
P R O J E K T A SP R O J E K T A S
  

110 pamokų110 pamokų



2020-ieji LR Seimo buvo paskelbti Ateitininkų metais.  Minint 110-ą organizacijos jubiliejų buvo kuriamas
projektas „110 pamokų“, kurio tikslas – Lietuvos mokyklose pravesti 110 pilietiškumo, tikybos, etikos ar lietuvių
kalbos pamokų. 

Susidūrus su pandemija ir supratus, kad negalime vesti gyvų pamokų, nusprendėme paruošti dvi virtualias
pamokas ir jas padovanoti visiems Lietuvos mokytojams! Tikime, kad tokiu būdu bus pravesta ne 110, o dar
daugiau pamokų!

Ateitininkai – nuo 1910 m. veikianti jaunimo organizacija, kuriai itin svarbu jaunų žmonių ugdymas.
Organizacija vadovaujasi 5 principais: katalikiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, tautiškumas ir
šeimyniškumas.

Daugiau informacijos apie mus sužinosite peržiūrėję šį video: KAS YRA TIE ATEITININKAI?

Tikimės, kad šios pamokos bus pagalba kiekvienam mokytojui ir mokiniui. Atsakymai į užduotus klausimus yra
paremti katalikiškomis vertybėmis – ateitininkišku ugdymu bei patirtimi, įgyta aktyviai veikiant šioje
organizacijoje. 

Apie projektą:Apie projektą:

Kas yra tie ateitininkai?Kas yra tie ateitininkai?

https://youtu.be/OrnAGKKXmPY


A T E I K I T E 
KURTI LIETUVĄ

TEMA: pilietiškumo ugdymas nevyriausybinėse organizacijose.

TIKSLAS: aptarti, pilietiškumo sampratą ir suprasti, kaip pilietiškumas atsiskleidžia nevyriausybinėse
organizacijose. 

SĖKMĖS KRITERIJUS: mokiniai pažins tris Lietuvos nevyriausybines organizacijas; gebės įvardyti joms
svarbias vertybes; gebės paaiškinti, kas yra pilietiškumas; suvoks nevyriausybinių organizacijų svarbą
ugdant pilietiškumą. 

TRUKMĖ: 16 min. video pamoka + užduotis antrajai pamokos daliai.

NUORODA Į PAMOKOS VIDEO: ATEIKITE KURTI LIETUVĄ

P A M O K AP A M O K A

https://youtu.be/vm6FIVhbdBc
https://youtu.be/vm6FIVhbdBc


UŽDUOTIS ANTRAJAI PAMOKOS DALIAI:UŽDUOTIS ANTRAJAI PAMOKOS DALIAI:

Organizacijos pavadinimas
Organizacijos ženklas
Organizacijos šūkis
Organizacijos misija
Organizacijos veikla
Organizacijos atributika
Kaip jūsų organizacija kurs Lietuvą?

Sukurkite savo svajonių organizaciją!

Remkitės šiais punktais:

Pristatykite klasės draugams.



TRUMPAI APIE ORGANIZACIJAS :TRUMPAI APIE ORGANIZACIJAS :
  

Lietuvos skautija – ne tik laisvalaikio būrelis ar vasaros stovyklos, tai – gyvenimo būdas,
auginantis stiprią, atsakingą, patriotišką ir mylinčią asmenybę.

Lietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti
valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones. Lietuvos šaulių sąjunga siekia ugdyti
pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus ir drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius,
pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės atveju padėti kitiems.

Ateitininkų federacija – ateitininkai siekia būti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką
savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse,
organizacija, kuri darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai.



DAUGIAUDAUGIAU INFORMACIJOS APIE INFORMACIJOS APIE
ORGANIZACIJASORGANIZACIJAS

www.ateitis.lt
FB Ateitininkų federacija

www.skautai.lt
FB Lietuvojs skautija

www.sauliusajunga.lt
FB Lietuvos šaulių sąjunga


