Klasikinis ugdymas „Žemynos“ gimnazijoje
Šiandien demokratinėje visuomenėje vėl atgimsta ANTIKOS kultūros idealai. Jaunimas
renkasi į klasikinių (lotynų, graikų) kalbų kursus, mokosi oratorinio meno, domisi antikine
filosofija, menais, mitologija. Klasikinis ugdymas, tęsdamas europinę asmenybės ugdymo
tradiciją, suteikia mokiniui rimtą humanitarinį pagrindą, būtiną tolesnėms studijoms; ne tik
perteikia žinias, bet ir formuoja charakterį, pasaulėžiūrą, humanistines vertybes, atsakomybę
už savo, Tėvynės ir pasaulio likimą. Žurnalistas Paulius Gritėnas teigia: „Klasikiniai mokslai
studijų programoje gali pasirodyti savotiška seniena, tačiau juos pasirinkusių studentų
teigimu, šių mokslų teikiama perspektyva yra žymiai platesnė nei istorinės žinios ar senosios
kalbos. Pasak jų, išmanantis Antiką žmogus visuomet ras savo vietą darbo rinkoje, nes įgis
neįkainojamą savybę – matyti kontekstus ir mąstyti strategiškai.“ Šią mintį patvirtina ir
Klasikų asociacijos narys Tomas Riklius: „Kalbant apie klasikinį išsilavinimą apskritai,
neįsivaizduoju Europos ir Vakarų universitetų be tam tikro klasikinio pagrindo – filosofijos,
istorijos, Antikos ir jos kultūros studijų. Iš esmės jau vien dėl to, kad tai yra beveik visko
pagrindai ir be galo interdisciplininės studijos.“
Taigi jau trečius metus mūsų gimnazijoje formaliajame ir neformaliajame švietime taikomi
klasikinio ugdymo elementai. Ką tai reiškia?
KLASIKINĖS GIMNAZIJOS ELEMENTAI „ŽEMYNOJE“:
1. Mokomasi kultūros istorijos ir viešojo kalbėjimo pagrindų (I–IV gimnazijos
klasėse).
2. Privalomas vienas pasirenkamasis III–IV gimnazijos klasėse:
•
•
•
•
•

retorika,
lotynų kalba,
logikos pagrindai,
filosofijos pradmenys,
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji raštija.

3. Jei tik yra galimybė, integruojami antikos kultūros elementai į dėstomą dalyką (etika,
istorija, lietuvių kalba ir literatūra, matematika, geografija...):
3.1. antikos mitai – į lietuvių kalbos, istorijos, tikybos, etikos, dailės, muzikos ir kt.;
3.2. antikos autoriai (Herodotas, Platonas, Aristotelis, Ksenofontas, Tukididas, Vergilijus,
Horacijus, Ovidijus, Seneka, Nepotas, Plutarchas, Tacitas, Vitruvijus, Ptolemajus,
Augustinas ir kt.) – į lietuvių kalbos, istorijos, tikybos, etikos, geografijos, matematikos,
dailės, muzikos ir kt.;
3.3. indoeuropiečių kalbų giminystė – į gimtąją ir kitas kalbas;

3.4. mokslo raida, mokslo sąvokos ir terminai (kuriuos būtina išmokti vartoti mokantis
klasikinio ugdymo turinio temų) – į matematikos, gamtos ir žmogaus, fizikos, istorijos ir
kt.
4. Bus siūlomos neformaliojo švietimo veiklos arba būreliai:
9 - 10 klasių mokiniams – antikos miesto architektūra, lotyniškos giesmės ir dainos,
viduramžių ir Renesanso teatras, antikos freskos, antikos paminklai Europoje;
11 – 12 klasių mokiniams – įvairių epochų Europos teatras, įvairių epochų giesmės ir
dainos, Europos kostiumo istorija, antikos paminklai Europoje ir kt.
5. Baigdami 10 klasę, II gimnazijos klasės mokiniai atlieka baigiamąjį projektinį (praktinį
arba kūrybinį) klasikinio ugdymo turinio darbą mokyklos pasiūlytomis temomis ir pagal
mokyklos nustatytus reikalavimus.
Jau vykdome
• Veikia neformaliojo ugdymo programa - bendraminčių klubas „Kelionė į Antikos
pasaulį“.
• Kiekvienais metais rugsėjo mėn. vykdome tarpdalykinę antikos kultūros elementų
integraciją.
• Kasmet organizuojame gimnazijos protų mūšį ANTIKA – EUROPOS
KULTŪROS LOPŠYS.
• Kasmet organizuojamas Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono gimnazijų mokinių
Antikos kultūros konkursas „Veni. Vidi. Vici.“
• Dalyvaujame Antikos kultūros olimpiadoje Vilniuje.
• Dalyvaujame Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadoje.
• Kasmet gimnazijoje organizuojame Oratorių konkursą ir dalyvaujame tokiame pat
miesto konkurse.

