PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. R1-12

PILIETINĖS AKCIJOS, SKIRTOS SAUSIO 13-ĄJAI PAMINĖTI, APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pilietinės akcijos, skirtos Sausio 13-osios įvykiams paminėti, (toliau – Akcija) nuostatai
nustato tikslus, uždavinius, akcijos organizavimo tvarką.
2. Akcija skirta paminėti Laisvės gynėjų dieną - 1991 m. Sausio 13-osios dienos įvykius.
3. Akciją organizuoja ir vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –
LMNŠC).
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – paminėti Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, savo bendruomenėje.
5. Uždaviniai:
5.1. skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos istorija, kova už nepriklausomybę, atrasti
asmenines, šeimos patirtis istorijoje ir išsakyti savo pilietinį požiūrį į istorinių įvykių įamžinimą;
5.2. ugdyti istorinę bei tautinę sąmonę, kritinį mąstymą, kūrybiškumą.
III DALYVIAI
6. Dalyviai: šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo ir
formalųjį švietimą papildančios mokyklų nariai. Akciją organizuoja iniciatyvinė mokinių grupė (iki
5 mokinių), pavieniai mokiniai ir jiems padedantys mokytojai (iki 3 mokytojų).
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
7. Akcijos dalyviai, atsižvelgdami į įvairias aplinkybes, organizuoja ir vykdo Sausio 13osios dienos minėjimą savo klasėje, mokykloje, internetinėje erdvėje ar draugų rate.
8. Įgyvendintą Akciją dalyviai turi užfiksuoti nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje.
Audiovizualinę medžiagą, kartu su trumpu aprašymu, dalyviai turi įkelti į „Facebook“ puslapį
Akcija „Sausio 13-osios atmintis gyvai“. Nuorodą į puslapį rasite Pilietinio, turizmo ir
etnokultūrinio ugdymo skyriaus „Facebook“ puslapyje ir lmnsc.lt tinklalapyje prie informacijos
apie Akciją.
9. Atsitiktiniu (burtų) keliu išrinkti dalyviai bus apdovanoti prizais.
10. Akcija vyksta iki sausio 20 d. imtinai. Prizų laimėtojai bus skelbiami sausio 21 d.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Pateikdami filmuotą medžiagą, nuotraukas Akcijos dalyviai visam autorių teisių
apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia organizatoriams neišimtines teises atgaminti, viešai
skelbti, platinti pateiktas nuotraukas ir video medžiagą, jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje, publikuoti
LMNŠC svetainėje www.lmnsc.lt ir „Facebook“ paskyrose.
12. Akcijos koordinatorė – LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus
metodininkė Reda Zinkevičiūtė, mob. 8 619 33755, el. paštas reda.zinkeviciute@lmnsc.lt.
______________________________

