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“kultūros centras   
skatinantis veikti”

10 m. patirties įgyvendinant tarptautinius
projektus tokius kaip seminarai, konferencijos,
parodos, visuomenės švietimo iniciatyvos.

Parengti ir/ar išleisti leidiniai į lietuvių kalbą
pvz. Kompasas – žmogaus teisių ugdymo
vadovas darbui su jaunimu.

Veiklos grindžiamos remiantis žmogaus teisių
deklaracija ir siekiant prisidėti įgyvendinant
JT darnaus vystymosi tikslus.



Europos Taryba
Council of Europe (COE)

• ginti žmogaus teises, pliuralistinę demokratiją ir
teisėtumą;

• padėti suprasti Europos kultūros identiškumą ir
įvairovę bei skatinti jos vystymąsi;

• ieškoti problemų sprendimų su kuriomis susiduria
Europos visuomenė;

• padėti įtvirtinti demokratinį stabilumą remiant
politines, teisines ir konstitucines reformas
Europoje.

Tikslai

• Įkurta – 1949 05 05
• 47 šalys narės
• Būstinė  - Europos Rūmai, Strasbūre, Prancūzijoje



Baltic Partnerships for Human Rights Education and
Education for Democratic Citizenship

• Leidinių vertimai

• Adaptavimas

• Seminarai ir konferencijos

• Pilotiniai projektai

• Baltic Forumas Estijoje.

Rezultatai

• Estonian Institute of Human 

Rights

• NGO Youth Leaders 

Coalition

• Kultūros centras “In Actio

Partneriai



10 pagrindinių įgūdžių
kurių reikės 2020 metais

Kompleksinis problemų sprendimas

Kritinis mąstymas

Kūrybiškumas

Žmogiškųjų išteklių vadyba

Komunikacija su kitais

Emocinis intelektas 

Vertinimas ir sprendimų priėmimas

Paslaugų pritaikymas

Derybos

Lankstusis pažinimas

Šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumo- ateities darbai. Ataskaita



Kas tai per leidiniai?

• Kaip vystyti mokinių gebėjimą vertinti medijose ir
socialiniuose tinkluose pateikiamą informaciją?

• Mokymas svarstyti prieštaringas temas



• Demokratinio pilietiškumo ugdymas,
žmogaus teisių ugdymas ir mokinio
gebėjimas vertinti medijose bei
socialiniuose tinkluose pateikiamą
informaciją

• Rekomendacijos

Mokinių gebėjimo vertinti medijose ir
socialiniuose tinkluose pateikiamą informaciją
vystymas

Mokytojų rengimo priemonių rinkinys mokinių
pilietinio aktyvumo ir žmogaus teisių ugdymui

Pagrindinės dalys:



Kvalifikacijos tobulinimo medžiaga,
skirta veiksmingam prieštaringų temų
svarstymo gebėjimų ugdymui.

Pagrindinės dalys

• Iššūkių ir kompetencijų ugdymo apžvalga
• Mokytojo kompetencijos, būtinos

prieštaringų temų svarstymo gebėjimų
ugdymui
• Įvadas į prieštaringas temas
• Mokymo metodai
• Refleksija ir įvertinimas



Informacijos,  susijusios
su žmogaus teisių

renginių viešinimu,  
talpinimas.

Informacija

Vieta skirta dalintis bei
kartu kurti, adaptuoti

užsiėmimams. Partnerių
bei lektorių duombazė.

Bendradarbiavimas
Skirta pristatyti bei dalintis
nemokamais leidiniais
prisidedančiais prie
demokratiškumo bei
žmogaus teisių ugdymo

Virtuali Biblioteka



„Svarbiausias dalykas yra
nenustoti klausinėti. Smalsumas
egzistuoja dėl savų priežasčių.“

“
Albertas Einšteinas



Dėkui už dėmesį!
Andrius Bečys

andrius@inactio.org

InActio.org
Kompasas.EU


