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Renginio koncepcija 

 
Moksleivių teisinio švietimo programa 2022 

 
 

Moksleivių teisinio švietimo programa (toliau – MTŠP) – tai unikali galimybė susipažinti su Lietuvos teisės 

sistemos šakomis, praplėsti savo teisinių žinių akiratį ir įgyti daugiau patirties šioje srityje. Renginiu siekiama 

sudaryti galimybes moksleiviams pažinti teisių ir interesų gynybos būdus ir priemones bei leisti tai išbandyti 

praktikoje. Programos metu bus akcentuojamos teisinės sistemos subtilybės, pačių dalyvių, kaip piliečių teisės 

ir pareigos. Kadangi renginys yra orientuotas į moksleivius, tikimės, kad jis sudomins jaunąją kartą ir paskatins 

teisinį švietimą mokyklose bei atkreips visuomenės dėmesį į jo trūkumą šiuolaikinėje švietimo sistemoje. 

 
Taisyklės ir eiga: 

 
Teisę dalyvauti šioje programoje turi visi Lietuvos bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklų 9 – 12 

klasių moksleiviai. MTŠP vyksta trimis turais. 

I. Paskaitų ciklas (I turas): 

• 4 šeštadienius iš eilės moksleiviai bus kviečiami klausytis paskaitų, kurias jiems ves teisės 

studentai arba jaunieji teisininkai – lektoriai. 

• Paskaitų turinį sudarys atitinkamų teisės šakų pagrindų nagrinėjimas, siekiant moksleivius 

supažindinti ne vien su teorija, bet ir praktiniu teisės taikymu. 

• Paskaitų ciklo metu moksleiviams bus išdėstytos 8 paskaitos. 

 
II. Testas (II turas): 

• Testas bus rašomas pasibaigus paskaitų ciklui. 

• Teisę rašyti testą turės tie moksleiviai, kurie bus išklausę daugiau nei 50 % paskaitų. 

• Testą sudarys ne mažiau kaip 30 klausimų, parinktų paskaitas dėsčiusių lektorių. 
 

III. Teisminio proceso inscenizacija (III turas): 

• Į šį turą patenka ne daugiau kaip 16 geriausiai testą išlaikiusių moksleivių. 

• Inscenizaciją sudaro du etapai: pusfinalis, kuriame geriausiai pasirodžiusios moksleivių 

komandos patenka į finalą, ir finalinė teisminio proceso inscenizacija. 

• Viename pusfinalyje dalyvauja ne daugiau nei 8 komandos. Komandos burtų keliu 

suskirstomos poromis, nustatomai ieškovo ir atsakovo atstovai ar analogiškos šalys kitokio 

pobūdžio byloje. Burtus organizuoja organizacinis komitetas. Komanda turi susigalvoti savo 

pavadinimą. Bylos fabulą ir užduotis abi komandos gauna prieš 7 kalendorines dienas iki 

Inscenizacijos pradžios. 

• Į finalinį etapą pateks ne daugiau kaip 4 geriausiai pasirodžiusios komandos.
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• Finale komandų pasirodymus vertins vertinimo komisija, sudaryta iš ne mažiau kaip 3 

dėstytojų ar teisininkų. 

Programos vykdymo vietos – Vilnius, Kaunas, taip pat paskaitos vyks ir nuotoliniu būdu, siekiant suteikti 
galimybę programoje dalyvauti moksleiviams iš visų Lietuvos miestų. 

 
Programos vykdymo laikas – š. m. rugsėjo – spalio mėn. 

 
Paskaitų ciklas Testas Teisminė inscenizacija 

 
Rugsėjo 17 d.; Rugsėjo 24 d.; 

Spalio 1 d.; Spalio 8 d. 
Spalio 13 d. Spalio 22 d.; Spalio 29 d. 

 

Mūsų tikslas – ugdyti politiškai aktyvų ir sąmoningą tautos narį, turintį esmines, praktiniam gyvenimui 
būtinas žinias, supažindinti moksleivius su teisine sistema ir atkreipti visuomenės dėmesį. 
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