins žydų tautą, pažvelgs į jų kultūrą, laidojimo vietų

papročius ir tradicijas. Pamokoje išmokta medžiaga jiems suteiks laisvę nuėjus į kapines ne tik

suvokti, jog tai laidojimo vieta, tačiau daryti reikšmingas sąsajas su kultūra, papročiais. Turimos



žinios jiems leis pasakoti apie tai kitiems, o iškilę klausimai skatins dar labiau pasidomėti savo

krašto žydų tautos istorija, nelikti abejingais, iniciatyviai įsitraukti ir į kitas veiklas.

Tęstinumas: šios pamokos medžiagą galima panaudoti tolesniam mokymuisi. Kiekviena mokinių

grupė gali paruošti pristatymus pagal jiems paskirtus antkapius – pabandyti paieškoti medžiagos ir

plačiau papasakoti apie ten palaidoto žmogaus/žmonių gyvenimo istoriją. Tuomet keliauti į

kapines, rasti nagrinėtą antkapį, jį nufotografuoti, nuotraukas panaudoti pristatymo metu.

Galiausiai pristatyti pristatymus klasėje, papasakoti ką atrado, ko išmoko, su kokiais sunkumai

susidūrė.

III. Pamokos panaudojimas/detalus planas

Pamokos dalis Trumpas

veiklos

aprašymas,

laikas

Mokytojo veikla Mokinio veikla Metodai ir

priemonės



Parengiamoji

dalis,

mokinių
sužadinimas

Parengiamoji

dalis,

mokinių
sužadinimas

(5  min.)

Mokytoja

ekrane

įjungia

senųjų
Alytaus

kapinių
nuotrauką.

Paprašo

mokinių
sakyti  visas

mintis,

kurios kyla

pamačius

nuotrauką.

Mokinių

pasisakymai,

kokias

emocijas  man

sukelia

matoma

nuotrauką.

Minčių lietus.

Nuotrauka

ekrane

(nuotraukos

pavyzdys

priedas nr. 3).

Individualus

rašto darbas

„Ką  aš žinau

apie

senąsias

Alytaus  žydų
kapines ?”

(2–3 min.)

Mokytoja

paprašo

mokinių į

sąsiuvinius

surašyti, ką
jie  žino ar

yra

girdėję apie

senąsias

Alytaus  žydų
kapines.

Kiekvienas

mokinys

surašo  į
sąsiuvinį, ką
jis žino ar yra

girdėjęs apie

senąsias

žydų
kapines.

Individualus

darbas „Ką aš
žinau?”

Sąsiuvinis ir

rašymo

priemonė.



Grupinis

darbas „Ką
mes žinome

apie senąsias

Alytaus žydų

kapines?” (5

Mokytoja

suskirsto

mokinius

grupelėmis

po  4–5

vaikus.

Mokiniai

išsirenka

raštininką.

Tuomet

dalinasi

užrašytomis

Grupinis darbas

„Ką mes žinome

apie senąsias

žydų kapines?”

Kompiuteris.

min.) Nurodo, kad

mokiniai vienas

kitam

perskaitytų

mintis, kurias

užsirašė.

Paprašo grupėje

išsirinkti

raštininką, kuris

fiksuotų visų
tezes (vienodų
tezių du kartus

nerašo).

mintimis su

savo grupės

nariais.



Žaidimas „Kas

ilgiau?” (5

min.)

Mokytoja

paprašo

kiekvienos

grupės pasakyti  po

teiginį.
Teiginiai

sakomi ratu.

Kartotis

negalima. Visus

teiginius

mokytoja rašo

lentoje ar

kompiuteryje

demonstruoja  per

ekraną.

Kiekvienos

grupės

raštininkas eilės  tvarka

pasako  teiginį iš
sudaryto sąrašo.

Pasikartojančio

teiginio sakyti  negali.

Žaidimas

„Kas  ilgiau?”

Kompiuteris.

Minčių

apibendrinimas,

temos

pristatymas (10

Mokytoja

apibendrina

mokinių

išsakytas mintis.

Klausosi

mokytojos,

žymisi įdomios

dalykus,



min.). Trumpai

pristato Alytaus

senąsias

kapines.

uždavinėja

klausimus.



Pagrindinė,

mokymosi

dalis

Darbas grupėse.

Dvipusio

dienoraščio

pildymas.

Knygos

„Neatpažinti.Ne

užmiršti”

analizė (10 – 15

min.).

Mokytoja

išdalina

mokiniams

knygas.

Kiekviena grupė
gauna po knygą.

Galima

pasirūpinti

planšetiniais

kompiuteriais

(elektroniniai

knygos versija)

ar atspausdinti

knygos

puslapius.

Kiekvienai

grupei paskiria

antkapius

(nurodo knygos

puslapius),

kuriuos jie turės

nagrinėti.

Užduotis

išnagrinėti 2

antkapius, juos

palyginti,

atkreipti dėmesį
į jų epitafijas.

Mokiniai

nagrinėja

antkapius.

Visi  kartu

pildo

dvipusį

dienoraštį

(bendras

grupės

mintis

fiksuoja

raštininkas).

Vienoje

pusėje  žymi

jiems

svarbius ir

įdomius

faktus.

Pasižymi 3–5

aspektus,

kurie  jiems

atrodo

svarbūs.

Kitoje

mintis, kurios

jiems kilo,

pastebėjimus.

Darbas

grupėse.

Reikiami

knygos

puslapiai,

dvipusiai

dienoraščiai,

rašymo

priemonės.

(gal knygos

čia  galima

linką
įdėti)



Pasižymėti

faktus, kurie

jiems atrodo

svarbūs

(palaidoto

žmogaus

lytis,

vardas,

užrašas  ir

jo

reikšmė).

Kiekvienai

grupei

išdalina

atspausdin

tus

dvipusius

dienoraščius

(priedas

nr.1).



Aptarimas ir

pristatymas

Klausosi

mokinių

pasisakym

ų ir

pastebėji

mų.

Kiekvienos

grupės

raštininkas

trumpai

pristato

savo

grupės

pastebėji

mus ir

mintis iš
dienorašči

o.

Pokalbis/api

ben

drinimas.

Baigiamoji

dalis,

apibendrini

mas

Refleksija.

„Lankstinuka

s”.  (3 min.)

Trumpai

apibendrina

pamoką.

Paprašo

mokinių

užpildyti

lankstinukas

(priedas nr.

2).  Juos

surenka.

Užpildo

refleksijos

lankstin

ukus ir

paduod

a

mokytojai.

Refleksinio

lankstinuko

pildymas.

Popieriaus

lapai,

rašymo

priemonės.



Refleksija

Naudojantis planu pagrindinė rekomendacija būtų nepamiršti, jog pamokos planas yra  tik

gairės, nereikėtų visiškai prisirišti prie nurodytų veiklų eigos ir trukmės. Atsižvelkit į  mokinius, jų

įsitraukimą, koreguokite veiklos trukmę pagal situaciją. Taip pat, prieš pamoką  mokytojas turėtų

šiek tiek pasidomėti, pasiruošti reaguoti į mokinių klausimus, galbūt  paieškoti įdomių faktų, kurie

dar labiau sužadintų mokinių smalsumą. Susirasti nuotrauką, kurią demonstruos pamokos

pradžioje. Be to, iškart apgalvoti ar pamoka bus tęstinė ir vėliau  bus vykdomos tolimesnės veiklos

ar ne. Jeigu taip, būtina apgalvoti, kokius antkapius paskirsite nagrinėti vaikams. Mokytojas turi

patikrinti ar pagal paskirtą antkapį mokiniai  galės rasti informacijos ir paruošti tolimesnį

pristatymą. Taip pat, apgalvokite grupių  skirstymą, siūlomi metodai: lapelių traukimas,

savanoriškas pasiskirstymas. Jeigu veikla bus  ištęstinė būtinai organizuokite ilgesnę refleksiją

viskam pasibaigus. Paprašyti mokinių atlikti  veiklos stebėjimo analizę ir aptarti veiklą, įvertinti

kiekvieno klasės ar grupės nario indėlį į  atliktą darbą. Taip mokiniai lavins analizės ir sintezės

įgūdžius, leidžiančius geriau suvokti  naujos informacijos reikalingumą ir prasmingumą. Tai padės

jiems įvardyti esminius  konstruktyvaus darbo grupėje ar individualiai bruožus.

• Kas pasisekė?

• Kokių kilo sunkumų? Kaip galima būtų išvengti jų ateityje?

• Kokie veiksmai buvo naudingi?

• Kokia grupė padarė pažangą ir kodėl?

Pabaigoje aptarti pasiekimus ir kilusius sunkumus:

• Ar pasiekėme, ką buvome užsibrėžę?

• Ką sužinojome apie užduoties turinį?

• Kaip kitą kartą galėtume bendradarbiauti geriau?
Priedai:

1. Dvipusis dienoraštis



Reikšmingas teiginys Mūsų mintys, pastebėjimai

2. Refleksijos lankstinukas ( iš leidinio A. Lastakauskienė „Apmąstyk ir veik“)

3. Kapinių nuotraukos





4. Knygos nuoroda: https://issuu.com/tatjana1907/docs/neatpazinti_neuzmirsti_puslapiais

Vertingos nuorodos mokytojai ir mokiniams:

1. Europos žydų paveldo internetinis puslapis: Heritage & Heritage Sites - Jewish Heritage

Europe (jewish-heritage-europe.eu)

2. Šiame puslapyje galite rasti informaciją apie Holokaustą išgyvenusias aukas, jų biografijas:

Home | centropa.org

3. Lietuvos žydų kapinių puslapis: Maceva | Litvak Cemetery Catalogue (litvak

cemetery.info)

4. Kapinių nuotraukos, istorinės apžvalgos ir paaiškinimai: Jewish Cemeteries in the

Classroom - An ESJF Guide by ESJF - issuu


