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PILIETINĖS INICIATYVOS „SĄJŪDIS LIETUVOJE“
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pilietinė iniciatyva „Sąjūdis Lietuvoje“ (toliau – Iniciatyva) skirta Sąjūdžio metams
paminėti.
2. Iniciatyvos aprašas nustato tikslą, uždavinius, organizavimo, vykdymo tvarką.
3. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Sąjūdžio metais. Sukanka 30 metų,
kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (toliau – Sąjūdis) iniciatyvinė grupė, įsteigtos
Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame
buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba. Sovietų okupacinėje sistemoje
Sąjūdžio Seimas veikė kaip dalinis, bet teisėtas demokratinis tautos atstovas. Sąjūdžio vykdoma
veikla kaip tautos valios išraiška prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, todėl
1988–1990 metai išskiriami kaip ypač svarbus istorijos laikotarpis Lietuvai.
4. Organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – paskatinti mokinius pilietiškai ir kūrybiškai pažvelgti į Sąjūdžio visuomeninį
judėjimą.
6. Iniciatyvos uždaviniai:
6.1. paminėti 30-ąsias Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įsteigimo metines;
6.2. paskatinti mokinius susipažinti, domėtis istorine ir dabartine Sąjūdžio veikla, jos
pasiektų rezultatų nuopelnais Lietuvai ir Europai;
6.3. skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos praeitimi ir kultūra, formuoti deramą mokinių
supratimą bei požiūrį į reikšmingus istorinius įvykius ir kultūros paveldą;
6.4. skatinti mokinius aktyviai veikti, vadovaujantis autoritetingų istorinių asmenybių
idealais ir nuveiktais darbais.
III. DALYVIAI
7. Dalyviai: šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo
mokyklų ir įvairių sambūrių (klubų, iniciatyvinių grupių, jaunimo organizacijų) mokiniai.
IV. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
8. Iniciatyvos vykdymo laikas – vasario-rugsėjo mėn.
9. Iniciatyvos metu siūlome šiuolaikiškomis, originaliomis, aktyviomis veiklomis ir
priemonėmis įprasminti Sąjūdžio veiklas, nuopelnus Lietuvai ir Europai, idėjas ir jų tęstinumą.
10. Siūlome šias idėjas iniciatyvos įgyvendinimui:
10.1. istorijos, pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos, informacinių technologijų ir kitų
pamokų bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų metu surinkti informaciją apie Sąjūdį,
panagrinėti veiklas, pasiekimus ir nuopelnus, parengti pristatymą, kuris būtų rodoma viešose
mokyklos erdvėse;
10.2. istorijos ir informacinių technologijų pamokų metu surinkti ir susisteminti informaciją
apie Sąjūdžio veiklas, iniciatyvinės grupės narius, esamą įamžinimą Lietuvoje ir Europoje (esantys
paminklai, atminimo lentos, gatvių, pastatų, skverų, įstaigų pavadinimai ir kt.), parengti pristatymą
mokyklos bendruomenėje;

10.3. per pažintinei ir kultūrinei veiklai skirtas pamokas organizuoti neformaliojo švietimo
iniciatyvą „Sąjūdis Lietuvoje“. Išanalizavus istorinius šaltinius, surinkti informaciją apie savo
miesto, miestelio, kaimelio ar apylinkių vietas, susijusias su Sąjūdžio veikla, jas aplankyti, įamžinti,
parengti pristatymą mokyklos bendruomenėje;
10.4. lietuvių kalbos ir istorijos pamokų metu nagrinėti, memuarus, autobiografijos, knygų
fragmentus, žiūrėti filmus ir parengti teminius pranešimus įvairiems renginiams;
10.5. siūlome į istorijos, pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos ir kitas pamokas pasikviesti
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį (-ius), Sąjūdžio narį (-ius) ar kitus to meto (1988–1991 m.)
veikėjus, kurie galėtų pasidalinti Sąjūdžio įsteigimo ir tolesnės veiklos atsiminimais;
10.6. organizuoti „protų mūšį“, viktoriną, dėlionės dėliojimą ir kt. remiantis Sąjūdžio veikla
bei to meto įvykiais ir faktais;
10.7. dailės pamokų metu piešti Sąjūdžio veiklas skambant patriotiniams kūriniams;
10.8. sukurti 3–5 min. atsiminimų vaizdo koliažą iš istorinės filmuotos medžiagos ar
nuotraukų;
10.9. surasti apie Sąjūdžio veiklą straipsnių užsienio žiniasklaidoje ir atlikti analizę ar
interpretaciją;
10.10. parengti mokykloje parodą apie Sąjūdį, Sąjūdžio veiklą ar iniciatyvinės grupės narius,
pateikiant įdomių faktų.
11. Mokykla gali rinktis ir įgyvendinti kitas pasirinktas originalias priemones, skirtas
paminėti Sąjūdžio metams.
12. Įgyvendintos iniciatyvos pateikiamos šiomis formomis: filmuota medžiaga (iki 10 min.)
arba „PowerPoint“ pateiktimi (iki 20 skaidrių).
13. Dalyviai registruojasi ir iniciatyvos medžiagą pateikia iki 2018 m. rugsėjo 24 d. Centro
tinklalapyje www.lmnsc.lt prie informacijos apie Iniciatyvą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Dalyviams bus išsiųstos padėkos.
15. Pateikdami medžiagą dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti jų kopijas
Lietuvoje ir užsienyje.
16. Autoriai turi teisę pateikti tik tokią medžiagą, į kurią turi autoriaus teises ir kuri sukurta
nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių, o Iniciatyvos organizatoriai neprisiima atsakomybės už
autorių teisių pažeidimus pateiktoje medžiagoje.
17. Koordinatorė – LMNŠC Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė Loreta Kisnieriūtė, tel.
(8 5) 248 6282, mob. 8 677 68552, el. paštas loreta.kisnieriute@lmnsc.lt
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