
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. R1-256 

 

EDUKACINĖS PILIETINĖS AKCIJOS 

„OGINSKIO SAVAITĖ MOKYKLOJE“, SKIRTOS 

MYKOLO KLEOPO OGINSKIO 250 GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 
 

1. Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. XII-907 2015 metus 

paskelbė Mykolo Kleopo Oginskio metais. Šiemet sukanka 250 metų, kai gimė šis iškilus 

valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius. M. K. Oginskis (1765–1833) buvo 

daugeliu talentų pasižymėjusi XVIII–XIX amžių sandūros asmenybė: politikas, diplomatas, 

abiejų Tautų Respublikos Seimo narys, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės narys, 

Lietuvos sukilėlių Vyriausybės, Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos narys, socialinių 

reformų idėjų puoselėtojas, memuarų rašytojas, kompozitorius. Jis aktyviai dalyvavo politinėje, 

valstybės valdymo, švietimo, socialinių reformų, ypač baudžiavos panaikinimo, kultūros 

prieinamumo didinimo ir visuomenės kūrybiškumo skatinimo srityse. 

2. Edukacinė pilietinė Akcija „Oginskio savaitė mokykloje“ (toliau – Akcija) skirta 

neformaliojo ir formaliojo švietimo veiklomis praplėsti mokinių kultūrinį, visuomeninį ir 

pilietinį akiratį. 

3. Akciją inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

4. Akcijos aprašas nustato  tikslą, uždavinius, organizavimo, vykdymo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – paskatinti mokinius pilietiškai ir kūrybiškai pažvelgti į Mykolo Kleopo 

Oginskio asmenybę ir veiklą, rasti ir originaliai išreikšti, perteikti, įamžinti kunigaikščių 

Oginskių paveldą, M. K. Oginskio asmenybę, jo kūrybinį  palikimą  mokyklos ar vietos 

bendruomenėje.  

6. Akcijos uždaviniai: 

6.1. paminėti Mykolo Kleopo Oginskio 250-ąsias gimimo metines; 

6.2. paskatinti mokinius susipažinti, domėtis istoriniu kunigaikščių Oginskių paveldu, M. K. 

Oginskio asmenybe, jo turiningu ir gausiu dokumentiniu, literatūriniu, muzikiniu palikimu, 

veikla, nuopelnais Lietuvos ir Europos istorijai; 

6.3. įprasminti socialines, kultūros, mokslo, technikos naujoves pralenkusių kunigaikščių 

Oginskių giminės idėjų tęstinumą; 

6.4. skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos praeitimi ir kultūra, formuoti deramą mokinių 

supratimą bei požiūrį į kultūros paveldą; 

6.5. skatinti mokinius aktyviai veikti, vadovaujantis autoritetingų istorinių asmenybių 

idealais ir darbais. 

 

III. DALYVIAI 

 

7. Akcijoje gali dalyvauti 1–12 klasių šalies bendrojo ugdymo, profesinių, neformaliojo 

švietimo mokyklų mokiniai, jaunimo organizacijos ir sambūriai.  



 

IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

8. Akcijos vykdymo laikas – M. K. Oginskio gimimo dienos (rugsėjo 25 d.) minėjimo 

savaitė – 2015 m. rugsėjo 21–25 d.  

9. Akcijos metu siūlome šiuolaikiškomis, originaliomis, aktyviomis veiklomis ir 

priemonėmis įprasminti M. K. Oginskio ir kunigaikščių Oginskių giminės kūrybinį palikimą, 

idėjas ir jų tęstinumą.  

10. Kviečiame pasinaudoti šiais ir kitais interneto puslapiais apie Mykolą Kleopą Oginskį: 

www.oginskiriet.lt; http://samogitia.mch.mii.lt; www.mko.lt. 

11. Siūlome šias idėjas akcijos įgyvendinimui: 

11.1.  istorijos, pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos, informacinių technologijų ir kitų 

pamokų bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų metu surinkti informaciją apie Mykolą 

Kleopą Oginskį, panagrinėti jo kaip diplomato, kompozitoriaus, rašytojo, visuomenininko, 

visuomenės veikėjo, 1794 m. sukilimo dalyvio pasiekimus ir nuopelnus, parengti pristatymą, 

kuris būtų rodoma viešose mokyklos erdvėse; 

11.2.  istorijos-informacinių technologijų pamokų metu surinkti informaciją apie M. K. 

Oginskio ir Oginskių giminės esamą įamžinimą Lietuvoje ir Europoje (esantys paminklai, 

atminimo lentos, gatvių, pastatų, skverų, įstaigų pavadinimai ir kt.), parengti pristatymą 

mokyklos bendruomenėje; 

11.3.  per pažintinei ir kultūrinei veiklai skirtas pamokas organizuoti neformaliojo švietimo 

akciją „Oginskiai šalia mūsų“. Išanalizavus istorinius šaltinius, surinkti informaciją apie Jūsų 

miesto, miestelio, kaimelio ar apylinkių vietas, susijusias su kunigaikščių Oginskių giminės 

gyvenimu ir veikla, jas aplankyti, įamžinti, parengti pristatymą mokyklos bendruomenėje;  

11.4.  lietuvių kalbos ir istorijos pamokų metu nagrinėti, skaityti M. K. Oginskio laiškus, 

memuarų, autobiografijos, knygos „Atsiminimai“ fragmentus. 

11.5.  siūlome pasikviesti į mokyklą patį „gyvą“ M. K. Oginskį, kitus to meto veikėjus 

pasipuošusius XVIII-XIX amžiaus drabužiais, kurie vestų muzikos, istorijos, pilietiškumo 

pagrindų, lietuvių kalbos ir kitas pamokas; 

11.6.  organizuoti „protų mūšį“, viktoriną, dėlionės dėliojimą ir kt. remiantis M. K. 

Oginskio biografijos bei to meto įvykiais ir faktais; 

11.7.  muzikos pamokų metu susipažinti su M. K. Oginskio muzikiniu palikimu, klausytis jo 

kūrinių;  

11.8.  mokyklos viešose erdvėse įvairiais instrumentais gyvai atlikti M. K. Oginskio 

kūrinius ar jų interpretacijas; 

11.9. mokyklos viešose erdvėse pertraukų metu leisti M. K. Oginskio muziką, surengti 

flashmob‘ą (šokant, skaitant ar dainuojant) skambant M. K. Oginskio Polonezui a-moll Nr. 13 

„Atsisveikinimas su Tėvyne“ / „Les Adieux à la Patrie; 

11.10. dailės pamokų metu piešti skambant M. K. Oginskio kūriniams. 

12. Mokykla gali rinktis ir įgyvendinti kitas pasirinktas originalias priemones. 

13. 1–2 Akcijos įgyvendinimo nuotraukas (arba vaizdo įrašą, kurio apimtis ne didesnė nei 

20 MB) su anketa (priedas) prašom atsiųsti el. paštu pilietinis.lmnsc@gmail.com iki 2015 m. 

spalio 1 d.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visoms Akcijoje dalyvavusioms švietimo įstaigoms, jaunimo organizacijoms el. paštu 

bus išsiųstos padėkos.  

15. Pateikdami nuotraukas ir vaizdo įrašą Akcijos dalyviai visam autorių teisių apsaugos 

laikotarpiui neatlygintinai suteikia Akcijos iniciatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, 

viešai skelbti, platinti pateiktas nuotraukas ir vaizdo įrašus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje, 

publikuoti Centro svetainėje www.lmnsc.lt bei Centro Pilietinio ugdymo skyriaus facebook 

paskyroje www.facebook.com/pilietiniougdymoskyrius. 

http://www.oginskiriet.lt/
http://samogitia.mch.mii.lt/
http://www.mko.lt/
mailto:pilietinis.lmnsc@gmail.com
http://www.lmnsc.lt/
http://www.facebook.com/pilietiniougdymoskyrius


 

16. Akcijos koordinatorė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio 

ugdymo skyriaus vedėja Jovita Petrauskaitė, tel. (8 5) 238 2600, el. paštas 

jovita.petrauskaite@lmnsc.lt. 

 

 

_______________________________ 
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Akcijos „Oginskio savaitė mokykloje“ 

aprašo priedas 
 

EDUKACINĖS PILIETINĖS AKCIJOS „OGINSKIO SAVAITĖ MOKYKLOJE“, 

SKIRTOS MYKOLO KLEOPO OGINSKIO 250 GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI,  

ANKETA 

 

Miestas, rajonas 

 

 

Mokymo įstaigos pavadinimas (tel. nr., el. paštas) 

 

 

Akcijos organizatoriaus (-ių) vardas pavardė (tel. nr., el. paštas) 

 

 

AKCIJOS VYKDYMO APRAŠYMAS: 

 

Dalyviai: 

Eil. 

Nr. 
Mokytojas (vadovas ir pan.) Klasė (grupė ir pan.) Dalyvių skaičius 

1.    

2.    

3.    

...    

 

Kaip paminėjote M. K. Oginskio metines? Aprašykite Akcijos vyksmą (kokias formas, 

priemones, būdus taikėte (ne daugiau kaip vienas lapas)) 

 

 

Akcijos organizavimo refleksija 

 

 

 

1–2 Akcijos įgyvendinimo nuotraukas (arba vaizdo įrašą, kurio apimtis ne didesnė nei 20 

MB) su anketa (priedas) prašom atsiųsti el. paštu pilietinis.lmnsc@gmail.com iki 2015 m. 

spalio 1 d.  
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