PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-369

TARPTAUTINĖS KŪRYBINĖS INICIATYVOS „PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI“,
SKIRTOS PASAULINEI TAIKOS DIENAI PAMINĖTI 2019
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinės iniciatyvos „Pasaulio tautų teisuoliai“ nuostatai reglamentuoja
iniciatyvos tikslus ir uždavinius, organizavimo, apdovanojimo tvarką.
2. Iniciatyvos organizatoriai – Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno m. ankstyvojo anglų k. mokymo mokytojų
metodinis būrelis, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti sekretoriatas.
II SKYRIUS
INICIATYVOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Pasaulio tautų teisuolis (angl. Righteous among the Nations, hebr. )חסיד אומות העולם
– tai garbės vardas, kurį suteikia Izraelio valstybė kitų šalių piliečiams, gelbėjusiems Holokausto
aukas. Pagal „Yad Vashem“ 2019 m. sausio 1 d. duomenis Teisuolių sąraše buvo 24811 žmonių, iš
jų – 891 Lietuvos piliečiai. Šia iniciatyva siekiama papasakoti gelbėtojų ir išgelbėtojų istorijas anglų
kalba.
4. Tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo ,
užtikrinant saugią aplinką, gerbiant skirtumus ir saugant pažeidžiamus asmenis, kovojant su
diskriminacija, rasizmu, antisemitizmu, ksenofobija ir homofobija.
5. Uždaviniai:
5.1. ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetenciją;
5.2. ugdyti mokinių sampratą apie taiką;
5.3. tobulinti mokinių anglų kalbos žinias;
5.4. skatinti kūrybiškai naudoti įvairius IKT įrankius komunikacijai.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Lietuvos ir kitų šalių pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai, užsienio kalbų
ir kitų dalykų mokytojai.
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IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
6. Kūrybinė iniciatyva vykdoma socialinio tinklo Facebook grupėje. Norint pateikti
darbus, reikia turėti Facebook paskyrą.
7. Laikantis saugumo internete reglamento grupė kūrybinė iniciatyva „Righteous among
the Nations“ yra randama paieškoje, tačiau joje skelbti darbus ir juos
matyti, komentuoti gali tik grupės nariai. Kvietimą į grupę gaus tik
iniciatyvoje užsiregistravę asmenys.

8. Kūrybinius darbus galėsite pateikti užpildę registracijos formą, paprašę Jus prijungti
prie grupės ir gavę grupės administratoriaus patvirtinimą, kad esate priimtas (-a) į šią grupę.
9. Dalyviai paruošia po vieną tinklalaidę anglų kalba apie pasirinktą Pasaulio tautų
teisuolį. Mokytojai mokinių darbus publikuoja Facebook socialiniame tinkle, grupėje „Armed with
arts“. Nuoroda – https://www.facebook.com/groups/906563742875325/
10. Vieną darbą rengia mokytojo pasirinktas skaičius mokinių (tai gali būti individualus,
grupinis ar kolektyvinis darbas).
11. Grupės nario statuso patvirtinimą gausite tik užsiregistravę el. formoje (QR) arba
https://bit.ly/2lya087 iki rugsėjo 23 d.
12. E. paštu gausite nuorodą į iniciatyvos grupę, paspaudę ją ir išsiuntę prašymą
Facebook’e tapti grupės nariu. Registracijos duomenys bus naudojami komunikacijai ir grupės narių
identifikavimui. Įsitikinkite, kad pateikėte duomenis apie save be klaidų.
13. Darbus reikia įkelti iki rugsėjo 28 d. 24.00 valandos.
14. Rugsėjo 29–30 d., skirtos darbų apžiūrai, vertinimui, komentarams, bendravimui.
15. Kūrybinio darbo specifikacija. Iniciatyvos dalyviai sukurs 1–3 minučių trukmės
tinklalaidę (ang. podcast), kurioje dera vaizdai ir garso įrašas, anglų kalba apie asmenį, kuriam yra
suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, jo darbus, išgelbėtus žmones. Kūrybinio darbo tikslas –
skatinti visuomenę atkreipti dėmesį į būtinybę gyventi taikoje ir jos laikytis, atsisakyti smurto,
paskatinti visas šalis susilaikyti nuo bet kokio priešiškumo aktų, skiepyti moksleiviams
sąmoningumą kovoti prieš diskriminaciją, rasizmą, antisemitizmą, ksenofobiją ir homofobiją.
Tinklalaidės (kita tema) pavyzdys
https://www.facebook.com/griniausmokykla/videos/1771550896406942/.
16. Reikalavimai darbo publikacijai grupėje. Darbus gali įkelti tik mokytojas. Jo
profilio informacijoje ir registracijos formoje turi sutapti vardas, pavardė. Žinutės laukelyje rašoma
mokykla, klasė, autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės).
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Dalyvavusiems mokiniams ir jų mokytojams atsiųsime elektroninius pažymėjimus
apie dalyvavimą šioje iniciatyvoje. Darbus komentuoti, vertinti turės patys iniciatyvos dalyviai.
Vertinimai, komentarai turi būti pozityvūs, skatinantys.
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18. Mokytojai pakvietę dalyvauti iniciatyvoje užsienio partnerius turi pranešti apie
pakviestą asmenį, mokyklą organizatoriams e. paštu. Šiems mokytojams bus išduota pažyma apie
tarptautinių partnerių įtraukimą į iniciatyvą.
19. Iniciatyvos organizatoriai pasilieka teisę:
19.1. šalinti iš grupės mokytojus ir viešai pranešti apie etikos viešojoje erdvėje
nesilaikymą už asmens orumą žeidžiančius, kitą asmenį žeminančius komentarus, tautinės
nesantaikos kurstymą, rasizmo skatinimą, netinkamą turinį nepilnamečiams;
19.2. neišduoti pažymų, jei paskelbusio darbą mokytojo profilyje nurodyta kitokia
informacija, nei registracijos formoje arba darbą paskelbęs dalyvis prieš tai neužsiregistravo;
19.3. viešinti iniciatyvos tikslus, dalyvių vardus, pavardes, šalį, dalyvių darbus
pasirinktuose žiniasklaidos šaltiniuose.
20. Kontaktiniai asmenys – E. Rabizaitė, e. p. edita.rabizaite@kgm.lt, Kauno Kazio
Griniaus progimnazija.
_______________________________________

