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KOKIOS PILIETINIO VEIKIMO 
PRAKTIKOS

• Dalis studentų jaučiasi
nepasirengę pilietiškumo
ugdymui mokykloje.

• Mokykloje vengiama
diskutuoti apie jaunimui
svarbias temas.

• Kiek jaunas mokytojas savo
asmeniu galimokyklą keisti ?

• Matomas mokinių ir mokytojų
pesimizmas ...



PILIETIŠKUMO UGDYMAS LIETUVOJE 



I ŠVIETIMO REFORMOS ETAPAS
1992-1997

• Konceptualiųjų švietimo reformos ir pilietinio 
ugdymo dokumentų rengimas:

• Lietuvos švietimo koncepcija 1992 m.

• Bendrųjų programų projektai 1994 m.

• Bendrosios programos 1-10 kl. 1997 m.

• Išsilavinimo standartų projektai 1-10 kl. 1997 m.

• Įsijungimas į tarptautinius projektus ir programas

• NVO kūrimasis ir pilietinio ugdymo projektų 
inicijavimas 



II ŠVIETIMO REFORMOS ETAPAS
1998-2002

• Pilietinio ugdymo sistemos kūrimas:
• naujo ugdymo turinio diegimas pagal reformuotos mokyklos

struktūrą

• LRV 1998 m. „Pilietinio ugdymo įgyvendinimo švietimo
įstaigose programa“

• tarptautiniai pilietinio ugdymo tyrimai (IEA-CIVIC)

• NVO dalyvavimas įgyvendinant pilietinio ugdymo prioritetus

• naujų pilietinio ugdymo centrų kūrimasis

• įsijungimas į ES SOCRATES programą



PILIETINIO UGDYMO SISTEMOS PLANAVIMAS

• II švietimo reformos prioritetų įgyvendinimas:

• ugdymo turinio kaita (naujos programos, vadovėliai, mokymo
priemonės)

• ugdymo naujovių diegimas (kvalifikacijos tobulinimo programos,
projektai, Švietimo kaitos fondo veikla)

• mokyklų savivaldos skatinimas (moksleivių parlamentas, moksleivių
taryba)

• informavimo ir pagalbos sistemos kūrimas (interneto puslapis)



III ŠVIETIMO REFORMOS ETAPAS 
2003-2012

•Perspektyviniai švietimo tikslai ir uždaviniai:

•Švietimo gairės. Ilgalaikė švietimo plėtotės strategija 2003-
2012

•Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 

•ES strateginių švietimo plėtotės tikslai ir uždaviniai



PILIETINIO UGDYMO PLĖTOTĖ

• Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų diegimas

• efektyvių pilietinio ugdymo modelių kūrimas ir įtvirtinimas

• projektinės veiklos integravimas į ugdymo procesą

• projektų sąsaja su visuomenės socialinių problemų sprendimu

• demokratinės kultūros mokykloje kūrimas

• moksleivių tėvų ir kitų socialinių partnerių sąveika mokyklos
gyvenime

• pilietinio ugdymo sistemos stebėsena



Pilietiškumo sampratos, integruotos 
į pilietinį ugdymą 

• Socialiai orientuotas pilietiškumas (socialinis visuomeninių
reiškinių nagrinėjimas ir dalyvavimas sprendžiant socialines
mokyklos ir vietos bendruomenių problemas.

• Tautiškumas ir pilietiškumas daugiakultūrėje visuomenėje
(individo ir visuomenės gebėjimą pripažinti pasaulyje vykstančius
pokyčius, kultūrinę įvairovę, pakantumą kitokiems nei mes,
tautinių mažumų teises, siekį išsaugoti tautinį tapatumą kultūrų
įvairovės kontekste ir kt.)

• Atsakingasis pasaulio pilietis (ugdymas darniai visuomenės
raidai).



KO TIKIMĖS IŠ MOKINIŲ?

kad pagrindinėje mokykloje ugdant esmines ( asmenines, iniciatyvumo
ir kūrybiškumo, komunikavimo, socialines, pažinimo, mokėjimo
mokytis) ir dalykines ( žinių ir supratimo, gebėjimų ir vertybinių
nuostatų) kompetencijas , baigęs Pilietiškumo ugdymo bendrąją
programąmokiniai gebės:

• pozityviai bendraudami kurti socialinius ryšius;

• veiksmingai bendradarbiauti, atsakingai priimti sprendimus;

• apmąstyti socialinę elgseną, puoselėti bendruomenines pilietines ir 
tautines vertybes.



PASAULYJE DEMOKRATIJOS 
DAUGĖJA AR MAŽĖJA?



SKIRTINGI PILIEČIŲ TIPAI

KĄ REIŠKIA BŪTI ATSAKINGU 
PILIEČIU?

• Atsakingas pilietis rūpinasi savo teisėmis ir pareigomis,
pilietinėmis vertybėmis, tokiomis kaip demokratija ir
žmonių teisės, lygybė, dalyvavimas ir
bendradarbiavimas, solidarumas, tolerancija ir kt.

• Atsakingas pilietis suvokia pasaulio realijas ir geba
atpažinti bei tinkamai sureaguoti kai kyla grėsmė
nacionaliniam saugumui.



SKIRTINGI PILIEČIŲ TIPAI

TRYS PILIEČIŲ TIPAI 
( Terrence Mason, 

Indianos Universitetas)

Pirmasis tipas – asmeniškai atsakingas: žino
įstatymus, jų laikosi, žino savo vaidmenį
visuomenėje, atlieka savo pareigas.
Antrasis tipas – dalyvaujantis pilietis, kuris
veikia bendruomenėje, įsitraukia į įvairias
iniciatyvas, bando reikalauti pagalbos iš
politikų tam, kad jo bendruomenei būtų
geriau, žino visus įstatymus.
Trečiasis tipas – į teisingumą orientuotas
pilietis, kuris bando spręsti pagrindines
problemas, lemiančias socialinę nelygybę.
Jis ne tik bando spręsti bendruomenės ar
šalies problemas platesniu mastu, bet ir
domisi jų priežastimis .



SU PILIETINIU 
UGDYMU SUSIJUSI 
PROBLEMATIKA

• Tai, ko mes mokome per pilietinio ugdymo 
pamokas, gali prieštarauti tam, ką mokiniai 
girdi ir mato šeimose ar bendruomenėse. 

• Pavyzdžiui, prieš kelerius metus dėstytojas
Indijoje dirbo su vidurinės mokyklos
mokiniais, kurie gavo užduotį
suaugusiesiems užduoti klausimų apie
įstatymus. Indijos kultūroje vaikams eiti pas
vyresnius žmones ir kalbėtis tokiomis
temomis yra nepriimtina. Taigi kiekvienoje
šalyje atsiranda savitų niuansų, į kuriuos
reikia atsižvelgti.

VERTYBINIAI 
KONFLIKTAI



Pilietinio ugdymo veiksmingumo 
kriterijai

AKTYVUS ĮSITRAUKIMAS

• Išmanymas, kokios yra
politinės institucijos, kas yra
tolerancija, empatija,
įsipareigojimas laikytis
laisvės ir teisingumo
principų;

• Pilietinis aktyvumas
(balsavimas, darbas su savo
politikais ar atstovais,
protesto akcijos)

PILIETIŠKUMO ŽINIOS NEĮGIMTOS, JŲ 

REIKIA IŠMOKTI.

Mokyklos svarba teikiant
pilietinį ugdymą, nes mes jo
natūraliai iš visuomenės
negausime



ANTIKORUPCINIO UGDYMO FAKTORIAI

Tarpasmeninis

supratimas

Tarpkultūrinis

dialogas

Socialinis

ryšys

Tarpreliginis

dialogas



SOCIALINĖ PILIETINĖ VEIKLA
Siekiant ugdyti  atsakingus , sąmoningus ir aktyvius Lietuvos 

piliečius, mokyklose organizuojamos socialinės – pilietinės veiklos

Siejama su :

• Pilietiškumo ugdymu,

• Mokyklos bendruomenės 
tradicijomis,

• Vykdomais projektais

• Kultūrinėmis bei 
socializacijos 
programomis ir pan.



Projekto pavadinimas: „Projektas 
PILIETIS”(„CIVITAS International: Project CITIZEN”)

• Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija veiklą pagal JAV
Švietimo ugdymo centro metodiką ,,projektas PILIETIS“
Lietuvoje organizuoja nuo 1997 metų. Nuo 2008 metų šis
projektas vadinamas „Ateities pilietis“. Projektas vykdomas
regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis įtraukia
tris veiklos kryptis: metodikos ,,projektas PILIETIS“ lektorių ir
koordinatorių rengimą, visuomeninį ir pilietinį aktyvumo
skatinimą bendruomenėse metodikos ,,projektas PILIETIS“
pagrindu, sprendžiant pilietines ir bendruomenines
problemas bei viešą problemų sprendimų pristatymą
konkrečioje institucijoje bei Seime.
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Dokumentų visuma-
stendas ir dokumentų rinkinys

GALIMI SPRENDIMO BŪDAI

PROBLEMA

DOKUMENTŲ RINKINYS

KLASĖS SIŪLOMI SPRENDIMAI

MŪSŲ VEIKSLŲ PLANAS



ĮGYVENDINANT  SIEKIAMA:

• Sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi bei konsultuotis
pilietinio ugdymo temomis, panaudojant metodiką
,,projektas PILIETIS“.

• Suteikti galimybę identifikuoti bei ieškoti pilietinių ir
bendruomeninių problemos sprendimo būdų;

• Ugdyti gebėjimus iškelti ir suformuluoti vietos gyventojams
svarbią problemą, ieškoti informacijos apie tai, kas ir kaip
mėgina ją spręsti bei pateikti savo siūlymus sprendimų
priėmėjams, įgalinant viešąją politiką.
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NAUDA MOKINIAMS

 Tyrinėjimo įgūdžiai ;

 Komunikacijos įgūdžiai ( gebėjimas dalintis 
idėjomis, gebėjimas užkrėsti kitus savo idėja);

 Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;

 Pilietinis švietimas.



KOKIA MANO/MŪSŲ GALIA

• Ar galim varijuoti ugdymui skiriamą laiką, apjungiant keletos
dalykų temas;

• Kiek galim keisti paskaitos ir savarankiškos veiklos organizavimo
būdą;

• Kokios galimybės integruoti kelis dalykus ir/ar kitas ugdomąsias
veiklas.

• Ar reikia ugdomąjį procesą pratęsti neformalioje veikloje,
įtraukiant kitusmokytojus/dėstytojus/studentus.

• Kokį pedagoginių praktikų metu dėmesį skirti pilietinės
bendruomenės ugdymui mokykloje.



KLAIDŲ IR BANDYMŲ METODAS

• Žmogus neturi jokio būdo pažinti ir
suprasti kitų žmonių vidinį pasaulį,
tik pagal analogiją savo vidine
tikrove;

• Nepažįstantis savęs- negali pažinti
kito žmogaus;

• Vaikas pažysta tikroves , nuolat
kurdamas eksperimentines
situacijas, sukeldamas hipotezes ir
jas tikrindamas. Specialiai
erzindamas, skaudindamas,
gadindamas, tikrindamas-
klysdamas ir mokydamasis.



Kontaktai: el.p. 
Giedre.misiuniene@vdu.lt



Ačiū


