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K V I E T I M A S 

2014-10-20 
Vilnius 

 

Maloniai kviečiame į projekto „Kuriame Respubliką“ parengtos naujos pilietinio ugdymo 
medžiagos bendrojo lavinimo mokykloms pristatymą – mokymus, kurie vyks lapkri čio 
6 d., ketvirtadienį, Vilniuje,  Konferencijų centre „Dainava“ (A. Vienuolio g. 4).  

 
Renginyje pristatoma ir mokykloms naudotis siūloma pilietinio ugdymo medžiaga yra 
paremta didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ 
patirtimis ir geriausiais mokyklų įgyvendintų veiklų pavyzdžiais. Projekto metu vaikai ir 
jaunuoliai iš beveik visos Lietuvos įvardijo ir praktiškai sprendė opiausias savo 
bendruomenių ir visos valstybės problemas. Jų patirtimi paremta ugdymo medžiaga – tai 
idėjiniai ir dalykiniai pasiūlymai, skirti mokykloms, norinčioms sėkmingiau ugdyti savo 
mokinių pilietiškumą, sustiprinti savo bendruomenę, padaryti jos gyvenimą savarankiškesnį, 
prasmingesnį ir įdomesnį, tvirčiau susieti jį su Lietuvos Respublikos kūrimu.  

 
Renginio dalyviai bus supažindinti ne tik su aktualia ugdymo medžiaga, bet ir su jos 
praktinio panaudojimo būdais. Mokymuose bus pristatoma ši naujai parengta medžiaga: 
 

• Neformalaus pilietinio ugdymo gairės, skirtos mokyklos gyvenimui atnaujinti ir 
savarankiškai mokyklos bendruomenei ugdyti; 

• Moduliai, skirti mokinių pilietiškumui lietuvių kalbos ir istorijos dalykų pamokose 
ugdyti; 

• Mokytojų ir mokyklų bendruomenių kvalifikacijai tobulinti skirta mokymų programa 
(mokyklų vadovams ir švietimo centrų atstovams). 

 
Į renginį maloniai kviečiame registruotis bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų istorijos, 
lietuvių kalbos, pilietinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojus, mokyklų administracijos 
darbuotojus ir švietimo centrų atstovus. 
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Registracija vyksta iki spalio 30 d. paspaudus šią nuorodą: 
https://docs.google.com/a/civitas.lt/forms/d/1zB8TG5EUUJ2-
OiX10pEFXc3tCZWHHJhIfWASVLuSieQ/viewform?c=0&w=1  

 
 
Daugiau informacijos apie projektą – www.kuriamerespublika.lt.  
 
Renginio programą pridedame. 
 
 
Mokymus ves ir naujas metodikas pristatys jų autoriai, Pilietin ės visuomenės instituto 
suburtų kūrybini ų grupių nariai:   
 

• prof. dr. Irena Zaleskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Senato narė, 
Socialinio ugdymo katedros dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė;  

• dr. Aurimas Marijus Juozaitis, edukologas, koučingo specialistas, Lietuvos 
Edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto docentas, Pilietinės 
visuomenės instituto ekspertas; 

• dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės 
visuomenės instituto ekspertas;  

• Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo centro direktorius, Pilietinės 
visuomenės instituto ekspertas; 

• dr. Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja; 

• Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, 
Pilietinės visuomenės instituto ekspertė; 

• Vaidas Bacys, Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius, Šiaulių Didždvario 
gimnazijos pilietinio ugdymo ir istorijos mokytojas, Pilietinės visuomenės instituto 
ekspertas; 

• Gabrielė Characiejienė, programos „Renkuosi mokyti!“ koordinatorė, Pilietinės 
visuomenės instituto ekspertė; 

• Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
jaunesnioji mokslo darbuotoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė; 
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• Jurga Dzikaitė, Vilniaus tarptautinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė; 

• dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos 
analizės skyriaus metodininkė, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė; 

• Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, Pilietinės visuomenės 
instituto ekspertė; 

• Dainora Eigminienė, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė; 

• Eugenijus Manelis, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius, istorijos 
mokytojas ekspertas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas. 

 
 
 
 
 
Laukiame atvykstant! 
 

Projekto „Kuriame Respubliką“ komanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinis asmuo Akvilė Kazlauskaitė, el.p. akvile@civitas.lt, tel. 869966864 
-- 
 
Projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006) 
įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų 
federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai. Jis finansuojamas Europos socialinio fondo 
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.  
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PROGRAMA 

Konferencijų centras „Dainava“, 
A.Vienuolio g. 4, Vilnius 

 
2014 m. lapkričio 6 d. 

 
 
09:00 – 10:00  Atvykimas, registracija 

10:00 – 10:30 
 
 
10:30 – 11:00  
 
 
 
11:00 – 11:30 
 

Renginio atidarymas. Renginio tikslo pristatymas, darbotvarkės aptarimas. 
Susipažinimas.  
 
Projekto „Kuriame Respubliką“ ir jo metu sukurtos pilietinio ugdymo 
medžiagos bendras pristatymas 
 
 
Neformalaus pilietinio ugdymo gairių, skirtų mokyklos gyvenimui atnaujinti ir 
savarankiškai mokyklos bendruomenei ugdyti, pristatymas  

 
11:30 – 12:00 
 
12:00 – 12:20 
 
12:20 – 13:30 
 
 
 
 
13:30 – 14:30 
 
14:30 – 16:00 
 
 
 
16:00 – 16:15 
 
16:15 – 17:30 
 
17:30 – 17:45  
 
17:45 – 18:00  

 
Pranešimų aptarimas, diskusija 
 
Kavos pertrauka 
 
Darbas grupėse pagal pasirinktas tematikas (I):  lietuvių kalbos ir istorijos 
modulių, mokytojų ir mokyklų bendruomenių kvalifikacijai tobulinti skirtos 
mokymų programos pristatymas 
Pristato ugdymo medžiagos autoriai 
 
Pietūs 
 
Darbas grupėse pagal pasirinktas tematikas (II): lietuvių kalbos ir istorijos 
modulių, mokytojų ir mokyklų bendruomenių kvalifikacijai tobulinti skirtos 
mokymų programos aptarimas, rekomendacijų rengimas 
 
Kavos pertrauka 
 
Grupinio darbo rezultatų pristatymas kitiems mokymų dalyviams 
 
Darbo rezultatų apibendrinimas 
 
Pažymėjimų teikimas 

 


