
 

VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS  PROGIMNAZIJA 

Laisvės gynėjų dienos, Sausio 13-osios, 30-mečio minėjimo 

PROGRAMA 

 

2021 m. sausio 6-20 d. 

 

Sausio 6-15 d. 

 

• PUG, 1-4, 5-8 kl. muzikos pamokos ir neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimai, skirti dainoms apie 

laisvę (atsakingi: Daiva Kurcevičienė, muzikos mokytoja metodininkė, Aušra Banikonienė, muzikos 

mokytoja metodininkė,  Gaila Kirdienė, muzikos mokytoja, Rita Račiūnienė, pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja, Marytė Bejerienė, muzikos mokytoja metodininkė). 

• Dailės pamokos 5-8 klasių mokiniams Laisvės gynėjai (atsakinga Jurga Sidabrienė, dailės mokytoja 

ekspertė). 

• Dailės studijos veiklos savaitė, skirta Laisvės gynėjų dienai Užšalusios gėlės (atsakinga Jurga Sidabrienė, 

dailės mokytoja ekspertė). 

• PUG, 1-4, 5-8 progimnazijos klasių valandėlės, skirti Sausio 13-ajai atminti. Edukacinė užduotis 

Pasidaryk neužmirštuolės žiedą (atsakingi klasių vadovai, pradinio ugdymo mokytojai, PUG mokytojai). 

• Istorijos pamokos 5 kl. mokiniams, skirta Sausio 13-ajai atminti (atsakinga Janina Grigonienė, istorijos 

vyresnioji mokytoja). 

 

Sausio 11 d.  

• Informacinis stendas Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena (atsakinga Rosita Zavurskienė, 

bibliotekininkė). 

• Knygų paroda Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena (atsakingos: Rosita Zavurskienė, Audronė 

Vilkevičienė, bibliotekininkės) 

Sausio 12 d. 

 

• Virtuali 6a,b,c kl. mokinių dailės paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai (atsakinga Jurga Sidabrienė, dailės 

mokytoja ekspertė). 

 

Sausio 13 d. 

 

• 7.45 val. progimnazijos kieme tradicinė Atminimo laužų ceremonija (atsakingi: Alvaras Bacevičius, 

direktoriaus pavaduojas ūkio reikalams, Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

progimnazijos darbuotojai). 



 

• 7.45 val. akcija Prisisek prie širdies neužmirštuolės žiedą...(atsakingi dalykų mokytojai, pradinio ugdymo 

mokytojai, PUG mokytojai). 

• 8.00 val. (per pirmąją pamoką) dalyvavimas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamoje pilietinėje iniciatyvoje ATMINTIS GYVA, NES 

LIUDIJA (atsakingi dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, PUG mokytojai): 

• 8.00-8.10 val. atminimo žvakučių uždegimas (atsakingi dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, 

PUG mokytojai).  

8.00 val. mokytojų ir PUG, 1-4, 5-8 kl. mokinių pokalbiai apie Laisvės gynėjų drąsą ir auką, filmų 

peržiūra, jų aptarimas, dainos laisvės tema (atsakingi dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, PUG 

mokytojai). 

8.00 val. LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 30-MEČIO MINĖJIMAS (atsakingi:Ilona Šumskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Danguolė Kapočienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė). Dalyvauja 8a, 8c kl. 5 kl. 

mokiniai. 

Sausio 14 d. 

 

• Virtuali 2c kl. mokinių kūrybinių darbų paroda Istorinė 1991 m. Sausio 13-oji diena (atsakinga Reda 

Biekšienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja). 

• Virtuali 3a, 3b, 3c, 3e kl. mokinių kūrybinių darbų paroda Atmintis gyva, nes liudija (atsakingos: Danutė 

Balnienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Liana Verbiejienė, pradinio ugdymo mokytoja, Renata 

Orlovienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Edita Tetianecienė, pradinio ugdymo mokytoja). 

• Virtuali 3d kl. mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda  Tautos laisvė ir vienybė (atsakinga Lina 

Muliarčikaitė, pradinio ugdymo mokytoja). 

• Virtuali 4a kl. mokinių dailės darbų paroda Sausio 13-osios įvykiai neužmirštuolės fone (atsakinga Rita 

Račiūnienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja). 

• 8 b kl. mokinių lietuvių kalbos kūrybinis darbas „Kuo mūsų dabartis gali būti įdomi palikuoniams po 

šimto metų“ (atsakinga Daiva Driedienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė) 

 

15.00 val. progimnazijos bendruomenės popietė „SAUSIO 13-OJI - DAINUOJANČIOS REVOLIUCIJOS 

KULMINACIJA“, skirta Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti. Etnomuzikologės, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos doc. dr. Gailos Kirdienės 2020 m. monografijos „Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis 

bendravimas politinio kalinimo ir tremties vietose: Brolystė ir vienybė“ pristatymas   (atsakingi: l.e.p. 

direktorė Daiva Briedienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Šumskienė, doc. dr. Gaila Kirdienė, 

muzikos mokytoja, Janina Grigonienė, istorijos vyresnioji mokytoja). 

 

Sausio 11-19 d. 

 

• Mokinių tarybos akcija Mūsų atmintyje, skirta Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui paminėti 

(atsakingi: Mokinių taryba, Janė Radziulienė, etikos vyresnioji mokytoja). 

 

 

 

 
Programą parengė Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


