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IŠŠŪKIŲ SAVAITĖS „ESU ATSAKINGAS“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Iššūkių savaitės „Esu atsakingas“ (toliau – Savaitės) nuostatai reglamentuoja veiklos 

organizavimo ir užduočių atlikimo tvarką. 

2. Savaitė yra tarptautinei iniciatyvai „Globalaus švietimo savaitė 2022“ skirto renginių 

ciklo dalis. 

3. Savaitę organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

4. Savaitės veiklas koordinuoja: LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus 

metodininkas Tomas Pocius, tel. (8 6) 043 51 69, el. paštas tomas.pocius@lmnsc.lt ir Nacionalinės 

programos „The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva“ skyriaus neformalaus ugdymo 

organizatorė Viktorija Samukėnė, tel. (8 6) 606 80469, viktorija.samukene@lmnsc.lt. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Savaitės tikslas – ugdyti už savo ir kitų socialinę gerovę atsakingą žmogų. 

5. Savaitės uždaviniai: 

5.1 Sukurti iššūkių savaitės iniciatyvines grupes mokyklose bei sudaryti mokyklos veiksmų 

planą. 

5.2. Įgyvendinti mokyklos bendruomenėje numatytas veiklas. 

5.3 Pristatyti ir viešinti iššūkių savaitės veiklas ir gerąją patirtį Globalaus švietimo savaitės 

kontekste. 

 

III.  DALYVIAI 

 

6. Savaitėje gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo institucijų 

mokiniai ir jų mokytojai. 

 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokytojas surengia įvadinę pamoką, kurios metu pristatoma iššūkių savaitė, jos prasmė bei 

eiga. 

8. Kiekvieną dieną nuo lapkričio 14 dienos iki lapkričio 20 dienos mokinių grupės organizuoja 

veiklas, atitinkančias pasirinktos dienos iššūkį. 

9. Iššūkis – vieno, kelių mokinių ar visos klasės atliekama konkreti įvairios trukmės veikla, 

atitinkanti Savaitės nuostatuose nurodytą turinį. Veikla gali būti atliekama pertraukos metu, prieš ar po 

pamokų, neformaliojo švietimo pamokose, laisvalaikiu ir kt. Kiekvieno iššūkio trukmė ir apimtis 

neribojama. 

9. Iššūkių dienų turinys: 

 Pirmadienis (lapkričio 14 d.) – ESU atsakingas už savo fizinę sveikatą (skirta skatinti 

mokinius sportuoti ir sveikai maitintis, kitais būdais rūpintis savo fizine sveikata). 
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Antradienis (lapkričio 15 d.) – ESU atsakingas už savo psichinę sveikatą (skirta skatinti 

atsipalaiduoti, medituoti, reflektuoti, kitais būdais rūpintis savo psichine sveikata). 

Trečiadienis (lapkričio 16 d.) – Esu atsakingas už švarią aplinką (skirta skatinti aplinkos 

kokybės gerinimą, tvarų vartojimą, atliekų perdirbimą). 

Ketvirtadienis (lapkričio 17 d.) – ESU atsakingas mokyklos bendruomenės narys (skirta skatinti 

patyčių prevenciją, mokyklos edukacinių erdvių tobulinimą, mokinių bendruomenės atstovavimą). 

Penktadienis (lapkričio 18 d.) – ESU atsakingas už karo pabėgėlių gerovę ir integraciją (skirta 

padėti nuo karo kenčiantiems asmenims, skatinti organizuoti labdaros ir aukojimo akcijas). 

Šeštadienis (lapkričio 19 d.) – ESU atsakingas už savo šeimos gerovę (skirta skatinti susisiekti 

su seniai nematytu giminaičiu, teikti pagalbą vyresnio amžiaus ir vienišiems, šeimos neturintiems 

žmonėms). 

Sekmadienis (lapkričio 20 d.) – ESU kūrėjas, atsakingas už SAVO idėjų įgyvendinimą (skirti 

skatinti savirealizaciją, kūrybiškumą, saviraiškos formų įvairovę). 

9. Organizuojamos veiklos metu mokytojas ir vaikai fotografuoja įspūdžius, nuotraukomis ir 

aprašymais dalinasi socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram ir kt.) su grotažymėmis 

#ESUatsakingas #GlobalEducationWeek #LMNSC. 

10. Iki lapkričio 25 dienos mokytojas el. pašto adresu tomas.pocius@lmnsc.lt atsiunčia 

straipsnių ir socialinių tinklų nuorodas, kuriose pavaizduota, kaip mokiniai įgyvendina savaitės 

iššūkius. Laiške būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, mokytojo(-s) vardą ir pavardę, 

dalyvavusių moksleivių skaičių, pasirinktas iššūkių temas ir naudotas metodikas. 

14. Visiems iniciatyvoje dalyvavusiems mokinių vadovams elektroniniu būdu bus išsiųsti 

padėkos raštai. 
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