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PILIETINIO UGDYMO PROJEKTO  

„ISTORIJA STEBI ATEITĮ”, 

SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI,  

NUOSTATAI 

 

         BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų pilietinio ugdymo projektas ,,ISTORIJA stebi 

ATEITĮ“  (toliau – Projektas) skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejinei sukakčiai 

paminėti. 

2. Projektas susideda iš dviejų atskirų dalių: 

2.1. projekto „Kaunas – LAISVE patikrinti. 1918-2018. (10x10)“; 

2.2. projekto „Geros idėjos veža“. 

3. Projektu siekiama: 

3.1. „Kaunas – LAISVE patikrinti. 1918-2018. (10x10)“ -  paskatinti Kauno miesto 

bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų bendruomenes domėtis Kauno miesto istorija, miesto indėliu į 

šalies valstybingumo kūrimą, svarbiausiais šimtmečio laikotarpio miesto istorijos, kultūros, mokslo, 

meno, politikos, architektūros, socialiniais, visuomeniniais įvykiais ir  bendrame projekte parengti 

darbus, kurie būtų įdomūs visiems miesto gyventojams, turėtų išliekamąją vertę; 

3.2. „Geros idėjos veža“ – paskatinti Kauno miesto bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų bendruomenes domėtis 1918 m. Vasario 16 – osios Nepriklausomybės akto signatarų gyvenimu 

ir atliktais darbais, idėjomis, kurios neprarado aktualumo ir šiandieninėje Lietuvoje. 

4. Projektą inicijavo Kauno miesto neformaliojo vaikų švietimo taryba. Jo organizatoriai: 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno miesto neformaliojo vaikų 

švietimo taryba, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras. 

 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 



 

5. Projekto tikslas – ugdyti pilietinę savimonę, skatinti Projekto dalyvius domėtis miesto 

indėliu į bendrą Valstybės kūrimo istoriją, 2018 m. Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarų 

gyvenimu ir darbais. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. ugdyti pilietiškumą, socialines, komunikavimo, menines ir kultūrines kompetencijas;  

6.2. sudaryti sąlygas saviraiškai šalies ir  miesto istorinio, politinio, kultūrinio paveldo 

pažinimui. 

 

PROJEKTO LAIKAS IR VIETA, DALYVIAI, REGISTRACIJA 

 

7. Projekte gali dalyvauti bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos (mokiniai, mokytojai, tėvai).  

8. Įstaiga gali pasirinkti, ar dalyvauti abiejų projektą sudarančių atskirų projektų veiklose, ar 

vieno pasirinkto. 

9. Projekto vykdymo laikas -  2017 m. –  2018 m.  

10. Vieta: 

10.1. I turas -  bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose; 

10.2.  II turas - miesto viešosiose erdvėse (Kauno pedagogų kvalifikacijos cente, Kauno miesto 

muziejuje ir t.t.), kuriose bus eksponuojami parengti parodos stendai. 

11. Iki 2017 m. sausio 31 d. ketinanti dalyvauti Projekte ugdymo įstaiga atsiunčia paraišką 

(pridedama) el. paštu mtkc.kaunas@gmail.com . Dalyvio registracija patvirtinama, pakviečiant mokyklų 

atstovus (po 1 mokinį) atvykti burtų keliu išsiaiškinti skiriamas  užduotis. 

 

 PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

I. Projekto „Kaunas – LAISVE patikrinti. 1918-2018. (10x10)“ veiklos 

 

10. Įstaigai -  Projekto dalyvei bus skiriamas dešimties metų istorijos tarpsnis nuo 1918 iki 2018 

metų (pvz. 1928 - 1937). Mokyklų bendruomenių nariai, domėdamiesi šiuo istoriniu laikotarpiu, turės 

išrinkti 10 svarbiausių  Kaune vykusių įvykių / darbų, kurie yra tapę Kauno vizitine kortele ir buvo 
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svarbūs visai Lietuvos valstybingumo raidai. Pageidautina, kad siūlomi įvykiai / darbai būtų skirtingų 

sričių (kultūros, socialiniai, mokslo, architektūros, meno, visuomeniniai, politiniai ir kt.).   

11. Kviečiame į šį Projektą įtraukti visą įstaigos bendruomenę (mokinius, mokytojus, tėvus), 

kurios nariai iki nustatytų datų turėtų domėtis paskirto laikotarpio miesto istorija ir teikti pasiūlymus, 

kokius šio laikotarpio darbus / įvykius, vykusius Kaune,  reikėtų užrašyti kaip pačius svarbiausius, 

aktualiausius Lietuvai. 

12.  Visi pasiūlymai (jų gali būti daug ir įvairių) užrašomi ir skelbiami įstaigoje Projekto 

dalyviams matomoje vietoje. Tuomet vykdoma pasiūlymų atranka, kurioje gali dalyvauti visi 

pageidaujantys. 

13. Pasiūlymai atrenkami argumentuojant, kodėl įvykiai / darbai, liekantys tolesnei atrankai, yra 

reikšmingesni. Atrankų etapų galėtų būti keletas, kol liks tik 10 svarbiausių Kauno miesto istorijos vieno 

dešimtmečio darbų / įvykių.   

14. Įstaigose vykdoma pasiūlymų atranka gali būti vykdoma balsavimu ar kitais pasirinktais 

metodais ir priemonėmis. Gali vykti įvairūs renginiai skirtingoms dalyvių amžiaus grupėms, kurių 

pagalba bus išgryninami pasiūlymai (konferencijos, „Protų mūšiai“, viktorinos, debatai ir kt.).  

15. Projekto organizatoriams mokykloje turėtų būti vienodai svarbus ir pats projekto vykdymo 

procesas (įtraukti kuo daugiau įvairių bendruomenės grupių dalyvių, užrašyti kiek galima daugiau jų 

pasiūlymų) ir jo rezultatas (atrinkti įvairių sričių darbus / įvykius,  susitarti dėl jų aktualumo ir svarbos 

Lietuvai). 

16. Miesto istorija turėtų būti domimasi analizuojant archyvinę medžiagą, mokslo leidinius ir 

kitus istorinius šaltinius, dokumentus.   

17. Kiekviena Projekte dalyvaujanti įstaiga Kauno moksleivių techninės kūrybos centrui  turės 

pateikti: 

17.1. iki 2017 m. gegužės 31 d. - vizualinę medžiagą stendams (nuotraukos, simboliai, grafinis 

vaizdavimas, ištraukos iš archyvinės medžiagos ir kt.). Ji turi būti geros raiškos JPG formatu. Šalia 

pridedamas jos trumpas iki 50 žodžių aprašymas Word programa (pvz., nuotraukoje vaizduojamo 

pastato pavadinimas, pastatymo data,  architektas, pastato paskirtis analizuojamu laikotarpiu, jo 

reikšmingumas Lietuvai ir t.t.).   

17.2. pranešimo forma PowerPoint programa  (apimtis – ne daugiau 10 skaidrių)  pasiruošia 

pristatyti  šią medžiagą miesto renginyje (apie renginio datą, laiką ir vietą organizatoriai įstaigas 

informuos atskiru pranešimu). 



18. Iki 2018 m. sausio 1 d., Projekto II turo organizatoriai iš įstaigų pateiktos medžiagos 

sumaketuos ir parengs po 2 kiekvienam dešimtmečiui skirtus A1 formato stendus, skirtus eksponavimui. 

19. Jeigu Projektas bus pakankamai populiarus, organizatoriai neatmeta galimybės  kreiptis į 

dienraštį „Kauno diena“, kad į šį Projektą įsijungtų ir visa miesto bendruomenė. 

 


