
• Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio mūsų progimnazija 

dalyvauja tarptautinio projekto „I HAVE 

RIGHTS“ (N 2016-1-FR01-KA201-024133, 

Erasmus + programa, KA2 veikla) veiklose. 

• Projekto veiklos numatytos dvejiems metams, jose 

dalyvaus progimnazijos 6, 7 klasių mokiniai ir 

mokytojai. 

• 2016 m. spalio 14 dieną Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete vyko 

projekto partnerių susitikimas, kuriame pristatėme 

savo mokyklą, diskutavome apie vaikų teisių 

užtikrinimo galimybes mokyklose bei 

pasitaikančius jų pažeidimo atvejus. 

• Projekto koordinatoriai Lietuvoje (Klaipėdos 

universitetas) išsamiai supažindino su 

numatytomis projekto veiklomis, jų įgyvendinimo 

terminais, projekto tikslais. 

• Pagrindiniai projekto tikslai – 

atskleisti diskriminavimo, 

vaikų teisių pažeidimo 

problemas mokyklose, 

nustatyti jų priežastis bei 

parengti prevencijos 

priemonių paketą, siekiant 

sumažinti tokio pobūdžio 

reiškinius ugdymo 

institucijose. 

• Tarptautinis mokslininkų 

konsorciumas parengs tyrimo 

instrumentą bei atliks tyrimus 

mokyklose, organizuos 

mokymus-seminarus 

pedagogams, ieškos 

sprendimų ir priemonių kaip 

tobulinti nediskriminavimo 

politikos strategiją 

mokyklose, pasitelkiant 

mokslo bei švietimo 

organizacijas. 
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PARTNERYSTË 

Projekte dalyvauja 7 partneriai iš 6 Europos šaliø: 

RENASUP (Prancûzija) 

 
Inforef (Belgija) 

Aristotle University of Thessaloniki (Graikija)  

University of Siena (Italija) 

 
Pixel (Italija) 

Klaipëda University (Lietuva)  

Human Rights Centre (Portugalija) 

Kontaktinë informacija: 

Giedrë Strakšienë  
Klaipëdos Universitetas 
Tel.: +370 46 398624; mob. +370 698 16083 
Fax: +370 46 3989996 
El. p: giedre.straksiene@ku.lt 

 

 

Projekto nuoroda: http://ihaverights.pixel-online.org/ 
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Europos Sàjunga sprendþia migracijos politikos  
problemas. Þinios ir supratimas apie þmogaus teises bei  
nediskriminacines vertybes yra pagrindas, padedantis  
siekti taikaus sugyvenimo šiuolaikinëje Europos  
visuomenëje. Švietimas atlieka svarbø vaidmená šiame  
kontekste. 

Projekto „Aš turiu teises“ tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo  
mokyklø pedagogø kompetencijas, sprendþiant problemas  
daugiakultûrëje klasëje. Šiuo poþiûriu, pedagogø  
tarpkultûrinës kompetencijos, grástos þmogaus teisiø ir  
nediskriminaciniø vertybiø paþinimu, ágijimas tampa  
esminiu dalyku ir pagrindine priemone, siekiant þiniø ir  
poþiûriø pokyèiø ugdymo procese. 

KONTEKSTAS 

TIKSLINËS GRUPËS 

 
Pagrindinës projekto tikslinës grupës: 

• Bendrojo ugdymo mokyklø mokiniai ir mokytojai 

• Mokyklø vadovai ir administracijos darbuotojai 

• Švietimo politikai ir ekspertai 

TIKSLAS 

LAUKIAMI REZULTATAI 
 
Pagrindiniai laukiami rezultatai: 

• Bendrojo ugdymo mokyklø mokytojø ir mokiniø  
apklausa, siekiant atskleisti jø suvokimà apie þmogaus  
teises ir tarpkultûrines problemas 

• Atvejø studijos ir gerosios praktikos pavyzdþiai,  
demonstruojantys mokytojø gebëjimus sprendþiant  
tarpkultûrinius, integracijos klausimus bei  
nediskriminaciniø vertybiø ir þmogaus teisiø uþtikrinimà  
mokyklose 

• Metodinis leidinys mokytojams „Inkliuzinis ugdymas“ 

• Publikacija „Vaikø migrantø integracija mokykloje ir  
þmogaus teisës“ 


