
Programėlės „Discover Jewish Lithuania“ 
pristatymas ir naudojimosi metodologija 
pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų 
mokytojams 
 

 

Apie programėlę:  

Discover Jewish Lithuania – tai mobili programėlė, kurios technologinis pagrindas yra papildytoji 

realybė, leidžianti interaktyviai pažinti unikalius žydų istorijos Lietuvoje momentus. Programėlė 

pristato daugiau nei 60 istorijų Ukmergės, Kėdainių, Joniškio, Žagarės, Valkininkų, Degsnių ir 

Vilniaus miestuose. 

Kokių dalykų mokytojams skirta programėlė? 

Nors šia mobiliąja programėle sėkmingai gali naudotis visi, siekiantys susipažinti su įvairialype 

Lietuvos žydų istorija ir kultūra, tačiau mokyklinės edukacijoms reikmėms programėlė 

sėkmingiausiai gali būti pritaikyti istorijos bei užsienio kalbų (anglų, rusų, lenkų) pamokose, taip pat 

vykdant pažintines klasės ekskursijas tiek pradinukams, tiek vyresniųjų klasių moksleiviams. 

Kadangi interneto ryšys reikalingas tik vieną kartą – norint atsisiųsti ir įdiegti programėlę į savo 

išmanųjį įrenginį, programėle patogu naudotis ir pažintinių išvykų į kitus Lietuvos miestus ir 

miestelius metu, tam interneto ryšys nėra reikalingas. 

http://www.discoverjewishlithuania.com/


 

Kodėl Jums verta pritaikyti pamokėlę savo pamokų/ekskursijų metu? 

Išmanioji programėlė kartu su joje pateiktomis žiniomis apie Lietuvos miestų ir miestelių žydų 

bendruomenių istoriją padės Jums ne tik plačiau susipažinti su konkrečiomis žydų istorijos temomis, 

jas inkorporuoti į savo dėstomų dalykų medžiagą, kartu Jūs turėsite unikalią galimybę į šį pažinimą 

tiesiogiai įtraukti ir pačius moksleivius, kurie palankiai žvelgia į išmaniųjų technologijų panaudojimą 

mokymosi procese. Virtualios realybės technologija atveria galimybes aukšto lygio vizualizacijai,  

kuri yra viena iš pozityviausiai vertinamų edukacinių priemonių XXI amžiaus mokyklose. Tai 

žaismingas ir interaktyvus būdas pažinti, skatinantis tiesioginį tiek mokančiojo, tiek besimokančiojo 

dalyvavimą žinių atrankos, kaupimo ir galiausiai – apdorojimo – procese.  

Ko Jums reikės norint naudotis šia programėle? 

Išmaniojo įrenginio (mobiliojo telefono arba planšetės). Aplikacija veikia iOS ir Android 

platformose. Jei planuojate pažintinę ekskursiją – patogios avalynės ir geros nuotaikos. 

Programėlės naudojimosi pradžia.  

Programėlę „Discover Jewish Lithuania“ galite atsisiųsti nemokamai iš Play Store arba Apple Store 

internetinių parduotuvių (priklausomai nuo Jūsų įrenginio operacinėse sistemos). Programėlės 

atsisiuntimui būtinas Wi-Fi interneto ryšys, vėliau naudojantis programėle jis nėra reikalingas.  

Programėlės pritaikymo galimybės. 

1) Programėlės naudojimas ruošiant medžiagą pamokoms. Tai vienas iš paprasčiausių ir 

greičiausių programėlės turinio pritaikymo būdų. Medžiaga apie žydų istoriją ir kultūrą 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.kryptis.discoverjewishlithuania&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/discover-jewish-lithuania/id1139106276?ls=1&mt=8


Lietuvoje, kuri yra pristatoma programėlėje, ruošta tiek jaunųjų mokslininkų, tiek docentų 

nuolat dirbančių šioje srityje, tad galite būti tikri pateiktų duomenų tikslumu. Priklausomai 

nuo ruošiamos pamokos temos, programėlės turinį galite pritaikyti tiek lokalios 

bendruomenės pristatymui, praplečiant mokinių istorijos apie savo miestą ar regioną 

pažinimą, tiek kalbant apie bendrąsias Lietuvos istorijos tendencijas ar išskirtinumus. Taip 

pat, remiantis metodologiniu programėlės pavyzdžiu, galima parengti išskirtines 

moksleiviams skirtas užduotis-projektus, kurių metu jie būtų skatinami pasidomėti ir 

žemėlapyje vizualizuoti savo miesto ar miestelio žydų bendruomenių istoriją. Itin patogus 

programėlės aspektas – pagrindinės specifinės sąvokos, susijusios su žydų istorija bei 

tradicijomis yra išskirtos ir pateiktas jų paaiškinimas – šio žodyno pagalba greitai ir paprastai 

susipažinsite su esminėmis žydų bendruomenę ir jos istoriją nusakančiomis sąvokomis ir 

galėste jas pritaikyti pamokų metu. Programėlė suteikia galimybę greitai ir efektyviai mokytis 

tiek mokytojui, tiek moksleiviui. 

 

2) Programėlės naudojimas dirbant tiesiogiai su moksleiviais pamokų metu. Šis antrasis 

programėlės pritaikymo etapas darbo su moksleiviais metu skatina moksleivius pritaikyti savo 

kompiuterinį raštingumą žinių gavimo ir apdorojimo procesui. Kadangi programėlės 

naudojimas pamokų metu gali būti komplikuotas dėl išmaniųjų renginių trūkumo, 

moksleiviams galima siūlyti dirbti grupėmis. Norint tikslingiausio programėlės panaudojimo 

grupinių darbų metu klasėje, prieš tokią užduotį būtina iš anksto parengti planą, kokių žinių 

įgavimo tikimasi, sudaryti išankstinį klausimyną. Kaip pavyzdiniai/rekomenduotini aspektai, 

gali būti pasitelkiami šie motyvai: skirtingų miestų/miestelių žydų bendruomenių istorijos 



naratyvas pagal programėlėje pateiktus duomenis; dviejų miestelių/miestų žydų 

bendruomenių palyginimas; konkrečių žydų bendruomenių gyvenimo aspektų išskyrimas 

(pavyzdžiui, kašrutas, inovacijos, žymios XIX a. asmenybės, žymios XX a. asmenybės, žydų 

bendruomenės santykiai su lietuviais ir t.t.). 

3) Programėlės naudojimas pažintinių išvykų savo mieste/po kitus Lietuvos miestus metu. Būtent 

šis būdas rekomenduotinas kaip efektyviausias programėlės pritaikymas edukacijai, kadangi 

jis leidžia panaudoti visas programėlės galimybes – tiek papildytosios realybės technologiją 

kaip esmingai žinias vizualizuojančią dalį, tiek interaktyvų žemėlapį, kuris padeda sukurti 

erdvinį išnykusių Lietuvos štetlų suvokimą. Jei programėlės duomenys įtraukia ir Jūsų miesto 

žydų bendruomenę, prieš rengiant moksleivių pažintinį pasivaikščiojimą naudojantis 

programėlėje pateiktu maršrutu, rekomenduoti pačiam mokytojui iš anksto susipažinti su 

programėlėje nurodytais objektais, bei papildyti savo maršrutą pasakojimu apie kitus greta 

esančius istorinius objektus ir jų reikšmę Jūsų miestui, taip siekiant žydų bendruomenės 

istorijos pristatymo bendresniame Jūsų gyvenamosios vietovės kontekste.  

Programėlės naudojimas išvykų po kitus Lietuvos miestus metu, ypač papildant išvykas į 

sostinę, - visiškai naujo tipo atraktyvus būdas ekskursijų paįvairinimui ir aktyvesnio 

moksleivių įsitraukimo į edukacinę ekskursijų dalį garantas. Taip pat rekomenduotina iš 

anksto pasidomėti Jūsų rengiamos išvykos mieste esančiais objektais. Programėlę ir joje 

esančią medžiagą galite naudoti tiek kaip ekskursijos pagrindą (t.y. vesti ekskursiją pagal 

programėlės maršutą, koncentruojantis būtent ties vietos žydų bendruomenės istorija), tiek 

kaip Jūsų pirminę ekskursiją papildančią interaktyvią veiklą (t.y. vesti ekskursiją pagal Jūsų 

numatytą kitos tematikos planą, įtraukiant erdviškai patogius programėlėje pristatomus 

objektus, nebūtina įtraukti visų tame mieste nurodytų objektų, o tik tuos, kurie a) atitinka Jūsų 

pristatomą temą; ar b) erdviškai patogūs pagal Jūsų ekskursijos planą). 

 

 

 

Daugiau informacijos apie projektą galima teirautis el. paštu info@jewishstudies.lt arba tel. + 370 

651 90994 
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