PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. R1-47
AKCIJOS, SKIRTOS LIETUVOS KARAIMŲ METAMS, APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvoje gyvenanti tiurkų tauta – karaimai, nors ir nedidelė, tebėra gyva, išlaikiusi
visus pagrindinius savo kultūros dėmenis: religiją, kalbą, tautinę savimonę, istorinę atmintį. 2022
metais sukanka 625 metai nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimo karaimams
įsikurti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai,
kad, Lietuvos karaimų bendruomenė yra Lietuvos, jos istorijos ir kultūros dalis, ir siekdamas
pažymėti Lietuvos karaimų istorijos ir kultūros 625 metų jubiliejų, 2020 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. XIV-148 2022 metus paskelbė Lietuvos karaimų metais.
2. Lietuvos karaimų istorijos ir kultūros metams skirta akcija (toliau – Akcija) yra
edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ dalis, kuria siekiama praplėsti neformaliojo ir formaliojo
švietimo veiklas, ugdyti vaikų ir jaunimo tarpkultūrinį, visuomeninį ir pilietinį akiratį, skatinti
Lietuvos visuomenę domėtis valstybės praeitimi, jos istorija ir kultūra.
3. Akciją organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –
LMNŠC).
4. Akcijos aprašas nustato jos tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Akcijos tikslas – paskatinti mokinius pilietiškai ir kūrybiškai pažvelgti į bendrą lietuvių ir
karaimų istoriją, jos reikšmę Lietuvos kultūrai.
6. Akcijos uždaviniai:
6.1. pažymėti Lietuvos karaimų istorijos ir kultūros 625 metų jubiliejų;
6.2. paskatinti mokinius susipažinti ir giliau pasidomėti tuo laikotarpiu, Lietuvos karaimų
bendruomenės indėliu į bendrą mūsų šalies istoriją;
6.3. skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos praeitimi ir kultūra, formuoti deramą supratimą bei
požiūrį į kultūros paveldą;
6.4. skatinti dalyvius bendrauti ir bendradarbiauti.
III. DALYVIAI
7. Akcijoje gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo
švietimo mokyklų mokiniai ir kitos mokinių klasės, grupės (klubai, būreliai, iniciatyvinės grupės,
jaunimo organizacijos, šeimos).
IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
8. Akcijos vykdymo laikas – 2022 m. vasario–spalio mėn.
9. Akcijos metu siūlome šiuolaikiškomis, originaliomis, aktyviomis veiklomis ir priemonėmis
įprasminti bendrą lietuvių ir karaimų istoriją, jų indėlį į bendrą Lietuvos kultūrinį paveldą. Siūlome
šias idėjas (veikla gali būti ir nuotolinė):
9.1. kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimas:

9.1.1. pranešimai, paskaitos, informaciniai stendai, konferencijos;
9.1.2. valandėlės, vakaronės;
9.1.3. piešinių, plakatų parodos, rašinių (laiškų, esė ir pan.) konkursai;
9.1.4. videofilmai;
9.1.5. inscenizacijos, spektakliai;
9.1.6. protų mūšiai, viktorinos, kryžiažodžiai, rebusai;
9.1.7. ekskursijos;
9.2. idėjų integravimas į įvairių pamokų (istorijos, pilietiškumo pagrindų, informacinių
technologijų, užsienio kalbos ir kitų) bei neformaliojo švietimo užsiėmimų veiklą;
9.3. kita jūsų institucijai aktuali veikla.
10. Akcijos įgyvendinimo vaizdinės medžiagos pateikimo formos: failus įkelkite į „Google“
diską, Wetransfer, DropBox, Youtube ir kt. erdves, iš kurių elektroninėje anketoje įkelsite tik
nuorodą.
11. Dalyviai susijusią medžiagą pateikia iki 2022 m. spalio 10 d. internetinėje anketoje
LMNŠC tinklalapyje www.lmnsc.lt (skiltyje Veiklos sritys – Pilietiškumas – Akcija, skirta Lietuvos
karaimų metams) arba https://forms.gle/XYHDspw12b2MBjiv6
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Visoms Akcijoje dalyvavusioms švietimo įstaigoms, jaunimo organizacijoms ir kt.
el. paštu bus išsiųstos padėkos. 2 dalyvių grupės (iki 10 asmenų), pateikusios įdomiausius,
originaliausius darbus, bus pakviestos juos pristatyti baigiamajame edukacinio projekto „Kultūrų
ratas“ festivalyje (2022 m. spalio pabaigoje).
13. Pateikdami nuotraukas, skaidres, vaizdo įrašą ir kt. Akcijos dalyviai visam autorių teisių
apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia iniciatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti,
viešai skelbti, platinti pateiktas nuotraukas ir vaizdo įrašus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje,
publikuoti LMNŠC svetainėje www.lmnsc.lt bei LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio
ugdymo skyriaus „Facebook“ paskyroje
https://www.facebook.com/pilietinioturizmoiretnokulturiniougdymoskyrius/
14. Akcijos koordinatorė – LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus
vedėjos pavaduotoja Jovita Petrauskaitė, tel. 8 616 67639, el. paštas jovita.petrauskaite@lmnsc.lt

