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1. Leidinio paskirtis 
 

Šis leidinys skirtas mokytojų kvalifikacijai tobulinti, pilietinėms galioms ir savarankiškumui sustiprinti. Jis 

padės papildyti mokytojo žinias svarbia pilietiškumo ugdymo medžiaga bei pagilinti bendrąsias 

kultūrines ir pilietines mokytojų, kartu ir mokyklų bendruomenių kompetencijas. 

Leidinyje pateikiama mokymų programos „Mokyklos bendruomenės pilietinių galių stiprinimas“ gairės 

bei tokių mokymų medžiaga. Šiais tekstais gali naudotis bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklos, 

kolegijos, regionų švietimo centrai, kitos švietimo įstaigos rengdamos ir įgyvendindamos pilietiškumo 

ugdymo atnaujinimui skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas.  

Šios mokymų programos gairės ir medžiaga kilo iš projekto „Kuriame Respubliką“ ir yra pagrįstos jo 

patirtimis. Nacionaliniu projektu siekiama padėti mokiniams ir mokytojams patirti pilietiškumą kaip 

kūrybinę veiklą – įdomią, džiaugsmą teikiančią savęs, savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą. 

Stengiamasi susieti jaunimą su viešąja erdve – paskatinti atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją 

politiką kaip asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įsipareigojimų vertą kūrybos lauką. Taip pat mėginama 

pažadinti jaunimo pilietinį potencialą – leisti jam pajusti savo pilietines galias ir sąmoningai jas nukreipti 

savai bendruomenei, Lietuvos Respublikai kurti. Projektu norima padėti atnaujinti pilietinį ugdymą šalies 

mokyklose taip, kad mokyklos, jungdamos formalius ir neformalius ugdymo būdus, plėtodamos 

savarankišką savo bendruomenės gyvenimą, augintų sąmoningą ir veiklų, įsipareigoti ir apsispręsti 

gebantį Lietuvos pilietį. 

Bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose ir kolegijose įgyvendintas pilietinio ugdymo projektas 

„Kuriame Respubliką“ ir jo metu atlikti tyrimai iškėlė keletą mokytojams ir jų kvalifikacijos programas 

įgyvendinančioms įstaigoms svarbių dalykų: 

 mokytojams ir mokiniams šiandien nepavyksta atrasti autentiško ryšio, kūrybingo santykio su 

šalies viešąja politika ir tautos, kaip politinės bendruomenės, raida; 

 pilietinis ugdymas mokykloje yra nepagrįstai nuvertintas: pačios pilietiškumo pamokos 

mokiniams ir mokyklų bendruomenėms neatrodo svarbios, o kitų mokomųjų dalykų turinys per 

menkai siejamas su Lietuvos visuomenės gyvenimo klausimais ir valstybės piliečiui reikalingomis 

vertybėmis ir idėjomis; 

 pilietinis ugdymas neretai stokoja tvirtesnių vertybinių bei idėjinių pagrindų ir mokyklų 

bendruomenėms patrauklių, jos narius įtraukiančių pilietinės veiklos praktikų;   

 Lietuvos mokytojai, mokyklų bendruomenės turi didelį socialinės ir pilietinės kūrybos potencialą, 

kuris dar lieka iki galo neatskleistas ir pilietinės visuomenės bei politinės bendruomenės kūrimui 

nepanaudotas; 

 praktinė pilietinė ir socialinė veikla geba suteikti mokiniams ir mokyklų bendruomenėms tikro 

kūrybos džiaugsmo, pilietinės galios ir veikimo prasmės patyrimo; 



 neformalia praktine pilietine veikla ne tik įmanoma sėkmingai papildyti formalias pilietiškumo, 

istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų pamokas, bet ir sustiprinti pilietinį mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, suteikti jam daugiau prasmės; 

 siejant formalųjį ir neformalųjį ugdymą su gyvu mokyklos ir visuomenės gyvenimu, galima kurti 

mokyklas kaip mažąsias respublikas, brandinančias savarankiškus asmenis ir stiprias 

bendruomenes. 

Ši mokytojų kvalifikacijos tobulinimui siūloma medžiaga mokytojams ir mokykloms bus naudinga keliais 

požiūriais:  

Pirma, ji padės mokytojams geriau suprasti savo vaidmenis šiandien kuriamoje Lietuvos Respublikoje, 

įžvelgti savo pedagoginio darbo ir mokomojo dalyko pilietinį turinį ir jį atskleisti pamokose bei mokyklos 

bendruomenės gyvenime, susieti mokomąjį dalyką ir mokyklos gyvenimą su aktyvaus piliečio ir pilietinės 

bendruomenės kūrimu; 

Antra, ji padės mokytojams geriau suprasti savarankiškai pilietinei ir politinei bendruomenei svarbias 

idėjas, vertybes bei nuostatas; 

Trečia, ji supažindins mokytojus su neformalaus pilietinio ugdymo galimybėmis ir būdais, su projekto 

„Kuriame Respubliką“ patirtimis, paskatins darbe neformalias pilietines veiklas drąsiau jungti su formaliu 

savo dalyko mokymu; 

Ketvirta, ši medžiaga padės mokytojams įgyti platesnę bendrąją kultūrinę kompetenciją, sustiprins jų 

pilietines galias, suteiks daugiau pasitikėjimo savimi ir savarankiškumo, o tai ypatingai svarbu 

neapibrėžtoje, sparčiai kintančioje Lietuvos švietimo erdvėje.  

Pateikiamos programos gairės ir mokymų medžiaga yra parengtos pagal apibrėžtus bendruosius 

reikalavimus ir skirtos dviejų dienų mokytojų arba mokyklos bendruomenės mokymams. Pateiktos 

temos ir potemės taip pat gali būti kūrybingai keičiamos, grupuojamos, plėtojamos, pritaikomos 

trumpesniems ar ilgesniems mokymams, įjungtos į kitų kvalifikacijos programų turinius. Pavyzdžiui, ši 

medžiaga gali būti pritaikyta istorijos mokytojų arba bendriems istorijos bei  lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų mokymams, vienos mokyklos bendruomenės arba kelių mokyklų bendruomenių atstovų 

(mokytojų, vadovų, mokinių, tėvų) mokymams ir panašiai. 

Mokymų medžiaga yra grindžiama Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Mokytojo profesinės 

kompetencijos aprašu, pabrėžiančiu, kad mokytojo bendrakultūrinę kompetenciją sudaro mokėjimas ir 

gebėjimas „dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę“, „mokyti mokinius vadovautis bendražmogiškomis 

vertybėmis“. 

Pats projektas „Kuriame Respubliką“ yra paremtas politėjos, respublikos – laisvos piliečių bendruomenės 

– idėja. Jis neatskiria pilietinės visuomenės nuo demokratinės respublikos, nuo politinės bendruomenės, 

o pilietiškumo – nuo viešosios politikos. 



 

2. Kodėl mokytojams svarbu rūpintis pilietiškumo ugdymu? 
 

Kodėl 25-aisiais atkurtos Lietuvos Respublikos metais dalykų mokytojai ir jų kvalifikacijos tobulinimo 

programas rengiantys švietimo centrai kviečiami atsigręžti į pilietinį ugdymą? Kodėl po daugelio įvairių 

pilietinių iniciatyvų ir projektų, po įdiegtų ir atnaujintų pilietiškumo ugdymo programų šiandien dera 

apsvarstyti šio ugdymo paskirtį ir galimus būdus?  

Į pilietiškumo ugdymą skatina gręžtis tiek vidiniai, tiek išoriniai Lietuvos visuomenei tenkantys iššūkiai. 

Stiprios socialinės įtampos, gausi emigracija, politinis susvetimėjimas liudija visuomenės pilietinio 

solidarumo stoką, nusilpusius piliečių ryšius su atkurta Lietuvos valstybe. Nuosekliau rūpintis 

visuomenės, ypač jaunimo, politiniu sąmoningumu, pilietiniu solidarumu, tautos kaip laisvos politinės 

bendruomenės tapatybe turėtume kylančių išorės grėsmių akivaizdoje.  

Kuriant savarankišką Lietuvos mokyklą į jaunimo pilietiškumo ugdymą žvelgta kaip į vieną svarbiausiųjų 

ugdymo užduočių: kurtos bendrosios ir integruojančios programos, vykdyti mokytojų rengimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo projektai, parašyti originalūs vadovėliai. Tačiau, prabėgus 25-eriems metams, 

kyla pagrįstas klausimas: ar skleisto piliečio ugdymo idėjos rado deramą atgarsį mokytojų 

bendruomenėje ir mokyklose? Ar sąmoningų ir aktyvių Lietuvos  piliečių ugdymas mokykloje turėtų 

rūpėti tik „Pilietiškumo pagrindų“ mokytojams? Šiandien verta aptarti pilietiškumo ugdymo politikos ir 

praktikos veiksmingumą ne tik Lietuvos, bet ir europiniame kontekste.  

Pilietiniam jaunimo ugdymui, mokinių pilietiniam veiklinimui skiriamas didelis dėmesys ne tik Europos 

šalių, bet ir viso pasaulio edukacinėse sistemose. Tačiau nuolat atliekamų tarptautinių palyginamųjų 

tyrimų rezultatai rodo, jog esama atotrūkio tarp švietimo politikos ir jaunimo pilietinės veiklos. Vis 

dažniau prieinama prie išvados, kad mokyklose šiuo metu siūlomas pilietinio ugdymo turinys, pilietinio 

veiklinimo metodai, veiklos formos ir būdai nebeatitinka šiandienos jaunimo lūkesčių, poreikių ir 

interesų. Dėl to silpnėja mokinių motyvacija pilietiškai veikti. O ir pati pilietinės visuomenės būklė, viešoji 

erdvė nėra palankios jauno asmens pilietinei iniciatyvai, solidarumui, atsakomybei ugdytis. 

Viešojoje erdvėje neretai teigiama, kad Lietuvos jaunimas esąs pilietiškai abejingas ir pasyvus. Tačiau 

Pilietinės visuomenės instituto atliekami Pilietinės galios tyrimai rodo, kad Lietuvos mokiniai turi daugiau 

pilietinės galios nei visa visuomenė: jaunimas aktyviau dalyvauja pilietinėse veiklose, jaučiasi turįs 

daugiau įtakos ir yra labiau nusiteikęs pilietiškai elgtis. Įsidėmėtina, kad mokinių pilietinė galia per 

pastaruosius metus išaugo, kai visos visuomenės pilietinė galia sumenko.  

Projekto „Kuriame Respubliką“ metu Pilietinės visuomenės instituto tyrėjų atliktas kokybinis tyrimas 

(2012 m.) atskleidė keletą mokytojams įsidėmėtinų dalykų: 

 formalųjį pilietinį ugdymą, Pilietiškumo pagrindų dalyką, jaunimas ir patys pedagogai vertina 

kaip mažai reikšmingą (pamokos nuobodžios, nereikalingos žinios, informacija nesiejama su 



praktine veikla, nerašomas pažymys, nėra egzamino). Todėl siūloma šiam dalykui skirti daugiau 

mokytojų dėmesio, stiprinti integracines veiklas, skatinti moksleivius pačius organizuoti 

renginius ir projektus, kalbėti mažiau dalykine, bet jauniems žmonėms labiau suprantama kalba, 

naudoti atvejų analizę (kad būtų aišku, kodėl svarbu šiomis temomis kalbėti), susieti pilietinio 

ugdymo dalyką ir pilietinės veiklos projektus; 

 formaliojoje ir neformaliojoje veikloje vengiama diskutuoti su mokiniais apie politiką, nes 

pedagogams trūksta kompetencijų, žinių, kaip su mokiniais aptarti politines aktualijas 

neprimetant savo požiūrio, tačiau padedant jauniems žmonėms suprasti politinio gyvenimo 

procesus. Dalis mokytojų patys yra sutrikę, neturintys ne tik pilietiškumo ugdymo kompetencijų, 

bet ir aiškesnės vidinės orientacijos ir pasitikėjimo savimi, todėl pilietinis ugdymas gali būti 

simuliuojamas ir formalus. Tyrimo metu siūlyta mokykloje kurti pilietiniam veikimui palankią 

aplinką, remti ir skatinti vieniems kitus, ugdyti mokinių ir mokytojų kompetencijas, diskutuoti 

vieniems su kitais apie politiką, ugdytis pilietinį raštingumą; 

 jaunimas pirmenybę teikia aktyviam pilietiniam veikimui, nes veikiant kartu atsiranda bendrumo 

su kitais jausmas, sulaukiama pripažinimo ir įvertinimo iš mokytojų, kitų suaugusiųjų, 

bendraamžių, randasi kūrybinės laisvės ir dingsta prievarta. Projektinę veiklą veiksmingesnę 

darytų: patraukli pati projekto idėja, „gera, sava“ projekto dalyvių kompanija, dalyvavimo 

motyvacija, galimybė kiekvienam pasijusti svarbiam ir reikšmingam, pagarbus, lygiavertis 

santykis tarp mokinių ir suaugusiųjų, galimybė realizuoti naujas idėjas, aktyvus projekto veiklos 

viešinimas, galimybė veiklose dalyvauti ir silpniau besimokantiems, ir blogiau besielgiantiems 

mokiniams. 

Įvairių tyrimų duomenų analizė rodo, jog nei Lietuvos pedagogai, nei mokiniai nėra visiškai patenkinti 

dabartine pilietiškumo ugdymo būkle. Tačiau pozityvu yra tai, jog mokiniai ir mokytojai siūlo idėjas šiai 

būklei tobulinti. 

Taigi atsigręžti į pilietiškumo ugdymą ir skirti jam daugiau dėmesio mokyklų bendruomenes ir visų dalykų 

mokytojus, jų kvalifikacijos programas rengiančias įstaigas skatintų šios priežastys: 

 Lietuvos visuomenei šiandien kylantys vidaus ir išorės iššūkiai reikalauja rūpinti jaunosios kartos 

pilietiniu sąmoningumu, aktyvumu ir solidarumu, stiprinti laisvos politinės bendruomenės 

tapatybę; 

 pagilintos pilietinės mokytojų kompetencijos ir sustiprinta pilietinė galia, reikalingos patiems 

mokytojams, kad jie neprarastų savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi nestabilioje dabarties 

švietimo ir viešojoje erdvėje; 

 mokiniai turi didelį pilietinio veikimo potencialą ir mokykla turėtų sudaryti palankesnes sąlygas 

jam atsiskleisti, jį išplėtoti bei nukreipti jį Lietuvos Respublikai kurti ir stiprinti; 



 atnaujintas formalusis pilietiškumo ugdymo turinys yra nukreiptas mokinių pilietiniam veiklumui, 

aktyvaus pilietiškumo kompetencijoms ugdyti, tačiau ugdymo metodai, formos, būdai išliko 

mažai pakitę; 

 jaunimas pagrįstai pirmenybę teikia aktyviam pilietiniam veikimui, todėl neformaliajam 

pilietiškumo ugdymui mokyklose derėtų skirti ypatingą dėmesį; 

 patys mokiniai pageidauja integruotų pilietinių veiklų – norėtų glaudesnių formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo sąsajų, pageidautų, kad pilietiškumo pagrindų dalykas būtų jungiamas su 

pilietinės veiklos projektais, kad jie būtų skatinami organizuoti renginius ir įgyvendinti projektus; 

į šias mokinių nuostatas mokykla turėtų atsižvelgti ir jomis remtis. 

 



3. Mokymų programos „Mokyklos bendruomenės pilietinių galių 
stiprinimas“ gairės 
 

Programos reikalingumas 

Mokyklos ir mokytojų vaidmuo ugdant mokinių pilietiškumą ir pilietinę Lietuvos bendruomenę yra 

ypatingai svarbus, tačiau nepakankamai įsisąmonintas ir nepakankamai veiksmingai atliekamas. Todėl 

reikalinga padėti mokytojams kartu su mokiniais atrasti ir patirti pilietiškumą kaip kūrybinę veiklą – 

įdomią, džiaugsmą teikiančią savęs, savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą. 

Ši programa pataria mokytojams, kokiomis vertybėmis, idėjomis, nuostatomis galima remtis ir kokius 

pasirinkti būdus bei metodus, padėsiančius atnaujinti pilietinį ugdymą mokyklose ir nukreipti mokinių 

pilietinį potencialą Lietuvos Respublikai kurti ir stiprinti. 

Programos inovatyvumas: mokytojai supažindinami su mokyklos kaip Mažosios Respublikos samprata ir 

jos įgyvendinimo būdais. Programa yra skirta ne tik mokytojams, bet ir visai mokyklos bendruomenei. 

Mokymai gali vykti skirtingų mokyklų komandoms, susirinkusioms vienoje vietoje, arba vienos ar dviejų 

mokyklų bendruomenėms atskirai. Programos medžiaga kartu gali naudotis mokytojai, mokiniai, tėvai, 

mokyklų vadovai. 

Programos tikslas 

Suteikti mokytojams ir mokyklų bendruomenėms žinių ir pagilinti bendrąsias kultūrines bei profesines 

kompetencijas, kurių pagalba galima būtų padėti atnaujinti pilietinį ugdymą šalies mokyklose taip, kad 

mokyklos sėkmingiau augintų veiklų, sąmoningą ir savo visuomenei įsipareigojusį Lietuvos Respublikos 

pilietį. 

Programos uždaviniai 

 supažindinti mokytojus ir mokyklų bendruomenes su pilietinės ir politinės bendruomenės 

pagrindus sudarančiomis vertybėmis, idėjomis ir nuostatomis; 

 aptarti ir išmėginti aktyvaus pilietiškumo ugdymo būdus, perduoti projekto „Kuriame 

Respubliką“ patirtis; 

 pristatyti pilietiškumo ugdymo galimybes skirtingų dalykų pamokose, supažindinti su būdais, 

kaip sėkmingiau atskleisti istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų mokomųjų dalykų 

pilietinį turinį, kaip pamokas jungti su neformaliomis pilietinėmis veiklomis; 

 supažindinti su mokytojų ir mokinių pilietinio bendradarbiavimo principais ir būdais kuriant savo 

mokyklą kaip Mažąją Respubliką. 

Programos turinys 



Dviejų dienų mokymams siūlomos šios temos. 

Pirmoji diena: 

1. Mokytojo vaidmenys mokyklos ir valstybės bendruomenėse. 

2. Pilietinės ir politinės bendruomenės vertybės ir idėjos. 

3. Aktyvaus pilietiškumo ugdymo būdai: projekto „Kuriame Respubliką“ patirtys. 

4. Mokyklų galimybės jungti pamokas su pilietinėmis veiklomis. 

5. Istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, kitų mokomųjų dalykų pilietinio turinio aktualizavimas. 

6. Žinių apibendrinimas ir įgytos patirties refleksija. 

Antroji diena: 

1. Mokytojų ir mokinių pilietinis bendradarbiavimas. 

2. Vertybinės nuostatos ir asmeniniai apsisprendimai mokyklos bendruomenės gyvenime. 

3. Mokyklos kaip Mažosios Respublikos kūrimo būdai. 

4. Kaip Mažoji Respublika gali kurti Lietuvos Respubliką. 

Temų dėstymo būdai: įtraukiančios paskaitos, kūrybinės užduotys darbo grupėse, diskusijos, „minčių 

lietūs“, atvejų analizės, „simuliacinės veiklos“. 

Numatomos suteikti žinios, gebėjimai, kompetencijos 

Mokytojai ir mokyklos bendruomenės nariai įgis žinių ir geriau supras galimus pilietinius pedagogų 

vaidmenis, pilietinės ir politinės bendruomenės idėjas, vertybes bei jos kūrimo principus ir būdus, naujas 

vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymo galimybes derinant mokomųjų dalykų turinį su neformalia pilietine 

veikla. Jie perims mokyklos kaip Mažosios Respublikos kūrimo patirtis. 

Mokymų dalyviai gebės taikyti įgytas žinias ir supratimą praktinėje ugdymo ir ugdymosi veikloje: kurs 

praktines užduotis, derins mokomojo dalyko temas su pilietinės veiklos programomis, parinks tinkamus 

mokymo bei mokymosi būdus ir metodus. 

Bus sustiprintos jų bendravimo ir bendradarbiavimo, pasitikėjimo savimi ir mokyklos bendruomene, 

atvirumo Lietuvos visuomeninei ir politinei tikrovei, savanorystės, pedagoginės ir pilietinės kūrybos 

nuostatos. 

 

  



4. Mokymų medžiaga 
 

Čia pateikiama medžiaga, reikalinga kvalifikacijos tobulinimo programai įgyvendinti: temų turinys, darbo 

metodai, siūloma literatūra.  

 

1 tema. Mokytojo vaidmenys mokyklos ir valstybės bendruomenėse 
 

Aktualumas 

Iš kolonijinio krašto Lietuva per ketvirtį amžiaus tapo globalaus pasaulio dalimi. Jos gyvenimas sparčiai 

kinta. Kaitos jėgos tiek visuomenei, tiek mokytojų bendruomenei dažnai atrodo sunkiai suvaldomos. Tad 

mokytojams šiandien yra svarbu vėl kelti savo darbo paskirties klausimą, apmąstyti esamus ir galimus 

savo vaidmenis dabarties mokykloje ir atkurtoje Lietuvos Respublikoje, aiškintis, kokių pilietinių galių 

kintančiai tikrovei paveikti jie turi ar galėtų įgyti. Pilietinės visuomenės instituto  2012 metais atliktas  

„Pilietinės galios indekso tyrimas“ parodė, kad mokykloje pilietinės galios yra daugiau nei visuomenėje. 

Tačiau, nors daug mokytojų jaučiasi esą savo vietos bendruomenės lyderiais, rūpestį bendrais Lietuvos 

reikalais jie yra linkę patikėti kitiems. Šiandieninės mokyklos ir mokytojo per didelis atsiribojimas nuo 

savos valstybės, savos politinės bendruomenės nesukuria aplinkos, kuri skatintų mokinius dalyvauti 

viešajame gyvenime. Mokykla vargiai įstengs ugdyti sąmoningus ir veiklius piliečius, jei patys mokytojai 

savo krašte nesijaus esą savarankiškais piliečiais, valstybės šeimininkais. 

 

Potemės: 

1.1. Mokytojas dabarties visuomenėje. 

Aptariama mokytojo padėtis šiandienos Lietuvoje, jo savijauta ir galimos laikysenos dabartinių iššūkių 

akivaizdoje. Demografijos problemos, mokinių skaičiaus mažėjimas, socialinė diferenciacija ir segregacija, 

prieštaringa moralinė visuomenės būklė, menkas mokytojo profesijos prestižas, pedagogų 

bendruomenės senėjimas ir jų poveikis mokytojo savijautai. Su mokytoju siejami visuomenės lūkesčiai, 

mokytojui priskiriami ir jo prisiimami vaidmenys. Mokytojo galimybės veikti kaitos jėgas. Klasikiniai 

pilietiniai mokytojų bei mokyklos vaidmenys ir jų kaita šiuolaikinėje visuomenėje, tradicinis mokyklos ir 

respublikos ryšys ir jo transformacijos. Skirtingi mokytojų vaidmenys: tradicijų saugotojai ir perdavėjai, 

sustabarėjusių visuomenės struktūrų kritikai, inovacijų ir ateities kūrėjai. Mokytojai – asmens ir 

visuomenės laisvintojai ir kultūrintojai. Istoriniai ir šiandienos pavyzdžiai. Sąveikos ir įtampos tarp 

skirtingų mokytojo vaidmenų. Priklausomybė tarp mokytojų pasirinktų, jiems priskirtų vaidmenų ir 

pilietinės, politinės bendruomenės būklės bei raidos perspektyvų. Ar pilietiškumo ugdymas ir pilietinė 

veikla keistų paties mokytojo padėtį Lietuvoje? 



A. Mickūnas: „Galingas mokytojas Sokratas gerai suprato reikalavimą – bendruomenė turi remti ne tik 

atvirą, bet ir griežtą mąstymą, ne tik kritišką, bet ir kūrybišką dialogą, o kiekvienas pilietis turi dalyvauti 

bendruose reikaluose ir diskusijose. Kitaip tariant jis suprato, kad be viešos mokymo erdvės žmogus iš 

esmės nėra žmogus. Mokytojų, Sokrato sekėjų, užduotis yra garbingiausia, kilniausia, griežčiausia ir 

kūrybiškiausia žmogaus laisvinimo veikla. Taigi mokytojai yra svarbiausi bendruomenės asmenys.“ 

A. Hargreaves: „Iš mokytojų labiau nei iš bet ko kito tikimasi, kad jie burs moksliąsias bendruomenes, 

ugdys žinių visuomenę ir lavins ekonominei gerovei pasiekti būtinus gebėjimus – novatoriškumą, 

lankstumą ir pokyčių siekimą.“  

 
1.2. Tradicinis mokytojo, mokyklos ir respublikos ryšys: jo aktualumas šiandien. 

Aptariamos svarbiausios Antikos ir senosios Lietuvos idėjos apie politėjos, respublikos priklausomybę 

nuo išsikeltų ugdymo tikslų, nuo ugdomų piliečių dorybių ir charakterių. 

Šių idėjų tąsa ir plėtojimas S. Šalkauskio, M. Biržiškos, S. Kymantaitės-Čiurlionienės, M. Lukšienės 

darbuose. Kaip praktinis pavyzdys pasitelkiami pirmosios lietuviškos Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 

(1915 m.) išsikelti bendruomenės ugdymo tikslai, jos programa. Aktualizuojamos pagrindinės Tautinės 

mokyklos ir Lietuvos švietimo koncepcijų idėjos. Nepriklausomybės dešimtmečių dilemos: mokyklos 

„depolitizacija“ ar pilietinių ir politinių galių stiprinimas, mokytojų apolitiškumas, „vidinė emigracija“ ar 

tvirtos pilietinės laikysenos ir aktyvios veiklos. Mokytojo savarankiškumo problema šiandien. Jo santykis 

su politine tikrove, veikimo laisvė, prisiimti ir galimi prisiimti pilietiniai įsipareigojimai. 

 

1.3. Mokytojai, mokyklų bendruomenės ir viešoji politika. 

Kaip mokytojai ir mokyklų bendruomenės dalyvauja kuriant Lietuvos švietimo politiką? Kas ir kaip 

šiandien nustato Lietuvos švietimo tikslus? Kaip dėl jų tariamasi? Švietimui keliamų tikslų įvairovė, 

dermė ir prieštaravimai. Būdai dalyvauti tikslus apsibrėžiant ir koreguojant, keliant ugdymo uždavinius ir 

juos įgyvendinant. 

Viešosios erdvės, joje ginamų vertybių ir idealų svarba piliečio ugdymui. Kokie galimi mokytojų, 

mokyklos bendruomenės santykiai su esama viešąja erdve. Sutampantys ir susikertantys siekiai. 

Vertybiniai konfliktai, atsiribojimas ir kritiškas santykis: kada tai būtina. Dialogo ir bendro veikimo 

galimybės: kaip jas kurtis, kaip jomis pasinaudoti? Kaip mokyklai rasti talkininkų ugdant pilietinę 

bendruomenę? 

Galimi mokytojų vaidmenys pilietinės bendruomenės ir Respublikos ateitį kuriant: ugdymo turinio ir 

pilietinių veiklų galimybės, neatrasta mokytojų pilietinė galia. 

  



Literatūra: 

1. Lukšienė, M. Jungtys. Vilnius: Alma littera, 2000, p. 60-82. 

2. Arendt, H. Tarp praeities ir ateities. Vilnius: Aidai, 1995. 

3. Fullan, M.. Pokyčių jėgos: skverbimasis į ugdymo reformos gaires. Vilnius: Tyto alba, 1998, p. 23-36. 

3. Hargreaves, A. Mokymas žinių visuomenėje. Vilnius: Homo liber, 2008, p. 19-43. 

4. Mickūnas, A. Mokykla, mokytojai, mokiniai. Vilnius: Versus aureus, 2014. 

5. Mickūnas, A. Demokratija šiandien. Straipsniai ir esė. Vilnius: Versus aureus, 2007. 

6. Šalkauskis, S. Lietuvių tauta ir jos ugdymas. // Šalkauskis, S. Raštai, t. IV, Vilnius: Mintis, 1995. 

7. Šalkauskis, S. Garbingasai Pone Prezidente [Laiškas Antanui Smetonai]. // Šalkauskis, S. Raštai, t. V, 
Vilnius: Mintis, 1996, p. 546-561. 

8. Čiurlionienė-Kymantaitė, S. Apie tautos auklėjimą. // Čiurlionienė-Kymantaitė, S. Raštai, t. 4, Vilnius: 
Vaga, 1998, p. 443-469. 

9. Sverdiolas, A. Lėkštutėlė lėkštelė: keli dabartinės Lietuvos viešosios erdvės ypatumai. Vilnius: Versus 
aureus, 2005. 

10. Daujotytė, V. Grėsmių yra visada. // Nerimas. Svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų 
pasekmių Lietuvai įžvalgos. Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 15-72. 

11. Šliogeris, A. Apie vieną kitą grėsmę Lietuvai. // Nerimas. Svarbiausių humanitarinių ir socialinių 
grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos. Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 73-90. 

12. Bankauskienė, N., Bankauskaitė-Sereikienė, G. Medžiaga ir informacija savarankiškam mokymuisi. 
Mokytojo vaidmens visuomenėje ir naujų vaidmenų ugdymo procese kaita europinių dimensijų kontekste. 
Prieiga per internetą: http://algirdas.m.home.mruni.eu/wp-content/uploads/2009/10/Mokymo-ir-mokymosi-

strategijos.doc  

13. Lietuva. Švietimas regionuose. Pedagogai. 2013. Prieiga per internetą: 
http://www.smm.lt/uploads/documents/teisine_informacija/svietimo_bukles_apzvalgos/Svietimas%20regionuose
%202013%20web.pdf 

14. Pilietiškumas ir pilietinė visuomenė. Lyginamoji pilietiškumo sampratos analizė. 2012. Prieiga per 
internetą: http://www.3sektorius.lt/docs/Pilietiskumas_analize_final_2013-01-17_16_00_54.pdf 

 

Galimos praktinio darbo užduotys:  

A. Grupelėse po 4–5 padiskutuokite: kaip mokinių pilietiškumo ugdymas ir pilietinės mokytojų veiklos 

galėtų padėti spręsti aktualias Lietuvos visuomenės problemas. Surašykite plakate: kokias konkrečias 

problemas – kokios veiklos. Surengiama plakatų galerija ir jos aptarimas. 

B. Grupelėse po 4–5 parenkite plakatą: „Dabartinei Lietuvos visuomenei svarbiausi mokytojo 

vaidmenys“. Parengti plakatai demonstruojami visiems („Galerija“). Apžiūrėjus surengiama diskusija: 

Kas mokytojui padeda, galėtų padėti geriau atlikti išvardintus vaidmenis? 



C. Grupelėse po 4–5 parenkite plakatą: „Mano mokiniai Lietuvos bendruomenėje po 15 metų“. Jame 

surašykite svarbiausius pageidaujamus Lietuvos bendruomenės po 15 metų bruožus, taip pat 

surašykite, kokių pageidaujamų savybių, vertybinių nuostatų, gebėjimų turėtų turėti toje 

bendruomenėje gyvensiantys dabartiniai jūsų mokiniai. Plakatą parengti padės grupės diskusijai 

skirti klausimai: 

 Mano būsimi mokiniai po 15 metų. Ko jiems realistiškai linkėtume – kokioje Lietuvos 

bendruomenėje jie gyvena? Kokie jie yra? 

 Kokių kompetencijų jie turi įgyti mokykloje, kad ši ateitis jiems ir Lietuvos bendruomenei būtų 

pasiekiama? 

 Kaip mokiniai galėtų šias kompetencijas įgyti? / Ką (kasdien / kasmet...) turėtume daryti mes, 

mokytojai, kad mokiniai jų įgytų? 

 Kokie išoriniai veiksniai tam gali padėti ir trukdyti? Kokia pagalba mes, mokytojai, galėtume 

pasinaudoti ir įveikti barjerus? 

  

  



2 tema. Politinės ir pilietinės bendruomenės vertybės ir idėjos 
 

Aktualumas 

Visuomenės, pilietinės ir politinės bendrijos gyvenimas remiasi bendromis vertybėmis ir idėjomis. Šios 

vertybės ir idėjos jungia, telkia bendruomenę, suteikia jos gyvenimui moralinius orientyrus ir raidos 

kryptį. Lietuvoje kelios kartos užaugo be savo Respublikos, be savo laisvos politinės bendruomenės: jos 

nebuvo pagrindinių Respublikos vertybių ir idėjų telkiamos. Todėl šiandien savarankišką politinį 

gyvenimą gyvenančiai Lietuvos visuomenei, jos mokytojams yra svarbu suprasti pilietinę ir politinę 

bendruomenę jungiančias vertybes ir idėjas, pagrindinius laisvos bendruomenės savikūros mechanizmus. 

Tokio supratimo reikia tam, kad pilietiškumo ugdymas mokykloje būtų sąmoningas, prasmingas ir 

kryptingas. 

 

Potemės: 

2.1. Kas yra pilietinė visuomenė ir politinė bendruomenė? 

Skirtingos pilietinės visuomenės ir politinės bendruomenės, politinės tautos sampratos. Pilietinės 

visuomenės ir valstybės santykiai, skirtingi jų aiškinimai. Pilietiškumo ir politiškumo priešinimas, 

derinimas, tapatinimas. Kodėl išlieka svarbi politėjos, respublikos, kaip laisvų piliečių bendruomenės, 

kuriančios savo gyvenimo taisykles, idėja? Tautinė ir pilietinė bendruomenė (civitas): jungtys ir 

skirtumai. Polifoniškumas, polilogiškumas – būtina politėjos išlikimo sąlyga (Aristotelis). 

 

2.2. Tradicinės idėjos ir vertybės, telkiančios politinę bendruomenę. 

Laisvė ir pilietiniai įsipareigojimai. Liberali, negatyvi ir klasikinė, respublikoniška, pozityvi laisvės 

samprata. Laisvės kaip aukščiausios respublikos vertybės iškėlimas. Draugystės (solidarumo) samprata. 

Laisvės ir solidarumo įtampos moderniais laikais. Pasitikėjimas ir socialinis kapitalas. Klasikinė politikos 

kaip rūpesčio bendruomenės likimu ir išlikimu samprata. Ginčai dėl idėjų ir vertybių: asmeniniai 

apsisprendimai dėl jų. 

Potemę pristatant galima remtis šio leidinio antruoju priedu bei žemiau pateiktu projekto „Kuriame 

Respubliką“ tekstu: 

Pilietiškumo ugdymui yra reikalingi idėjiniai ir vertybiniai pagrindai. Kad mokytojai ir mokiniai suvoktų šio 

ugdymo paskirtį, pajustų jo prasmę, svarbu suteikti jam aiškesnę idėjinę ir vertybinę kryptį, susieti 

pilietiškumo ugdymą su Lietuvos tikrove, dabarties visuomenei tenkančiais iššūkiais ir Lietuvos 

Respublikos kūrimo uždaviniais. Mokyklai dera prisiminti tas tradicines idėjas ir vertybes, kuriomis 



remiasi laisvos piliečių bendruomenės gyvenimas, ir mėginti šiomis idėjomis ir vertybėmis grįsti tiek 

pilietinį mokinių ugdymą, tiek visą mokyklos bendruomenės gyvenimą.  

Įsidėmėtinas ir šiandien aktualus išlieka 1915 metais Vilniuje atidarytos pirmosios lietuviškos gimnazijos 

tikslas – „stengties kiek galima išdirbti liuosus, atvirus, įsitikėjimu paremtus santykius“. Taigi dar 

neatkūrus valstybės siekta kurti savarankišką tautą kaip laisvų, atvirų, vienas kitu pasitikinčių žmonių 

bendriją. Ir šiandien Lietuvos mokykla gali būti atrandama ir kuriama kaip mažoji Respublika – 

savarankiška laisvų ir atsakingų žmonių bendrija. Taip kuriama mokykla bus tvirta Lietuvos Respublikos 

atrama. 

Projektas „Kuriame Respubliką“ siūlo mokyklų bendruomenėms prisiminti laisvos Respublikos pamatus 

sudarančias idėjas ir vertybes, užmirštą pagrindinių sąvokų turinį. 

Lietuviams visų pirma būtina atkurti ne demokratiją, bet politėją – laisvą politinę žmonių bendruomenę, 

nes nepasirūpinus politėja, neatkūrus Respublikos nebus ir demokratijos, – aiškino politologas 

Aleksandras Štromas Sąjūdžio metais. Po sovietinės okupacijos atgavus valstybę, pats svarbiausias 

uždavinys bus atkurti laisvą visuomenę – atgaivinti žmonių visuomeniškumą ir jų tarpusavio pasitikėjimo 

ryšius, –teigė sociologas Vytautas Kavolis. Šiandien mokyklai tenka grįžti prie nenuveiktų visuomeninių 

darbų: padėti atkurti pilietinę ir politinę Lietuvos bendruomenę, padėti jaunajai kartai atrasti patikimą ir 

kūrybingą ryšį su savo valstybe, su Lietuvos Respublika. 

Respublika. Šiandien respubliką paprastai suprantame tik kaip valdymo formą. Tai labai siauras 

supratimas. XVII amžiuje gyvenęs pirmojo lietuvių kalbos žodyno autorius Konstantinas Sirvydas mums 

primena tikrąjį šios sąvokos turinį. Pasak jo, respublika – tai „bendrystė“, žmonių bendrija, visuomenė. 

Būtent taip respublika buvo suvokiama Antikos laikais ir senojoje Lietuvoje. Lietuvos Statutų kūrėjai 

aiškino, kad Lietuvos Respublika yra laisvų žmonių bendruomenė, kuri pati kuriasi savo gyvenimo 

taisykles – įstatymus – ir jų laikosi, kuri yra jungiama teisingumo, laisvės, bendrojo gėrio vertybių ir 

draugystės, meilės, solidarumo ryšių. Mes suburiame Respubliką, mes esame Respublika, – teigė 

lietuviai. Lietuvos jaunimui mokyklose daug amžių pasakota, kaip legendinis karalius Vaidevutis sukūręs 

lietuvių ir prūsų Respubliką: jis gyventojus ne tik išmokęs laikytis įstatymų, bet ir gamintis iš medaus 

midų – tam, kad kartu vaišindamiesi susidraugautų. Taigi Respublika yra žmonių susikurta ir nuolat 

kuriama piliečių bendruomenė – laisvų piliečių sąjunga. 

Laisvė. Tai pamatinė, brangiausia Respublikos piliečio vertybė. Ji verta ne tik asmens turto, bet ir 

gyvybės aukos. Laisvę Respublikos žmogus supranta plačiau nei dabartinis liberalus žmogus. Respublikos 

piliečiui nepakanka negatyviosios, liberaliosios laisvės – laisvės nuo valdžios ir kitų žmonių kišimosi į jo 

privatų gyvenimą, asmeninę erdvę. Respublikos žmogus yra laisvas tuomet, kai jis dalyvauja tvarkant 

bendrus reikalus, kai jam privalomi sprendimai nepriimami jam už nugaros. Taigi tokia laisvė nėra 

lengva: ji neatskiriama nuo atsakomybės, nuo įsipareigojimo dalyvauti viešajame gyvenime, rūpintis 

bendruomenės reikalais. Žmogui reikia ugdytis, lavintis, įgyti tvirtą moralinį stuburą, kad tokios laisvės 

naštą pakeltų, nepalūžtų, kad nuo laisvės nepabėgtų. Laisvas žmogus visada gerbs ir brangins kito 

žmogaus ir savo bendruomenės laisvę, rūpinsis kito žmogaus orumu ir tautos garbe. 



Bendrasis gėris – viena svarbiausių Respublikos idėjų ir vertybių. Piliečio laisvė nėra savitikslė. Laisvas 

žmogus įprasmina savąją laisvę tarnaudamas žmonėms ir visuomenės gerovei – bendrajam gėriui. 

Respublikos pilietis rūpinasi bendruoju gėriu, nes mano, kad nesusikurs patikimos asmeninės gerovės ir 

laimės skurdžioje ir nelaimingoje visuomenėje. Tarnaudamas bendrajam gėriui, savo Respublikai, 

bendrapiliečiams žmogus tampa iš tiesų kilnus ir garbingas. 

Draugystė – Respublikos žmonėms būtina vertybė. Jokia politinė ir pilietinė bendruomenė negali 

egzistuoti be piliečių meilės, be juos siejančių pasitikėjimo ir solidarumo ryšių. Bičiulystė  Respublikoje 

branginama taip pat kaip laisvė. Laisvas žmogus turi mokytis bičiulystės. Senovės lietuviai kalbėjo apie 

meilę Respublikai, meilę bendrapiliečiams. Lietuvos Statutai skelbė, kad kiekvienas pilietis privalo eiti 

karo tarnybą ir posėdžiauti seimeliuose iš meilės Respublikai. 

Tradicija – labai svarbi Respublikos atrama. Pilietinė bendruomenė telkiama, ugdoma šimtmečiais. Ją 

sudaro ne tik šiandien gyvenantys žmonės, bet ir tautos mirusieji bei gimsiantieji. Respublika kuriama 

remiantis tėvų ir protėvių patirtimi, mokantis iš jų pasiekimų ir nesėkmių. Piliečius į Respubliką telkia 

istorinė atmintis ir rūpestis būsimomis kartomis. Gyva ir praeičiai atvira istorinė atmintis yra Respublikos 

kūrimo laboratorija. 

Politika Respublikoje yra garbingas viešų, bendrų reikalų tvarkymas. Tai rūpinimasis poliu – piliečių 

bendrija, jos likimu ir išlikimu. Tai atsakingas bendros tvarkos ir bendrojo gėrio kūrimas. Valdžios 

siekimas dėl asmeninių ar grupinių interesų, korupciniai žmonių santykiai, moralės principų ir bendrojo 

gėrio nepaisantys jėgos žaidimai nėra tikra politika. Save ir savo Respubliką gerbiantis pilietis nuo 

jaunystės turėtų domėtis viešaisiais reikalais, domėtis politika ir mokytis viešajame gyvenime dalyvauti. 

Taigi tikras pilietiškumas visada bus politiškas – nukreiptas į viešuosius reikalus. Senovės graikai nuo 

politikos nusišalinusį, tik privačiais rūpesčiais gyvenantį žmogų vadino idiotu – nemokša, netikša. 

Tautiškumas, pilietiškumas, patriotizmas – svarbios Respublikos žmogaus savybės. Visos trys sąvokos 

glaudžiai susijusios ir neturėtų būti priešinamos.  

Tautiškumas – žmogaus įsipareigojimas tautai ir valstybei, sąmoningas rūpestis tautinės tapatybės 

išsaugojimu ir kūrimu. Kalba, kultūra – esminiai, bet ne vieninteliai tautinės tapatybės dėmenys. 

Savarankiško politinio gyvenimo neturinti tauta paprastai tapatinasi tik su gimtąja kalba, tradiciniais 

papročiais – su kultūrine raiška. Savoje valstybėje gyvenančios tautinės bendruomenės svarbia tapatybės 

dalimi tampa teisės ir laisvės, susikurtos civilizuoto gyvenimo taisyklės, pilietinės dorybės – pilietinė, 

politinė raiška.  

Taigi pilietiškumas – žmogaus įsipareigojimas valstybei, politinei bendruomenei, jo sąmoningas rūpestis 

sava Respublika – yra neatskiriama laisvos tautos tautiškumo dalis. Romos filosofas Markas Tulijus 

Ciceronas buvo įsitikinęs, kad pilietinę žmonių bendruomenę – politėją, respubliką – sieja tvirtesni ryšiai 

negu tautinę, nes į ją žmones jungia ne tik bendra kalba, genties papročiai, bet ir bendros vertybės, 

dorybės, įsipareigojimai, pačių susikurta ir saugoma civilizuota tvarka. Pilietinėje bendruomenėje 

gerbiamos asmens laisvės, teisės ir žmonių skirtybės. Natūralus vienybės siekimas čia suderinamas su 

pagarba kiekvienam žmogui ir jo savitumui. Kaip yra pastebėjęs graikų filosofas Aristotelis, per didelis, 



skirtybes naikinantis, vienovės siekis gali sugriauti pačią pilietinę bendruomenę, paversti ją monotonija, 

o politėja esanti įvairių garsų simfonija.  

Patriotizmas – ištikimybė ir meilė Tėvynei, protėvių ir tėvų kurtam kraštui – yra esminė piliečio savybė, 

jo dorybė. Mokykla, kuri rūpinasi Respublika, yra pilietinių dorybių ugdytoja. 

Mokykla – svarbiausia Respublikos atrama. Daug amžių Lietuvoje buvo gyva Aristotelio mintis, kad 

politėja – respublika, valstybė – yra „laisvųjų bendrija“, kurios pamatas – piliečių dorybės. Jei Respublika 

nesirūpina piliečių dorybių ugdymu, draugystės puoselėjimu, ji tampa tik prievarta grindžiama „karine 

sąjunga“, „ne laisvų žmonių, bet vergų ir šeimininkų valstybe“. „Respublika yra dora, jeigu valdyme 

dalyvaujantys piliečiai yra dori“, – teigė Aristotelis. O dorais tampama auklėjimo keliu. Būtent todėl be 

kryptingo piliečių ugdymo, be gerai išsilavinusių žmonių laisva Respublika žlunga. „Demokratinė 

respublika yra tobuliausia valstybinės santvarkos lytis. Bet tobuliausia valstybinės santvarkos lytis 

reikalauja sykiu didžiausio savo piliečių išsilavinimo bei išsiauklėjimo“, – tvirtino Stasys Šalkauskis. 

Šios idėjos ir vertybės yra svarbios ir mažajai Respublikai – mokyklai, kaip laisvų ir atsakingų žmonių 

bendrijai, kuri savarankiškai ir demokratiškai sprendžia bendrus reikalus. Šių vertybių pagrindu 

brandinamas jaunų žmonių tvirtas charakteris, sąžiningumas, atsakingumas, stiprinami 

bendradarbiavimo įgūdžiai, ugdomi kūrybiškumas, iniciatyvumas ir pilietinė drąsa. 

Kurdami mokyklą kaip Mažąją Respubliką turime ugdyti jaunų žmonių smalsumą, pažinimo geismą, norą 

atrasti naujus dalykus ir išbandyti naujas veiklas, savarankišką ir kūrybinį mąstymą, drąsą ginti savo 

įsitikinimus ir pažiūras, ginti kitų teisę savo įsitikinimus turėti ir juos išsakyti, empatiją ir norą padėti 

kitam, gebėjimą apmąstyti savo patirtį ir iš jos mokytis. 

Tradicinės Respublikos idėjos ir vertybės padarys pilietiškumo ugdymą prasmingesnį, jos bus svarbios 

puoselėjant ir kuriant mokyklos tradicijas, auginant mokyklos bendruomenę, stiprinant jos savivaldą. 

Šiomis idėjomis ir vertybėmis patikimai gali remtis laisvo ir atsakingo asmens ugdymas, jauno žmogaus 

tobulėjimas.  

 

2.3. Kaip kuriama ir saugoma pilietinė ir politinė bendruomenė? 

Kaip steigiasi pilietinė bendruomenė, respublika? Teisėkūra, ugdymas, draugystės, solidarumo ir 

bendradarbiavimo puoselėjimas, tradicijų kūrimas, bendrus simbolinius vaizdinius ir vertybes 

įtvirtinantys kultūros tekstai, pasakojimai, asmenybių ir bendruomenės apsisprendimai ir laikysenos, 

moralinės sutartys – bendruomenės steigimo ir saugos būdai. Konkretūs Lietuvos istorijos ir kultūros 

tekstų pavyzdžiai: Lietuvos Statutų, Vaidevučio, Palemono, Pilėnų bei kitų mitų simbolinė galia, 

pavyzdžiui, A. Mickevičiaus,  Maironio, Just. Marcinkevičiaus tekstų bendruomenę telkiančios reikšmės. 

Moraliniai dabartinės visuomenės pagrindai. Moralė ir politika. Ar gali būti politinei bendruomenei 

naudinga tai, kas nėra kilnu? – M. T. Cicerono ir N. Machiavellio ginčas šiandienos Lietuvoje. Kaip šiame 

ginče dalyvauja mokytojai ir mokykla?  



 

Literatūra: 

1. Seligman, A.B. Pilietinės visuomenės idėja. Vilnius: LRSL, 2004 (dėstytojo pasiūlytos ištraukos). 

2. Žiliukaitė, R. ir kt. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis. Vilnius: Versus aureus, 
2006 (ištraukos). 

3. Piliečių bendruomenė mokykloje: neformalaus ugdymo gairės. Projekto „Kuriame Respubliką“ patirtys. 
Vilnius: Lodvila, 2015 (ištraukos). 

4. Sverdiolas, A. Steigtis ir sauga. Vilnius: Baltos lankos, 1996 (ištraukos). 

5. Mickūnas, A. Demokratija šiandien. Straipsniai ir esė. Vilnius: Versus aureus, 2007 (ištraukos). 

 

Galimos praktinio darbo užduotys:  

A. Grupelėse po 4–5 padiskutuokite ir parenkite plakatą: „Mūsų mokyklos bendruomenei svarbiausios 

klasikinės respublikos vertybės ir idėjos?“. Surengtą plakatų galeriją palydėkite diskusija: „Kas ir kaip 

mokyklai galėtų padėti ginti jūsų išskirtas idėjas ir vertybes?”. 

B. Grupelėse po 4–5 parenkite plakatą: „Kokiais tradiciniais pilietinės bendruomenės savikūros 

mechanizmais galėtų remtis mūsų mokyklos, mano klasės bendruomenė?“. Pristatę plakatus 

galerijoje, padiskutuokite, kaip konkrečiai bendruomenės savikūros mechanizmai galėtų veikti 

mokykloje. 



3 tema. Aktyvaus pilietiškumo ugdymo būdai: projekto „Kuriame 
Respubliką“ patirtys  
 

Aktualumas 

Projekto „Kuriame Respubliką“ metu mokyklų bendruomenės sukūrė ir įgyvendino dešimtis dėmesio 

vertų savarankiškų projektų. Remiantis mokyklų patirtimi buvo sukurti ir visoje Lietuvoje įgyvendinti trys 

nacionaliniai projektai: „Atgal į ateitį“, „Auginkime vieni kitus“, „Skaidrumo laboratorija“. Projekto 

patirtys taip pat buvo apibendrintos edukaciniais filmais. Projektas „Kuriame Respubliką“ gali pasiūlyti 

vertingų pilietinės veiklos idėjų ir sektinų veiklos praktikų mokytojams ir mokyklų bendruomenėms. Tad 

su jo patirtimis svarbu susipažinti.  

 

Potemės: 

3.1. Projekto „Kuriame Respubliką“ idėja ir sėkmingiausi mokyklų bendruomenių projektai. 

Išsamus pristatymas remiantis projekto medžiaga. 

 

3.2. Nacionalinių projektų „Atgal į ateitį“, „Auginkime vieni kitus“ ir „Skaidrumo laboratorija“ patirtys. 

Supažindinimas su sukaupta projekto medžiaga. 

 

3.3. Mokinių pilietinio dalyvavimo ypatumai. 

Projektas „Kuriame Respublika“ leidžia išryškinti ir pagrindinius mokinių dalyvavimo pilietinėse veiklose 

motyvus. Ekspertų pastebėta: jei mokiniai sąmoningai ir aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, mokinių 

savivaldoje, įvairiose organizacijose, socialinėje veikloje, yra didelė tikimybė, kad suaugę jie bus aktyvūs 

piliečiai. 

Mokytojui, siekiančiam mokinius įtraukti į prasmingą pilietinę veiklą, svarbu suprasti, dėl kokių priežasčių 

vaikai ir jaunuoliai tokią veiklą linkę rinktis. Pilietiškumo ugdymo ekspertai nurodo šias pilietinio 

aktyvumo priežastis: 

A. Kognityvinės priežastys – noras pažinti. Vaikai ir jaunuoliai renkasi tam tikrą veiklą, jeigu turi tos 

srities žinių ir nori jas praplėsti. Jų veiklos pasirinkimo motyvas yra pažintinis, o tokios veiklos 

lūkesčiai yra susiję su jų intelekto lavinimu. 

B. Racionalus pasirinkimas siekiant naudos. Dažnai jaunimas iš anksto apsisprendžia, kad dalyvaus 

tokioje veikloje, iš kurios gali tikėtis naudos.   



C. Savanorystė. Kartais pilietinė veikla pasirenkama tada, kai turima kokių nors išteklių (laiko, gebėjimų, 

pinigų ir pan.) ir norima jais pasidalinti su kitais. 

D. Socialinio teisingumo siekimas. Daugeliui vaikų ir jaunuolių, ypač ankstyvajame amžiuje, yra 

būdingas teisingumo jausmas. Tokie vaikai renkasi veiklą, kurioje gali pasirūpinti, kaip geriau 

patenkinti ekonominius, socialinius, kultūrinius arba politinius ne tik savo, bet ir draugų, šeimos 

narių, kaimynų poreikius. 

E. Socialinio kapitalo kaupimas – bendrystės ir bendravimo siekis. Yra vaikų ir jaunimo, kuriems labai 

svarbu užmegzti ir palaikyti kuo daugiau socialinių kontaktų. Tokie vaikai ir jaunimas renkasi veiklą, 

kuri grindžiama tarpusavio supratimu, draugiškumu ir kitomis bendromis vertybėmis. 

 

Literatūra ir šaltiniai: 

1. Piliečių bendruomenė mokykloje: neformalaus ugdymo gairės. Projekto „Kuriame Respubliką“ patirtys. 
Vilnius: Lodvila, 2015. 

2. Projekto „Kuriame Respubliką“ edukaciniai filmai: www.civitas.lt/kuriame-respublika-edukaciniai-
filmai-pilietinio-ugdymo-pamokoms-ir-neformalioms-pilietinems-veikloms-mokykloje/  

3. Pilietiškumas ir pilietinė visuomenė. Lyginamoji pilietiškumo sampratos analizė. Vilnius, 2012. Prieiga 
per internetą: http://www.3sektorius.lt/docs/Pilietiskumas_analize_final_2013-01-17_16_00_54.pdf 

4. Zaleckienė, I. Socialinės veiklos vadovas. Knyga mokytojui. Vilnius, 2008. Prieiga per internetą: 
http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/socialines_veiklos_vadovas.pdf  

 

Galimos praktinio darbo užduotys: 

A. Edukacinių filmų analizė: kokiomis idėjomis ir praktinėmis mokyklų veiklomis norėtų pasiremti jūsų 

mokyklų bendruomenės? 

B. Darbas grupėse: pasirinkto vieno iš trijų nacionalinių projektų adaptavimas savo mokyklos 

bendruomenei. 

 

  

  



4 tema. Mokyklų galimybės jungti pamokas su pilietinėmis veiklomis 
 

Aktualumas 

Pilietiškumo negalima išmokti vien iš teorinių pamokų – jį būtina praktikuoti, o praktikuojant mokytis. 

Todėl mokytojui ir mokyklos bendruomenei yra svarbu išmanyti, kaip jungti mokomųjų dalykų pamokas 

su neformaliomis pilietinėmis veiklomis ir ryžtis tai daryti. 

 

Potemės: 

4.1. Mokyklų galimybės pilietiškumą ugdyti kūrybingiau.  

Šiandien mokykla gali daug išradingiau, kūrybingiau ugdyti mokinių ir visos savo bendruomenės 

pilietiškumą. Tai daryti ją skatina esami ugdymo planai ir juos lydinčios rekomendacijos. 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrieji ugdymo planai rekomenduoja mokykloms, kaip formuoti 

ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, kad mokiniai pasiektų geresnių rezultatų ir įgytų 

gyvenimui būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

Šie planai kartu teikia daug idėjų, kaip būtų galima integruoti formaliąsias ir neformaliąsias pilietines 

veiklas. Jie siūlo įvairius ugdymo proceso organizavimo būdus ir dalykų derinius. Ugdydama pilietiškumą 

mokykla gali remtis šiomis ugdymo planų suteiktomis galimybėmis. 

Pirma, mokykla gali kūrybingai naudotis ugdymui skirtu laiku, juo varijuoti: 

 intensyvinti mokymąsi: pavyzdžiui, per dieną dalykui skirti ne vieną, o keletą viena po kitos 

organizuojamų pamokų; 

 perskirstyti pamokas – padidinti arba sumažinti iki 10 procentų dalykui mokytis skiriamų 

pamokų; perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų arba tarp visų 

dalykų; 

Antra, mokykla gali keisti pamokinį mokymosi organizavimo būdą kitais būdais: 

 iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia 

mokiniams patrauklia veikla, kuri gali vykti ir ne mokyklos aplinkoje. Mokykloje gali būti 

susitariama, pavyzdžiui, kokiomis konkrečiomis dienomis per mokslo metus bus mokomasi ne 

pamokų forma; 

 formuodama socialinių mokslų ugdymo turinį, mokykla gali 9–10 klasėse mokinių projektinio 

darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skirti 20–30 procentų 

dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus; 



 įgyvendinti dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą; 

 kūrybingiau panaudoti socialinę veiklą, kuri pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma ir 

siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, 

kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Mokiniai gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti 

socialinę veiklą. 

Trečia, mokykla gali integruoti kelis dalykus ir / ar kitas ugdomąsias veiklas: 

 gali integruoti kelių dalykų ugdymo turinį, kai kurias kelių dalykų temas ar problemas, 

integruojamųjų programų ir dalykų ugdymo turinį; 

 pati nuspręsti, kaip mokyti istorijos ir pilietiškumo pagrindų (pavyzdžiui, integruotai mokyti 

istorijos ir pilietiškumo, kai dalis įgūdžių ir gebėjimų įgyjama per dalyko pamokas, o kita dalis – 

įvairiose pilietinėse veiklose). 

Planuodama savo veiklą, mokykla gali sėkmingai pasinaudoti patirtimi, sukaupta įgyvendinant projekto 

„Kuriame Respubliką“ projektus. Kurdamos ir įgyvendindamos savus pilietinės veiklos projektus, 

mokyklų bendruomenės gali pasitelkti kitose mokyklose jau išmėgintus ir pasiteisinusius įvairius ugdymo 

organizavimo modelius: 

 organizuoti kultūrines pažintines dienas, kurių metu mokiniai įgyvendintų projektukus; 

 intensyvinti ugdymo turinį; 

 pasirengti individualius ugdymo planus; 

 integruoti pilietinio ugdymo temas su kitais mokomaisiais dalykais, kurių metu būtų 

įgyvendinami projektai; 

 projektus sujungti su organizuojama socialine veikla.  

Pilietį ugdyti gali ir turi visas demokratinis mokyklos gyvenimas, grindžiamas mokytojų ir mokinių 

bendradarbiavimu, viešomis diskusijomis, tarimusi ir susitarimais dėl bendrų reikalų, solidarumu ir 

asmeniniais įsipareigojimais. 

Kūrybingiau ugdyti pilietiškumą mokytojus ir mokyklų bendruomenes skatina ir konceptualūs Lietuvos 

švietimo dokumentai. Kuriant pilietiškumo ugdymo strategijas nuolat buvo ryškinama pozicija, kad 

jaunimo pilietinis ir tautinis ugdymas yra tautos ir valstybės išlikimo garantas, bene svarbiausioji ugdymo 

sritis, gerokai peržengianti vieno dėstomo dalyko ribas. Pasak Meilės Lukšienės, šiai sričiai būtinas 

mąstymo ir veiksmų „kontekstualumas bei sąryšingumas“. Todėl konstruojant pilietiškumo ugdymo 

turinį jaunas asmuo laikomas pagrindine integruojančia jungtimi tarp visų ugdymo turinio dalių. 

Išskiriami trys tarpusavyje susiję komponentai: asmuo, jo santykiai su kitais, santykiai su bendruomene, 

tauta ir valstybe. 



Pilietiškumo ugdymo turinys Lietuvoje buvo iš esmės atnaujintas 2008–2009 metais: pereita nuo linijinio 

dėstymo (kai temos dėstomos nuosekliai) prie turinio dėstymo pagal mokinio veiklos sritis, skatinančias 

atitinkamų pilietinės veiklos kompetencijų ugdymą(si). Pasukta prie mokinių pilietinio veiklinimo, 

aktyvaus pilietiškumo kompetencijų ugdymo(si). Pilietiškumo ugdymo(si) tikslas orientuojamas į veikimą 

ir nusakomas trijų pagrindinių kompetencijų ugdymu(si): visuomenės pažinimo ir tyrinėjimo; dalyvavimo 

ir pokyčių bendruomenėje inicijavimo; socialinių ryšių kūrimo ir palaikymo kompetencija.  

Numatyti keturi pilietiškumo ugdymo(si) mokykloje būdai: 

A. Per formalų ugdymo turinį (formalusis kelias): pirma, įvedamas atskiras privalomas mokomasis 

dalykas (nuo 2004 metų dalykas vadinamas „Pilietiškumo pagrindai“), nuo 2008–2009 mokslo metų 

9–10 klasių koncentre šiam dalykui skiriamos dvi savaitinės valandos; antra, pilietinė problematika 

integruojama į kiekvieną mokomąjį dalyką visose klasėse. Be to, siūloma pamokose pradėtas veiklas 

tęsti neformaliųjų užsiėmimų metu. 

B. Organizuojant mokyklinės bendruomenės gyvenimą ir stiprinant mokyklos savivaldą (neformalusis 

kelias). Mokykla šiuo atveju gali būti suprantama ir kaip „Mažoji Respublika“ su savomis vertybėmis 

ir jų puoselėjimo strategijomis, su taisyklėmis ir jų kūrimo bei laikymosi tradicijomis. Ši veikla kuria 

demokratinius santykius ir skatina jų laikytis bendruomenės vidaus gyvenime, puoselėja dorą kaip 

būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą. Mokykla yra įsipareigojusi tautos kultūrai, todėl rūpinasi 

tautinės tapatybės išsaugojimu, tautos kultūros kūrybiniu pajėgumu ir jos istoriniu tęstinumu 

(Bendrosios programos, 2008). 

C. Kuriant ir stiprinant mokyklos bendruomenės ryšius su vietos bendruomene, su mokyklą ir mokinius 

supančia aplinka. Lietuvos mokykla yra atvira vietos bendruomenės problemoms, todėl mokytojai ir 

mokiniai turėtų būti skatinami aktyviai dalyvauti jas sprendžiant. Vietos bendruomenė yra ta vieta, 

kur ugdomasis darbas pratęsiamas natūralioje gyvenimiškoje aplinkoje: susipažįstama su vietos 

bendruomenės poreikiais, su pagrindinėmis savivaldos problemomis bei praktine valdžios institucijų 

veikla. 

D. Skatinant ir plečiant mokyklos bendruomenės ir jos narių ryšius su regiono, Lietuvos, Europos ir 

pasaulio bendruomenėmis. 

4.2. Kodėl svarbu integruoti dalykų pamokas ir pilietines veiklas? 

Naujoji karta, kurios aplinka pilna naujų technologijų ir ekrano vaizdų, mato ir pažįsta pasaulį šiek tiek 

kitaip, o žinias perima žymiai greičiau ir intensyviau. Šios kartos vaikai yra judrūs, labai dinamiški, 

trumpesnį laiką gebantys išlaikyti dėmesį. Greitas gyvenimo tempas, spartūs ir gausūs informacijos 

srautai skatina keisti ir ugdymosi aplinką. Todėl švietime linkstama prie dalykų integralumo, mokinių 

kūrybinio potencialo plėtros skatinimo. 

Integruotam ugdymo turiniui būdingas teminis, probleminis dėstymas, taip jis kur kas glaudžiau 

susiejamas su mokinių gyvenimu. Įprasta pamoka neleidžia mokiniams bendrauti su bendraklasiais kaip 

mokymosi ar tiriamųjų  grupių nariais. Juos varžo laikas, nes mokiniai per dieną susitinka su 5–6 



mokytojais. Kai per savaitę susitinkama su  10–12 mokytojų, tai žinios, kurias mokiniai siekia perprasti, 

yra smulkiai suskaidytos į visiškai atskiras sritis, ir mokytojai nė nemėgina sieti atskirų mokomųjų dalykų. 

Integruojant pasitelkiamos pažintinės, pilietinės veiklos: kiekvienoje tarpdalykinio pobūdžio mokomojoje 

situacijoje mokiniams tenka sieti vieno ir kito dalyko žinias su praktine veikla. Taip suteikiamas žinioms 

naujumo pobūdis ir praktinė paskirtis. Mokiniams skiriamos užduotys turi sietis su jų patirtimi, tačiau gali 

aprėpti svarbias politines, socialines, ekologines ir kitas problemas, tautos istorinės patirties ir kitus 

klausimus.  

Išskiriami tokie dalyko pamokų ir praktinės pilietinės veiklos integravimo privalumai mokiniams:   

 integruotas turinys sustiprina pilietinių vertybių ugdymą(si), padeda kurtis apibendrinantį 

pilietinį žinojimą ir supratimą; 

 padeda geriau suprasti, kad visi  asmenys, asmenų grupės ir jų veiksmai bei įvykiai, vykstantys 

visuomenėje, yra tarpusavyje susiję; 

 leidžia pasijusti arčiau realaus gyvenimo, nes parodo ryšį tarp įvairių mokomųjų dalykų; 

 į problemų svarstymą sėkmingai įsitraukia net ir tie mokiniai, kurie nemėgsta akademinių dalykų; 

 įvairių metodų naudojimas sudaro palankesnes sąlygas mokinių kūrybiškumui reikštis; 

 bendra veikla ugdo solidarumą ir atsakomybę. 

Pastebimi šie privalumai mokytojams: 

 integruotos pamokos ir praktinė pilietinė veikla sudaro galimybes mokytojams plačiau panaudoti 

turimą socialinę patirtį; 

 skatina plėsti savo akiratį neapsiribojant tik dėstomuoju dalyku; 

 daro mokytojo darbą įdomesnį ir kūrybingesnį – integruotų pamokų ir kitokios pilietinės veiklos 

metu galima naudoti įvairias dėstymo metodikas; 

 sprendžiant aktualias pilietines problemas kartu su mokiniais, susidaro galimybės užmegzti ir 

palaikyti glaudesnius socialinius ryšius ne tik su mokiniais, bet ir su jų tėvais ir vietinės 

bendruomenės nariais. 

 Pilietiškumo ugdymo integruojamųjų programų pavyzdžiai: 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_bendras.aspx 

www.upc.smm.lt/suzinokime/rekomendacijos/.../Pilietisku_2008-04-28.d 

  

4.3. Kodėl svarbi mokymo(si) metodų įvairovė? 



 Veiklų ir sąmoningą pilietį vargiai įmanoma išugdyti remiantis vien tradiciniais, pasyviais žinių perdavimo 

ir atgaminimo metodais. Reikėtų pasitelkti įvairesnius metodus, leidžiančius suvokti, interpretuoti, 

vertinti socialinio ir politinio gyvenimo faktus, skatinančius svarstyti, rinktis savarankiškus asmeninės ir 

visuomeninės veiklos būdus. Jų naudojimo pavyzdžiai mokykloje: http://www.upc.smm.lt/ 

 Mokymosi bendradarbiaujant metodai: 

 diskusijų grupės ir grupių projektai (ekspertų metodas, mozaika, kampai ir kiti); 

 mokymasis komandose (individualus mokymasis komandai padedant); 

 aktyvaus dalyvavimo („sužymėti kartu“, pakartojimas bendradarbiaujant). 

Dalykiniai žaidimai: 

 jie pamokose turėtų būti naudojami ne spontaniškai, o parenkami sistemingai; 

 dalykiniai žaidimai sukuria itin palankią emocinę terpę, mokiniai jaučiasi saugūs ir svarbūs, todėl 

nyksta uždarumo barjerai, imama geriau suprasti vienas kitą, pajuntamas bendrumas; 

 žaidžiant tenkinami bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybos ir saviraiškos poreikiai - žaidimų 

metu mokiniai mokosi savarankiškai planuoti veiklą, ieško žinių, ugdosi smalsumą. 

  

Literatūra ir šaltiniai: 
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2. Bennett, B. ir kt. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 2000. 

3. Petty G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba, 2008. 

4. Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 2000.  

5. Metodinės medžiagos svetainė internete – www.ugdome.lt: http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-
8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/aktyvaus-mokymo-ir-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymo-
pavyzdziai/aktyvaus-mokymosi-metodai/darbas-grupemis/#title  
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Galimos praktinio darbo užduotys: 

A. Kritiškai išnagrinėti pateiktus pilietiškumo ugdymo integruojamųjų programų pavyzdžius. 



B. Grupelėse po 3–5, bendradarbiaudami su įvairių mokomųjų dalykų mokytojais, sukurkite integruotą 

pilietiškumo ugdymo veiklos programėlę, kurią galėtumėte pritaikyti dirbdami su savo mokiniais.  

Apgalvokite ir plakate nurodykite šiuos aspektus: 

 kokia bus komanda, kurianti integruotą pilietiškumo ugdymo veiklą? 

 kokiai klasei veikla skirta? Kokie mokomieji dalykai integruojami su kokiomis praktinėmis 

pilietinėmis veiklomis? 

 kokie programėlės tikslai, ugdomos kompetencijos? 

 koks laukiamas rezultatas? Iš kur žinosime, kad jį pasiekėme? 

 glaustai aprašykite veiklas, metodus, numatykite, veiklų trukmę, reikalingas priemones;  

 kokios galimos kliūtys ir grėsmės? Kaip jas įveikti?  

 

  



5 tema. Istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, kitų mokomųjų dalykų 
pilietinio turinio aktualizavimas 
 

Aktualumas 

Mokomųjų dalykų, ypatingai istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, etikos, tikybos, užsienio 

kalbų, menų, turiniai turi daug pilietiškumo ugdymo potencialo. Mokytojams svarbu mokėti jį įžvelgti ir 

atskleisti mokiniams. 

 

Potemės: 

 

5.1. Pilietiškumo ugdymas per istorijos ir lietuvių kalbos pamokas. 

Istorijos mokytojams siūlomos integruoto dalykinio (istorijos) ir socialinio pilietinio ugdymo kryptys 

teikia daug laisvės savarankiškai ir kūrybiškai modeliuoti ugdymo procesą, ieškoti įvairių ugdymo turinio 

integravimo formų ir būdų. Mokytojai gali stiprinti mokinių pilietinę ir kultūrinę savimonę įtraukdami 

juos į aktyvią kraštotyrinę, kultūrinę, savivaldos stiprinimo, klasės ir mokyklos bendruomenės kūrimo 

veiklą. Siūlomos šios integruoto ugdymo kryptys: 

 Lietuvos ir pasaulio istorijos reikšmingiausių patirčių pilietinis aktualizavimas, pilietinių vertybių 

ir idėjų raiška, jų gynimas Lietuvos visuomenės gyvenime praeityje ir dabar, apmąstytinos 

politinės lietuvių ir Lietuvos tautos formavimosi patirtys; 

 šiuolaikinės viešosios politikos reiškinių refleksija pasitelkus istorinius kontekstus ir jų kritinis 

vertinimas; 

 visuomeninės, politinės, kultūrinės Lietuvos tradicijos tyrinėjimas, puoselėjimas ir kūrimas. 

Kiekviena iš šių ugdymo krypčių detalizuojama siūlant galimus svarstyti, tyrinėti aspektus, 

rekomenduojant didaktinės veiklos gaires ir praktines užduotis. Mokytojai gali savo nuožiūra 

susiformuluoti jiems aktualius klausimus, konkretinti siūlomus aspektus, laisvai pasirinkti ugdymo turinį 

(istorijos ir dabarties reiškinius, asmenybes, tekstus, metodus / strategijas).  

Mokant(is) planuoti pilietinio ugdymo veiklas pamokose, siūloma remtis tiek klasikinio, tiek laisvojo 

ugdymo nuostatomis: stiprinti istorijos dalyko sąsajas su lietuvių kalba ir literatūra, etika, tikyba, menais 

ir kitais dalykais, taikyti aktyvius ir interaktyvius mokymo(si) būdus, atsižvelgti į mokinių poreikius ir 

mokymosi galimybes, skatinti konstruktyvų bendradarbiavimą, ugdyti iniciatyvumą ir atsakomybę už 

savo mokymą(si), t.y. sudaryti galimybes patiems numatyti veiklos tikslus, planuoti, kelti klausimus, 

diskutuoti, pasirinkti veiklos būdus, įsivertinti.  



Siūloma mokytojams pamokose nagrinėti tuos Lietuvos ir pasaulio istorijos epizodus, istorinius tekstus, 

istorinių asmenybių ir bendruomenių veiksmus, kurie skatintų diskutuoti apie laisvę, teisingumą, 

solidarumą, žmonių lygybę ir jų teises.  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams siūloma stiprinti mokinių pilietinę ir kultūrinę savimonę 

įtraukiant juos į aktyvią literatūrinę, kultūrinę, kraštotyrinę, kalbotyrinę, žurnalistinę veiklą, ugdant 

mokinių viešo kalbėjimo, kritinės žiniasklaidos ir viešojo diskurso analizės ir kitus įgūdžius. 

Lituanistams siūlomos šios integruoto ugdymo kryptys: 

 pilietinių vertybių raiška praeities ir dabarties lietuvių ir visuotinėje literatūroje (kultūroje); 

 lietuvių literatūros klasikos ir šiuolaikinių tekstų, perteikiančių tautinę ir politinę bendruomenę 

telkiančias, jos tapatybei svarbias reikšmes, idėjas, vertybes, simbolinius vaizdinius, analizė ir 

interpretacija; 

 šiuolaikinės kultūros reiškinių refleksija ir jų kritinis vertinimas; 

 kultūrinės tradicijos tyrinėjimas, puoselėjimas ir kūrimas; 

 žiniasklaidos ir viešosios erdvės analizė, kritinis vertinimas; 

 iškalbos lavinimas ir dalyvavimo viešojoje erdvėje gebėjimų ugdymas. 

Mokymų dalyviams pristatomos projekto „Kuriame Respubliką“ metu parengtos mokymo medžiagos 

„Piliečius ugdančios istorijos pamokos“ ir „Piliečius ugdančios lietuvių kalbos ir literatūros pamokos“. 

 

5.2. Pilietiškumo ugdymo gairės kitų dalykų pamokose. 

Pilietinio ugdymo turinys gali būti integruojamas į daugelio mokomųjų dalykų (etikos, tikybos, 

geografijos, gamtos mokslų, dailės, muzikos, teatro ir kt.) ugdymo turinį. Remdamiesi siūlomomis 

gairėmis ir anksčiau pateiktais istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros dalykų pilietinio aktualizavimo 

pavyzdžiais, mokytojai galėtų planuoti įvairias integruotas mokymosi veiklas, bendradarbiaudami 

tarpdalykinėse grupėse: 

 žymių Lietuvos mokslo, meno, švietimo, sporto ir kitų veiklos sričių žmonių indėlis į pilietinės ir 

politinės Lietuvos bendruomenės kūrimą(si) įvairiais istoriniais laikotarpiais, jų įsipareigojimas 

tautai, valstybei, gebėjimas priimti atsakingus sprendimus sudėtingose situacijose, jų autoriteto 

galia konsoliduojant tautą, visuomenę (straipsnių, viešųjų kalbų, vaizdo ir garso medžiagos 

analizė, refleksija ir vertinimas); 

 savo ir kitų kultūrų savitumo suvokimas, kultūrų ir požiūrių įvairovės pripažinimas – meno dalykų, 

kitų gimtųjų ir užsienio kalbų mokytojai galėtų rengti bendrus edukacinius projektus, 

skatinančius mokinius geriau pažinti savo ir kitų šalių kultūros asmenybes, meną, kultūrą, suvokti 

jų savitumą kitų kultūrų kontekste, diskutuoti apie globalizacijos keliamus iššūkius tautinių ir 



politinių bendruomenių tapatybei, kultūrų įvairovei ir savitumui; susipažinti su žymiausiais savo 

regiono kultūros, mokslo žmonėmis, menininkais, jų darbais (parengti interviu, organizuoti 

susitikimus, tyrinėti jų kūrybą, viešinti ir pan.); kūrybiškai plėtoti kultūros tradicijas (kurti įvairių 

meninių projektų scenarijus, siūlyti naujas idėjas, kaip viešosiose erdvėse kūrybiškai, savitai 

pristatyti kultūros paveldą, krašto mokslo pasiekimus, kurti naujas kultūros tradicijas ir pan.); 

 pilietinio sąmoningumo ir aktyvumo ugdymas, skatinant mokinius svarstyti ir spręsti aktualias 

Lietuvos Respublikos ir pasaulio socialines, politines, gamtosaugos problemas, organizuojant 

diskusijas, debatus, tiriamąją, pilietinę veiklą ir pan.  

 

Literatūra: 

1. Buehl, D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004.  

2. Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba, 2006. 
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moduliai pilietiškumui ugdyti. Vilnius: Lodvila, 2015. 

4. Piliečius ugdančios lietuvių kalbos ir literatūros pamokos. Projekto „Kuriame Respubliką“ siūlomi 

papildomi lietuvių kalbos ir literatūros dalyko moduliai pilietiškumui ugdyti. Vilnius: Lodvila, 2015. 

5. Senge, P. Besimokanti mokykla. Knyga praktikui. Versa / The Book, 2008, p.108–157, 496–502. 

6. Sėkmingo mokymosi link: mokyklų tobulinimo programos A komponento „Mokymo ir mokymosi sąlygų 

gerinimas Lietuvos pagrindinėse mokyklose“ dalinio komponento „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas“ I 

etapo patirtis (2002–2004 metai). Vilnius: Sapnų sala, 2004, p. 27–35, 53–90. 
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Galimos praktinio darbo užduotys: 

A. Dirbant grupėse kritiškai nagrinėjama projekto „Kuriame Respubliką“ istorijos bei lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojams parengta ugdymo medžiaga. Aptariama, kas jau dabar iš siūlomos medžiagos 

taikome praktikoje, kuo verta pasinaudoti.  

B. Dirbant grupėse parengiami plakatai: „Kuo verta papildyti istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojams pateiktas rekomendacijas?“ 

C. Dirbant grupėse ir remiantis istorikams bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams skirta ugdymo 

medžiaga aktualizuojamas kitų pasirinktų mokomųjų dalykų pilietinis turinys. 

  



6 tema. Žinių apibendrinimas ir įgytos patirties refleksija 
 

Po apibendrinančio pokalbio kiekvienas dalyvis atlieka pratimą, kuriuo įsivertina: ko mokėsi, kaip mokėsi 

ir ko išmoko, ką ketina panaudoti savo darbe? 

Aptariama užduotis savarankiškam darbui: pasirinktą pilietiškumo ugdymo idėją išmėginti pamokose 

arba mokyklos gyvenime darniai jungiant mokomojo dalyko pamokas su pilietine mokinių veikla. 

  



1. Priedas. Pilietinis veiksmas 
 

Skaitiniai mokyklos bendruomenei 

 

Geras pilietis – tai ne tik tas, kuris jaučia ar apmąsto savo santykį su valstybe ir bendrapiliečiais. Geras 

pilietis veikia. Tai nereiškia, kad apmąstymas nėra svarbu. Iš tikrųjų, kartais neapgalvoti veiksmai gali 

atnešti daugiau žalos, nei naudos: ar esate girdėję posakį – „nėra nieko blogiau, nei aktyvus kvailys“? Vis 

dėlto norisi paskatinti ir iniciatyvumą, veiklumą, kad mūsų žodžiai ir mintys atsispindėtų ir darbuose. 

Todėl tikimės, kad šis medžiagos priedas pastūmės kiekvieną skaitantį imtis prasmingų ir įdomių 

pilietiškų veiklų. Galima šią medžiagą skaityti dviese ar grupėje, mokytojams kartu su mokiniais, ir kartu 

atsakyti į siūlomus klausimus – tai galės būti pagrindas bendrai pilietinei jūsų veiklai.  

 

 

Paveikslas: cybergorillas.com 

 

Papasakokite kelis atvejus, kada buvote „darytojas“?  

 



Tikslai: 

 Išsigryninsime idėjas savo iniciatyvoms;

 Būsime susipažinę su patarimais, ko reikia sėkmingai pilietinei iniciatyvai;

 Pradėsime dėlioti planą savo iniciatyvoms įgyvendinti;

 Įsikvėpsime: viskas yra įmanoma, reikia tik pasiryžti!

Visi dideli žygiai prasideda nuo mažų žingsnelių. Galbūt dalis skaitančiųjų jau dabar turi daug patirties 

įgyvendinant įvairias iniciatyvas, o dalis dar tik pradeda svarstyti, ar verta kokių nors papildomų veiklų 

imtis. Bet kokiu atveju, patartina visada eiti į priekį, nebij

dar neišbandytus dalykus, bet ir kartu neprisiimti pernelyg didelio iššūkio, kad nepatektumėte į „panikos 

zoną“.  

 

JAUNI ŽMONĖS, PAKEITĘ PASAULĮ

 

Dažniausiai įkvepiančios istorijos yra pasakojamos apie

Šios istorijos yra tikrai labai svarbios, bet jų pasiklausius kartais atrodo, kad reikia dar palaukti, užaugti, 

subręsti, ir tik tada pradėti veikti. O iš tiesų, daug svarbių dalykų galima daryti jau 

nelaukiant, nesvarbu, kiek jums bebūtų metų. Galbūt šios kelios istorijos apie jaunus žmones, 

pakeitusius pasaulį, paskatins apie tai pagalvoti kitaip.

Išsigryninsime idėjas savo iniciatyvoms; 

Būsime susipažinę su patarimais, ko reikia sėkmingai pilietinei iniciatyvai;

Pradėsime dėlioti planą savo iniciatyvoms įgyvendinti; 

Įsikvėpsime: viskas yra įmanoma, reikia tik pasiryžti! 

prasideda nuo mažų žingsnelių. Galbūt dalis skaitančiųjų jau dabar turi daug patirties 

įgyvendinant įvairias iniciatyvas, o dalis dar tik pradeda svarstyti, ar verta kokių nors papildomų veiklų 

imtis. Bet kokiu atveju, patartina visada eiti į priekį, nebijoti išeiti iš „komforto zonos“ ir mėginti daryti 

dar neišbandytus dalykus, bet ir kartu neprisiimti pernelyg didelio iššūkio, kad nepatektumėte į „panikos 

 

JAUNI ŽMONĖS, PAKEITĘ PASAULĮ 

Dažniausiai įkvepiančios istorijos yra pasakojamos apie suaugusiuosius: įžymius, nusipelniusius žmones. 

Šios istorijos yra tikrai labai svarbios, bet jų pasiklausius kartais atrodo, kad reikia dar palaukti, užaugti, 

subręsti, ir tik tada pradėti veikti. O iš tiesų, daug svarbių dalykų galima daryti jau 

nelaukiant, nesvarbu, kiek jums bebūtų metų. Galbūt šios kelios istorijos apie jaunus žmones, 

pakeitusius pasaulį, paskatins apie tai pagalvoti kitaip. 

Būsime susipažinę su patarimais, ko reikia sėkmingai pilietinei iniciatyvai; 

prasideda nuo mažų žingsnelių. Galbūt dalis skaitančiųjų jau dabar turi daug patirties 

įgyvendinant įvairias iniciatyvas, o dalis dar tik pradeda svarstyti, ar verta kokių nors papildomų veiklų 

oti išeiti iš „komforto zonos“ ir mėginti daryti 

dar neišbandytus dalykus, bet ir kartu neprisiimti pernelyg didelio iššūkio, kad nepatektumėte į „panikos 

įžymius, nusipelniusius žmones. 

Šios istorijos yra tikrai labai svarbios, bet jų pasiklausius kartais atrodo, kad reikia dar palaukti, užaugti, 

subręsti, ir tik tada pradėti veikti. O iš tiesų, daug svarbių dalykų galima daryti jau dabar, nieko 

nelaukiant, nesvarbu, kiek jums bebūtų metų. Galbūt šios kelios istorijos apie jaunus žmones, 



Malala Yousafzai  

Malala yra jauniausia 

istorijoje Nobelio taikos 

premijos (2014 m.) 

laureatė: ja už vaikų teisės 

į išsilavinimą gynimą buvo 

apdovanota būdama 

septyniolikmetė. Kai jai 

buvo 11 metų, Malala 

pradėjo rašyti BBC 

tinklaraštį apie savo 

patirtis gyvenant Talibų 

kontroliuojamame rajone 

ir apie mergaičių teisę eiti į 

mokyklą. Pamažu Malala tapo žinoma už drąsiai tarptautiniu mastu išreiškiamą poziciją švietimo 

klausimais. 2012 metais Talibai pasikėsino į jos gyvybę, tačiau Malala išgyveno šūvius į galvą ir kaklą ir 

toliau tęsė savo prasmingą veiklą. Ji tapo plačiai pasaulyje atpažįstamu balsu už vaikų teisę į išsilavinimą. 

Daugiau apie Malalą skaitykite: http://www.bbc.com/news/world-asia-23241937  

Malalos fondo tinklapis: http://www.malala.org/#_  

Nuotrauka: Facundo Arrizabalaga/EPA 

 

Louis Braille  

Kai buvo mažas, Louisas Braille‘is apako dėl nelaimingo atsitikimo, tačiau dar 

būdamas vaikas išmoko gyventi su negalia. Jis puikiai mokėsi ir gavo stipendiją 

studijuoti Prancūzijos aklųjų karališkame institute. Ten besimokydamas, jis pradėjo 

kurti kodą, kuris padėtų akliesiems greitai ir patogiai skaityti bei rašyti. Pirminę šio 

rašto versiją Braille‘is pristatė 1824 metais, kai jam buvo penkiolika metų. Ir dabar, 

praėjus dviem šimtams metų, Brailio raštas yra pagrindinis aklųjų mokymosi ir 

komunikavimo raštu įrankis, pritaikytas įvairioms pasaulio kalboms.  

Paveikslas: braillenet.org 

 



Iqbal Masih  

Iqbal Masih – berniukas iš Pakistano, kurį vos 4 

metų amžiaus pardavė į vergiją dirbti kilimų 

industrijoje. Iqbal dirbo labai sunkiomis 

sąlygomis, dėl ko nukentėjo ir jo sveikata. 

Būdamas 12 metų, jis buvo šešiamečio ūgio. Po 

šešerių metų vergovės jam pavyko ištrūkti ir 

prisijungti prie organizacijos, kovojančios su 

vaikų vergija. Čia Iqbal turėjo galimybę eiti į 

mokyklą. Jis aktyviai prisidėjo prie organizacijos 

veiklos ir padėjo išlaisvinti apie 3000 Pakistano vaikų. Be to, jis aktyviai kėlė šią problemą pasauliniu 

lygiu, buvo apdovanotas taikos premijomis ir tapo kovos už vaikų teises simboliu. Iqbal buvo nušautas, 

kai jam buvo vos 12 metų. Manoma, kad už jo žūtį atsakingi kilimų mafijos nariai, kuriems kėlė grėsmę jo 

veikla.  

Daugiau apie Iqbal skaitykite čia: http://history1900s.about.com/od/1990s/a/IqbalMasih.htm  

Nuotrauka: worldschildrensprize.org 

 

 

Craig Kielburger  

Tuo metu kitame pasaulio krašte, Kanadoje, 

dvylikametis Craig Kielburger laikraštyje perskaitė apie 

Iqbal istoriją. Tai paskatino jį suburti savo dvylikamečius 

klasės draugus ir įkurti organizaciją „Išlaisvinkime 

vaikus“ [Free the Children]. Organizacija buvo sukurta 

siekiant atkreipti Šiaurės Amerikos žmonių dėmesį į 

vaikų vergijos problemas ir paskatinti vaikus prisidėti 

prie šios problemos sprendimo. Nuo 1995-ųjų 

organizacija pastatė daugiau kaip 650 mokyklų 

besivystančiose šalyse, jų darbas kasdien pasiekia 55 

000 vaikų. Organizacijos tikslas – išvaduoti vaikus iš skurdo ir išnaudojimo bei įveikti jaunų žmonių 

įsitikinimą, kad jie yra bejėgiai prisidėti prie teigiamų pokyčių pasaulyje. 

Skaitykite, ką Craig‘as veikia dabar: http://www.freethechildren.com/about-us/our-team/our-founders/   

Nuotrauka: metowe.com 

 



Katie Stagliano 

2008

kopūsto sodinuką. Jos prižiūrimas augalas  išaugo į 18 kilogramų kopūstą. 

Katie padovanojo užaugintą kopūstą labdaringai maisto organizacijai, kuri 

juo pamaitino 275

galėjo padėti paaukodama savo užaugintą maistą, Katie nusprendė įkurti 

vaikų prižiūrimus daržovių sodus, o užaugintą derlių skirti alkaniems. 

Šiandien jos judėjimas aukoja tūkstančius kilogramų šviežių dar

organizacijoms, padedančioms skurstantiems žmonėms. 

Katie Stagliano organizacijos tinklapis: 

Nuotrauka: lowes.com 

Susipažinus su šiomis skirtingomis jaunų žmonių istorijomis, kyla mintis, kad prasmingus ir didelius 

darbus galima nuveikti jau dabar, o nor

išradingumo – tereikia apsidairyti aplink, ir poreikį iškart pamatysite. O gal daugiau pastangų reikia, jei 

nori likti abejingas ir nieko nedaryti? 

 

KAS YRA PILIETINIS VEIKSMAS 
 

Skirkime šiek tiek laiko pasiaiškinti, kas yra pilietinis veiksmas. 

Katie Stagliano  

2008-aisiais, būdama devynerių, trečiokė Katie iš mokyklos parsinešė mažą 

kopūsto sodinuką. Jos prižiūrimas augalas  išaugo į 18 kilogramų kopūstą. 

Katie padovanojo užaugintą kopūstą labdaringai maisto organizacijai, kuri 

juo pamaitino 275 alkanus žmones. Matydama, kad daugeliui žmonių ji 

galėjo padėti paaukodama savo užaugintą maistą, Katie nusprendė įkurti 

vaikų prižiūrimus daržovių sodus, o užaugintą derlių skirti alkaniems. 

Šiandien jos judėjimas aukoja tūkstančius kilogramų šviežių dar

organizacijoms, padedančioms skurstantiems žmonėms. 

Katie Stagliano organizacijos tinklapis: http://www.katieskrops.com/

Susipažinus su šiomis skirtingomis jaunų žmonių istorijomis, kyla mintis, kad prasmingus ir didelius 

darbus galima nuveikti jau dabar, o norint sugalvoti, kokių pilietiškų veiksmų imtis, nereikia labai didelio 

tereikia apsidairyti aplink, ir poreikį iškart pamatysite. O gal daugiau pastangų reikia, jei 

nori likti abejingas ir nieko nedaryti?  

KAS YRA PILIETINIS VEIKSMAS  

Skirkime šiek tiek laiko pasiaiškinti, kas yra pilietinis veiksmas.  

aisiais, būdama devynerių, trečiokė Katie iš mokyklos parsinešė mažą 

kopūsto sodinuką. Jos prižiūrimas augalas  išaugo į 18 kilogramų kopūstą. 

Katie padovanojo užaugintą kopūstą labdaringai maisto organizacijai, kuri 

alkanus žmones. Matydama, kad daugeliui žmonių ji 

galėjo padėti paaukodama savo užaugintą maistą, Katie nusprendė įkurti 

vaikų prižiūrimus daržovių sodus, o užaugintą derlių skirti alkaniems. 

Šiandien jos judėjimas aukoja tūkstančius kilogramų šviežių daržovių 

organizacijoms, padedančioms skurstantiems žmonėms.  

http://www.katieskrops.com/  

Susipažinus su šiomis skirtingomis jaunų žmonių istorijomis, kyla mintis, kad prasmingus ir didelius 

int sugalvoti, kokių pilietiškų veiksmų imtis, nereikia labai didelio 

tereikia apsidairyti aplink, ir poreikį iškart pamatysite. O gal daugiau pastangų reikia, jei 

 



Dažniausiai pilietiškumas reiškiasi valstybės lygmenyje, tačiau nebūtinai. Gali būti pilietinės veiklos ir 

vietos bendruomenės lygmenyje, Europos lygmenyje, ir net yra kalbama apie pasaulinį pilietiškumą. 

Dažnai yra geriausia pradėti nuo savęs ir savo artimiausios aplinkos, tačiau nebūtina ties tuo sustoti.  

Pasvarstykite: Ar tai pilietinis veiksmas? Kodėl? 

1. Justė kruopščiai ir sąžiningai moka mokesčius. 

2. Mantas eidamas namo pakėlė nuo žemės šiukšlę ir ją išmetė į konteinerį. 

3. Saulė neatlygintinai davė kraujo.  

4. Petras, reikalaudamas korumpuoto pareigūno atsistatydinimo, paskelbė bado streiką. 

5. Tadas aplankė vaikų globos namus, ten surengė žaidimų vakarą. 

6. Monika subūrė šachmatų klubą. 

7. Julija susitarė su kaimynais sekmadienį surengti talką. 

Tiesą sakant, pilietiškumo apibrėžimų yra gausybė, mokslininkai prirašo daug puslapių besiginčydami, ką 

reikėtų laikyti pilietiškumu, o ko – ne. Vis dėlto dažniausiai yra sutariama dėl kelių požymių, kurie yra 

būdingi pilietiniam veiksmui: 

 Skirtas bendram labui; 

 Orientuotas į tam tikrą pilietinę, politinę bendruomenę, susijęs su tapatumu ir įsipareigojimu jai; 

 Paprastai yra nukreiptas į platesnį nei tarpasmeninis lygmenį; 

 Gali būti individualus, bet dažniau suburia grupę žmonių. 

Nesvarbu, kaip pavadinsime – svarbu pamėginti daryti tai, kas Jums rūpi, kas Jums svarbu. 

 

MŪSŲ PILIETINĖS INICIATYVOS IDĖJA 
 

Yra gausybė variantų, ką galima daryti svarbaus, įdomaus ir pilietiško, tačiau kaip sugalvoti, kaip išsirinkti 

konkrečią iniciatyvą, kuriai skirsite savo brangų laiką? Gal jums kyla labai daug idėjų, bet sunku išsirinkti, 

ko imtis? O gal jaučiate, kad norite daryti kažką, bet sunku konkrečiai sugalvoti, kas tai galėtų būti? 

Atsakymą į šį klausimą rasti padės nesudėtingas pratimas, kuriame reikia atsakyti į tris klausimus: kas 

man svarbu, kokios mano stiprybės ir kokie bendruomenės poreikiai. Kartais noras imtis pilietinių 

iniciatyvų kyla iš to, kad matomos aplink esančios problemos, kurias norisi spręsti. Tai yra išties gera 

paskata veikti, tačiau nebūtinai gera iniciatyvos idėja turi kilti iš negatyvumo – problemų matymo. 

Kartais geri darbai nuveikiami todėl, kad kyla geros idėjos, noras daryti gera. Bet ar toks požiūris nėra per 

daug pozityvus, gal stengiamasi nepastebėti tų problemų, kurios vis dėlto yra? Tiesa turbūt ta, kad yra 

svarbios abi pusės, jas reikėtų suderinti. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kaip galėtumėte panaudoti savo 

stiprybes.  



Taigi trys klausimai – patartina rasti ramaus laiko, įsiklausyti į save ir parašyti atsakymus.

1. Kas man svarbu? Pagalvokite, kas Jums yra 

temos Jus „užkabina“ –

dalykai Jums atrodo ypač vertingi ir prasmingi? 

2. Kokios mano stiprybės? 

turite? Kas Jums einasi nesunkiai? 

3. Kokie bendruomenės poreikiai? 

kokios aktualijos yra svarbios? Kai galvojate apie bendruomenę, 

apie savo mokyklą, apie vietovę, rajoną, valstybę, o gal galvosite apie pasaulines problemas. 

Matyt, geriausia yra pradėti nuo artimiausios aplinkos, tačiau Jūs esate laisvas išsirinkti savo 

veiklos lauką ir jame ieškoti be

Šie trys klausimai – tarsi trys ratai, kurių susikirtimo taške bus Jūsų pilietinės iniciatyvos idėja. Tai tarsi 

trys kolonos, kurios laiko kiekvieną gerą idėją, ir jos visos trys yra ypač svarbios. „Man svarbu“ kolona yra 

reikšminga, nes Jūs savo iniciatyvai skirsite, ko gero, nemažai savo laiko, ir tai greičiausiai bus 

savanoriška veikla. Bus ne tik įdomu, bus momentų, kai bus sunku ir Jūsų motyvacija svyruos. Tačiau 

jeigu idėja Jus „veža“, iš tiesų paliečia kažkurią širdies stygą, savo laik

ne tik teoriškai – juk daug kas gyvenime yra svarbu. Tai turi „užkabinti“ Jus asmeniškai. 

Kolona „Mano stiprybės“ taip pat yra svarbi. Aišku, kad daug ko galima išmokti, bet vis dėlto, jeigu norite 

veikti jau dabar, įsivardinkite, ką daryti mokate. Šios kolonos įsivardijimas padės Jums ieškotis komandos 

narių, kurių stiprybės Jus papildo. Tai yra svarbu taip pat ir dėl to, kad geriau valdysite tai, ką galite 

padaryti pats. Jeigu didžioji dalis iniciatyvos remsis kuri

patartina rasti ramaus laiko, įsiklausyti į save ir parašyti atsakymus.

Pagalvokite, kas Jums yra iš tikrųjų labai svarbu? Kas Jus iš tiesų „veža“? Kokios 

– apie ką galėtumėte kalbėti valandų valandas su užsidegimu? Kokie 

dalykai Jums atrodo ypač vertingi ir prasmingi?  

Kokios mano stiprybės? Įvardinkite, ką Jūs mokate daryti gerai? Kokias savybes ar įgūdžius 

turite? Kas Jums einasi nesunkiai?  

Kokie bendruomenės poreikiai? Ko reikia mano bendruomenei? Kokios spręstinos problemos, 

kokios aktualijos yra svarbios? Kai galvojate apie bendruomenę, galite pasirinkti 

apie savo mokyklą, apie vietovę, rajoną, valstybę, o gal galvosite apie pasaulines problemas. 

Matyt, geriausia yra pradėti nuo artimiausios aplinkos, tačiau Jūs esate laisvas išsirinkti savo 

veiklos lauką ir jame ieškoti bendraminčių.  

tarsi trys ratai, kurių susikirtimo taške bus Jūsų pilietinės iniciatyvos idėja. Tai tarsi 

trys kolonos, kurios laiko kiekvieną gerą idėją, ir jos visos trys yra ypač svarbios. „Man svarbu“ kolona yra 

savo iniciatyvai skirsite, ko gero, nemažai savo laiko, ir tai greičiausiai bus 

savanoriška veikla. Bus ne tik įdomu, bus momentų, kai bus sunku ir Jūsų motyvacija svyruos. Tačiau 

jeigu idėja Jus „veža“, iš tiesų paliečia kažkurią širdies stygą, savo laiko jai negailėsite. Tai turi būti svarbu 

juk daug kas gyvenime yra svarbu. Tai turi „užkabinti“ Jus asmeniškai. 

Kolona „Mano stiprybės“ taip pat yra svarbi. Aišku, kad daug ko galima išmokti, bet vis dėlto, jeigu norite 

įsivardinkite, ką daryti mokate. Šios kolonos įsivardijimas padės Jums ieškotis komandos 

narių, kurių stiprybės Jus papildo. Tai yra svarbu taip pat ir dėl to, kad geriau valdysite tai, ką galite 

padaryti pats. Jeigu didžioji dalis iniciatyvos remsis kurio nors kito sugebėjimais, galite užstrigti. Be to, 

patartina rasti ramaus laiko, įsiklausyti į save ir parašyti atsakymus. 

labai svarbu? Kas Jus iš tiesų „veža“? Kokios 

apie ką galėtumėte kalbėti valandų valandas su užsidegimu? Kokie 

Įvardinkite, ką Jūs mokate daryti gerai? Kokias savybes ar įgūdžius 

Ko reikia mano bendruomenei? Kokios spręstinos problemos, 

galite pasirinkti – ar galvosite 

apie savo mokyklą, apie vietovę, rajoną, valstybę, o gal galvosite apie pasaulines problemas. 

Matyt, geriausia yra pradėti nuo artimiausios aplinkos, tačiau Jūs esate laisvas išsirinkti savo 

 
tarsi trys ratai, kurių susikirtimo taške bus Jūsų pilietinės iniciatyvos idėja. Tai tarsi 

trys kolonos, kurios laiko kiekvieną gerą idėją, ir jos visos trys yra ypač svarbios. „Man svarbu“ kolona yra 

savo iniciatyvai skirsite, ko gero, nemažai savo laiko, ir tai greičiausiai bus 

savanoriška veikla. Bus ne tik įdomu, bus momentų, kai bus sunku ir Jūsų motyvacija svyruos. Tačiau 

o jai negailėsite. Tai turi būti svarbu 

juk daug kas gyvenime yra svarbu. Tai turi „užkabinti“ Jus asmeniškai.  

Kolona „Mano stiprybės“ taip pat yra svarbi. Aišku, kad daug ko galima išmokti, bet vis dėlto, jeigu norite 

įsivardinkite, ką daryti mokate. Šios kolonos įsivardijimas padės Jums ieškotis komandos 

narių, kurių stiprybės Jus papildo. Tai yra svarbu taip pat ir dėl to, kad geriau valdysite tai, ką galite 

o nors kito sugebėjimais, galite užstrigti. Be to, 



jeigu darysite tai, ką mokate, jusite daug daugiau malonumo tai darydami (nepapulkite į „panikos zoną“). 

Taigi patarimas – pritaikyti jau turimus savo įgūdžius naujoje pilietinės iniciatyvos srityje. Pavyzdžiui, 

jeigu sugalvojote sukurti filmuką apie aktualią socialinę problemą, bet nieko neišmanote apie filmų 

kūrimą, pamėginkite sugalvoti kitų būdų. Gal gerai rašote ir, užuot kūrę filmuką, galėtumėte parašyti 

straipsnių?  

O kolona „Bendruomenės poreikiai“ yra turbūt akivaizdi, bet reikia jos nepamiršti. Smagu galvoti apie 

savirealizaciją, kad Jums smagu kažką daryti, bet vis dėlto reikia pagalvoti, o kokią naudą tai duos 

kitiems, kokį poveikį tai turės bendruomenei? Jeigu Jūsų iniciatyva bus aktuali, daug lengviau sulauksite 

palaikymo ir bendraminčių. Jeigu įsivardinsite, ką norite nuveikti, pakeisti bendruomenėje, gal ir į 

rezultatą susitelkti, ir ieškoti išeičių bus lengviau.  

Taigi, kai gvildensite pilietinę idėją, būtinai pamatuokite, ar ją paremia visos šios trys kolonos. O jeigu 

ieškote idėjų pavyzdžių, apsilankykite projekto „Kuriame Respubliką“ tinklalapyje 

(www.kuriamerespublika.lt) – ten yra sukaupta nemažai patirties.  

 

SĖKMINGOS PILIETINĖS INICIATYVOS PRIELAIDOS 
 

Jeigu Jums rūpi ir jeigu ėmėtės kokios nors pilietinės iniciatyvos, jau yra labai gerai. Kad ir kokių rezultatų 

pasiektumėte, gal nepavyks viskas iš karto, bet svarbu ir tai, kad pradedate kauptis įvairiapusę patirtį, o 

patirtis juk atsiranda tik mėginant, darant, klystant ir ieškant išeičių. Taigi nenusiminkite, jeigu ne viskas 

pavyks taip, kaip Jūs norėjote, nebijokite surizikuoti ir mėginkite.  

Vis dėlto verta susipažinti su keliomis idėjomis – ką galėtumėte apgalvoti, kad Jūsų iniciatyva būtų 

sėkmingesnė. Tačiau nemanykite, kad pirma turite perskaityti daug patarimų, o tik paskui daryti. Jei jau 

idėja aiški ir turite ryžto – imkite ir darykite. O jeigu dar dvejojate, skaitykite toliau. Mėginkite, darykite ir 

po kiek laiko grįžkite prie šių užrašų.   

Taigi patarimai, kaip surengti sėkmingą pilietinę iniciatyvą, sugrupuoti į septynis žingsnius: 

1. Idėja  

2. Komanda 

3. Planas 

4. Viešinimas 

5. Tinkamas laikas 

6. Vadyba 

7. Resursai 



Pamėginkime apžvelgti viską pažingsniui. Jei jau dabar jaučiate, kad tam tikroje srityje stringate, iškart 

perskaitykite reikiamą skyrelį. 

 

1. Idėja 
 

Apie idėją jau daug kalbėjome išsigrynindami tris kolonas – kas Jums svarbu, kokios Jūsų stiprybės ir 

kokie Jūsų bendruomenės poreikiai. Surašėte visas tris kolonas, bet vis dar negalite apsispręsti, kokią 

idėją įgyvendinti? Pasitarkite su kitais. Pakalbėkite su bendraklasiais, mokytojais, kitais bendruomenės 

nariais ir užduokite jiems šiuos tris klausimus, arba tiesiog padiskutuokite, kokius jie mato 

bendruomenės poreikius ir spręstinas problemas. Jeigu jau maždaug ryškėja sritis, kurioje norite veikti, 

bet nežinote, kaip tai spręsti, pasidomėkite, kas jau buvo daryta šioje srityje, kas bandyta spręsti. Galite 

nustebti sužinoję, kiek daug žmonių jau mėgino atsakyti į panašius klausimus, kurie neduoda ramybės ir 

Jums. Gal rasite savo aplinkoje jau veikiančią nevyriausybinę organizaciją, kuri nagrinėja Jums rūpimus 

klausimus – drąsiai prisijunkite ir pasiūlykite savo pagalbą.  

Kartais atsitinka taip, kad kyla noras spręsti ypač globalias problemas, prieš kurias tiesiog svyra rankos, 

nes neaišku, kaip jas išspręsti (pavyzdžiui, masinė emigracija, jaunimo nedarbas, visuomenės pesimizmas 

ar pan.). Jeigu vis dėlto nutarėte, kad Jums yra tikrai svarbios šios problemos ir būtinai norite prie jų 

sprendimo prisidėti, pamėginkite įsivardinti problemą konkrečiau, pavyzdžiui, kaip tai veikia Jus 

kasdienybėje. Nekelkite sau tikslo išspręsti visą didžiulę problemą iškart, verčiau pamėginkite pagalvoti, 

kaip galėtumėte sumažinti jos apraiškas savo aplinkoje, kurią galite paveikti. Jeigu rasite būdą padėti 

konkrečiam žmogui, vadinasi, jau buvo verta. O iš konkrečios patirties vėliau kils minčių, kaip prisidėti ir 

prie sisteminio problemų sprendimo.  

Neretai būna, kad žmonės, galvodami apie pilietinės iniciatyvos idėją, išsikelia tikslą padaryti kitus 

pilietiškesnius, sustiprinti kitų pilietinį sąmoningumą, pakeisti visuomenės požiūrį ir pan. Tai yra labai 

gražūs tikslai ir norai, tačiau vis dėlto pagalvokite kaip galima konkrečiau, kokiais realiais darbais tai 

galėtų pasireikšti. Neperkelkite viso savo dėmesio abstrakčiai „visuomenei“ ir „jos požiūriui“. Verčiau 

patys imkitės pilietiškų žingsnių ir veiklų, tada ir kitus galėsite paskatinti pilietiškiau elgtis. Nepulkite kitų 

„pilietinti“: geriausias įkvėpimas yra gyvas pavyzdys.  

Greičiausiai jaučiate, kad yra daug aktualių klausimų, kuriais „kažkas turėtų kažką daryti“. Tiesiog reikia 

truputėlio laiko, drąsos ir atsakomybės, kad suprastumėte, kad tas „kažkas“ esate ne kas kitas, o Jūs 

pats. 

 

2. Komanda 
 



Dažniausiai pilietinės iniciatyvos yra įgyvendinamos veikiant ne po vieną, o komandoje. Deja, ganėtinai 

dažnai nusiviliama, kad tam tikra iniciatyva nelabai pavyko būtent dėl komandos nesusikalbėjimo. Šie 

patarimai gal bus akivaizdūs, bet vis dėlto jų nepaisant neretai suklumpama. Taigi imantis pilietinės 

iniciatyvos svarbu suburti komandą, kurioje žmonės: 

 Yra jungiami bendrų vertybių; 

 Tiki bendra idėja; 

 Turi galimybę panaudoti savo stiprybes; 

 Žino, kad jų nuomonė ir indėlis yra svarbūs; 

 Gali tobulėti; 

 Pasitiki vieni kitais; 

 Jaučia, kad idėja yra jų, su ja tapatinasi; 

 Gerai ir prasmingai leidžia laiką kartu. 

Yra tikrai nemažai žmonių, kuriems rūpi pilietiškumas, bet jie jaučiasi vieniši, juos apėmęs jausmas, kad 

tai daugiau niekam kitam nerūpi. Tačiau tereikia nauju žvilgsniu apsidairyti, peržvelgti savo 

bendramokslius, mokytojus: gal yra bent vienas, kuriam gali būti svarbu tai, kas svarbu man? Nereikia 

norėti, kad visi imtų ir užsinorėtų pilietiškai veikti. Jeigu jau įtariate, kad yra bent vienas žmogus, kuriuo 

galite idėjiškai kliautis – tai jau labai daug. Juk esate nebe vienišas. Šiuo atveju tikrai labiau verta žiūrėti 

pozityviai: neblokuokite savo noro kažką daryti sakydami, kad „niekam niekas nerūpi“, verčiau 

pasidžiaukite, kad kažkas kam nors rūpi, ir suvieniję jėgas pamėginkite šį tą nuveikti kartu.  

Taigi ieškodami bendražygių turbūt natūraliai linksite prie žmonių, kurie yra kažkuo panašūs į Jus. Gerai, 

jei tai bus vertybinis ir idėjinis panašumas, tačiau neieškokite savo „kopijų“ gebėjimų prasme. Kaip tik 

geriau, jeigu komandą sudaro žmonės, kurie vieni kitus papildo. Pavyzdžiui, jeigu esate strategas, Jums 

patinka kurti vizijas, pasiimkite į komandą veiksmo žmogų, kuris mažiau mėgsta strateguoti, o jaučia 

didesnį polinkį daryti, konkrečiai veikti, nes jeigu komandoje bus vien tik strateguotojai, tik kalbomis 

viskas ir apsiribos.  

Nepamirškite, kad pilietinės veiklos yra dažniausiai neapmokamos, tačiau jose dalyvaudami žmonės vis 

tiek nori kažką gauti, ir tai yra natūralu. Pagalvokite, kokia nauda gali būti žmonėms iš to, kad jie 

prisijungs prie komandos pilietinei iniciatyvai kurti? Žinoma, tai neturi būti materialinė, pragmatinė 

nauda, bet atsakymą į šį klausimą Jūs turėtumėte turėti. Nauda gali būti tokia: galimybė tobulėti, 

mokytis, įgyvendinti prasmingas veiklas, jaustis reikalingam, išgirstam, panaudoti savo stiprybes, 

susirasti draugų, gerai ir prasmingai praleisti laiką. Dirbdami komandoje, pasistenkite suprasti, kodėl 

žmonės šioje veikloje yra, kas juos motyvuoja. Vien gera idėja tikriausiai toli nenuveš – reikia, kad 

žmonėms būtų gera veikti kartu. Ir nepamirškite, kad komanda neatsiranda iš niekur – ją reikia nuolat 

kurti ir stiprinti.   

Judėti tolyn Jums bus lengviau, jeigu pagalvosite apie šiuos klausimus: 



Kokie žmonės galėtų aktyviai prisidėti prie Jūsų 

turėti, kad papildytumėte vienas kitą? Kuo Jūs pasitikite?

Ką jiems galėtumėte pasakyti apie pirminę idėją, kad tai juos patrauktų? Kokia jiems bus nauda iš to, kad 

prisijungs? 

Kaip dažnai komanda turėtų susitikti ar susisiekti? Ar visi tam turės laiko? Kur ir kada tai galėtų vykti? 

Nebijokite, jeigu Jūsų idėja yra labai abstrakti 

nuosavybės jausmą. Vis dėlto, jeigu kviečiate prie Jūsų prisij

nors tai kol kas ir bus abstrakti idėja ar tik jos kryptis. 

Gerai yra sutarti dėl reguliarių susitikimų laiko, net jei dar tiksliai nežinote, kokius veiksmus reikės daryti, 

ar kokiais darbais dalintis. Pamaž

nenorėkite visko iškart.  

Nieko tokio, jeigu šiame etape esate tik keliese 

negu kelioms dešimtims. Kitus žmones galėsite įtra

 

3. Planas 
 

Jeigu jau turite idėją ir komandą, pamėginkite sukonkretinti, ką tiksliai norite nuveikti. Kuo tiksliau 

įsivardinsite, ką norite pasiekti, tuo bus aiškiau, ką reikia daryti, kad tai pasiektumėte, ir galėsite 

kryptingai numatyti savo pastangas. Tikslui suko

aptarsime.  

Žmonės neretai sako, kad yra labai užsiėmę, daug žmonių daro labai daug įvairių veiklų. Tačiau verta 

pasvarstyti, ar tai, ką darome ir dėl ko stengiamės, duoda rezultatą? Gal kartais u

veiklomis, kurios suryja daug laiko, bet naudos atneša nedaug? Jeigu taip, ar tikrai verta jas daryti? Dar 

viena priežastis, dėl ko svarbu tiksliai apsibrėžti, ką norite pasiekti, yra ta, kad labai daug pilietinių temų 

KĄ NORIME PASIEKTI?

KĄ DARYTI, KAD TAI PASIEKTUME?

IŠ KUR ŽINOSIME, KAD PASIEKĖME?

Kokie žmonės galėtų aktyviai prisidėti prie Jūsų idėjos, kiek jų reikia? Kokius įgūdžius ar savybes jie turėtų 

turėti, kad papildytumėte vienas kitą? Kuo Jūs pasitikite? 

Ką jiems galėtumėte pasakyti apie pirminę idėją, kad tai juos patrauktų? Kokia jiems bus nauda iš to, kad 

da turėtų susitikti ar susisiekti? Ar visi tam turės laiko? Kur ir kada tai galėtų vykti? 

Nebijokite, jeigu Jūsų idėja yra labai abstrakti – su komanda ją kartu konkretinant, visi galės jausti 

nuosavybės jausmą. Vis dėlto, jeigu kviečiate prie Jūsų prisijungti, turite pasakyti, kam ir kodėl kviečiate, 

nors tai kol kas ir bus abstrakti idėja ar tik jos kryptis.  

Gerai yra sutarti dėl reguliarių susitikimų laiko, net jei dar tiksliai nežinote, kokius veiksmus reikės daryti, 

ar kokiais darbais dalintis. Pamažu, reguliariai besikalbant ir kartu ieškant atsakymų, juos ir surasite 

Nieko tokio, jeigu šiame etape esate tik keliese – juk keletui žmonių bus lengviau susikalbėti, susitarti, 

negu kelioms dešimtims. Kitus žmones galėsite įtraukti vėliau.  

Jeigu jau turite idėją ir komandą, pamėginkite sukonkretinti, ką tiksliai norite nuveikti. Kuo tiksliau 

įsivardinsite, ką norite pasiekti, tuo bus aiškiau, ką reikia daryti, kad tai pasiektumėte, ir galėsite 

kryptingai numatyti savo pastangas. Tikslui sukonkretinti padės keli įrankiai, kuriuos šiame skyrelyje ir 

Žmonės neretai sako, kad yra labai užsiėmę, daug žmonių daro labai daug įvairių veiklų. Tačiau verta 

pasvarstyti, ar tai, ką darome ir dėl ko stengiamės, duoda rezultatą? Gal kartais u

veiklomis, kurios suryja daug laiko, bet naudos atneša nedaug? Jeigu taip, ar tikrai verta jas daryti? Dar 

viena priežastis, dėl ko svarbu tiksliai apsibrėžti, ką norite pasiekti, yra ta, kad labai daug pilietinių temų 

KĄ NORIME PASIEKTI?

KĄ DARYTI, KAD TAI PASIEKTUME?

IŠ KUR ŽINOSIME, KAD PASIEKĖME?

idėjos, kiek jų reikia? Kokius įgūdžius ar savybes jie turėtų 

Ką jiems galėtumėte pasakyti apie pirminę idėją, kad tai juos patrauktų? Kokia jiems bus nauda iš to, kad 

da turėtų susitikti ar susisiekti? Ar visi tam turės laiko? Kur ir kada tai galėtų vykti?  

su komanda ją kartu konkretinant, visi galės jausti 

ungti, turite pasakyti, kam ir kodėl kviečiate, 

Gerai yra sutarti dėl reguliarių susitikimų laiko, net jei dar tiksliai nežinote, kokius veiksmus reikės daryti, 

u, reguliariai besikalbant ir kartu ieškant atsakymų, juos ir surasite – 

juk keletui žmonių bus lengviau susikalbėti, susitarti, 

Jeigu jau turite idėją ir komandą, pamėginkite sukonkretinti, ką tiksliai norite nuveikti. Kuo tiksliau 

įsivardinsite, ką norite pasiekti, tuo bus aiškiau, ką reikia daryti, kad tai pasiektumėte, ir galėsite 

nkretinti padės keli įrankiai, kuriuos šiame skyrelyje ir 

 

Žmonės neretai sako, kad yra labai užsiėmę, daug žmonių daro labai daug įvairių veiklų. Tačiau verta 

pasvarstyti, ar tai, ką darome ir dėl ko stengiamės, duoda rezultatą? Gal kartais užsiimame savitikslėmis 

veiklomis, kurios suryja daug laiko, bet naudos atneša nedaug? Jeigu taip, ar tikrai verta jas daryti? Dar 

viena priežastis, dėl ko svarbu tiksliai apsibrėžti, ką norite pasiekti, yra ta, kad labai daug pilietinių temų 

IŠ KUR ŽINOSIME, KAD PASIEKĖME?



ir veiklų yra begalinės, o socialinės problemos, su kuriomis susiduriame, atrodo tokios neįveikiamos, kad 

tarsi niekada nebus pabaigos tiems darbams, kuriuos norėtume nuveikti. Vis dėlto, jeigu išsikeliame 

realų ir apčiuopiamą tikslą, galėsime sustoti ir pasidžiaugti, kai jį pasieksime. O sėkmė juk motyvuoja 

dirbti toliau! 

Geri tikslai yra angliškai vadinami SMART tikslais: 

Specific: konkretus, siaurai apibrėžtas.  

 ar tiksliai ir su visomis detalėmis žinote, kaip atrodo pasiektas tikslas? 

Measurable: išmatuojamas 

 ar galite bet kuriuo momentu išmatuoti pasiektą pažangą? 

Attainable: pasiekiamas 

 ar turėdami omenyje dabartinę situaciją, galite savo tikslą pasiekti? 

Relevant: prasmingas 

 ar jį pasiekus, jūsų gyvenimas pajudės norima linkme? 

Timely: apribotas laiku 

 kada tikslas turi būti pasiektas? 

Pavyzdžiui: 

Per keturias savaites surinkti parašus (kiekvienas bent po 30 parašų per savaitę) peticijai dėl ekologiško 

maisto valgykloje.  

Per mėnesį išviešinti renginį siekiant padidinti jo lankomumą: 2 straipsniai vietinėje spaudoje, laiškai 15-

ai jaunimo organizacijų, 3 susitikimai su mokyklų atstovais, išdalinta 500 lankstinukų gyventojams. 

Šie pavyzdžiai, kaip matote, yra kiek „griozdiški“, nėra labai trumpai suformuluoti. Mėgindami įvilkti savo 

tikslus į „SMART“ modelį, turėkite galvoje, kad tai yra svarbu jūsų vidiniam komandos naudojimui. 

Išoriniam komunikavimui verta apibrėžti tikslus trumpiau. Svarbu, kad su komanda tiksliai žinotumėte, 

ką turite omenyje. Šitaip suformulavę tikslą jau iš esmės turėsite esminę plano dalį. 

Pasipraktikavimui pamėginkite sukonkretinti šiuos tikslus, kad jie būtų „SMART“: 

1. Paskatinti žmones sąmoningai balsuoti rinkimuose; 

2. Pasiekti, kad žmonėms rūpėtų benamiai gyvūnai; 

3. Užtikrinti, kad mūsų kaimynystėje vaikai turėtų, ką veikti po pamokų ir nesivalkiotų gatvėse;  

4. Surengti aplinkos tvarkymo talką X rajone (miestelyje). 

5. Sustiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje. 



Po to, kai išsiaiškinome, kaip konkrečiau suformuluoti tikslą, pamėginkite atsakyti į šiuos klausimus apie 

savo pilietinę iniciatyvą – tai padės Jums judėti pirmyn: 

Ką konkrečiai noriu pasiekti, įgyvendinti?  

Kaip tai atrodys, jeigu tikslą pasieksiu? Iš kur žinosiu, kad jį pasiekiau? 

 

4. Vadyba 
 

Šiame skyrelyje pateikiami keli patarimai, jeigu norite dirbti veiksmingiau. Kuo daugiau veiklų imatės, tuo 

labiau tenka pagalvoti apie asmeninės ar komandinės vadybos įrankius ir technikas. Jeigu dabar viską 

spėjate ir nekyla jokių keblumų, galite per daug galvos su įrankiais sau nesukti. Bet jeigu jaučiate, kad 

norėtumėte suspėti daugiau, paskaitykite šiuos patarimus ir gal kils minčių, ką derėtų pakeisti savo 

kasdienybėje ir komandiniame darbe įgyvendinant iniciatyvas.  

 

Nuotrauka: flickr.com. Paveikslas: dreamstime.com 

 

Jeigu dvejojate, ar jūsų dienotvarkėje atsiras laiko pilietinėms iniciatyvoms, perkratykite savo 

kasdienybę. Ar tikrai tikslingai išnaudojate savo laiką? Jeigu atrodo, kad laikas labai greitai dingsta ir 

nieko nesuspėjate, pamėginkite nukreipti mintis į rezultatą: ar tai, ką darau, tikrai kuria išliekamąją 

vertę? Kam konkrečiai tai atneša naudą? O gal tiesiog labiau mėgstu vaidinti labai svarbų ir užsiėmusį 

žmogų? Gal reikėtų kryptingiau sutelkti jėgas? O gal į veiklas įtraukti daugiau žmonių ir pasidalinti 

atsakomybėmis?  



Patarimai, kaip „Aš su savimi“ vadybos srityje išvengti dažnų klaidų:  

 Mėgiami/nemėgiami darbai. Tokia jau ta žmogiška prigimtis, kad nejučia norisi pirmiau daryti 

mėgiamus, smagius darbus. Nepamirškite, kad kai kuriuos darbus padaryti tiesiog reikia – ir 

pradėkite nuo jų, o malonius darbus pasilikite „desertui“.  

 Numatomas ir dozuojamas laikas užduočiai. Yra labai daug dalykų, kuriuos galima tobulinti ir 

tobulinti iki begalybės, tačiau juk mūsų laikas visada yra ribotas. Jeigu pasakysite sau, kiek galite 

sau leisti skirti laiko tam tikrai veiklai, tai motyvuos susikoncentruoti ir atlikti ją greičiau.  

 Jeigu tiksliai nežinai, kaip daryti, pasitark, o ne atidėliok. Juk būna tokių darbų, kurių 

įgyvendinimas nusikelia, ir dažna to priežastis yra ta, kad žmogui nėra visiškai aišku, kaip ją 

atlikti. Tokiu atveju geriau yra ne laukti, kol paaiškės, o imti ir pamėginti išsiaiškinti, ką ir kaip 

tiksliai reikėtų padaryti. Nepamirškite, kad daugiausiai laiko atima atidėliojimas. 

Geri vadybiniai sprendimai su komandos nariais taip pat labai padeda sklandžiau įgyvendinti 

iniciatyvas. Pateikiami keli patarimai: 

 Yra už visumą atsakingas koordinatorius. Žinoma, iniciatyva puikiai gali suveikti, jeigu yra 

pasidalinti lyderystės vaidmenys ir vieno vadovo nėra. Vis dėlto, ypač pradedant idėją 

įgyvendinti, yra lengviau, kai visiems yra žinoma, kas mato iniciatyvos visumą ir užtikrina, kad 

bus apgalvoti visi žingsniai, nes kartais, pasidalinus atsakomybėmis, žmonės įsigilina į savo sritį ir 

pamiršta pažiūrėti į bendrą paveikslą.  

 Adekvatus pareigų pasiskirstymas. Čia turima omenyje, kad žmonės užkraunami ne per daug ir 

ne per mažai. Žinoma, bus tokių aplinkybių, kad vieni dalyviai įsitrauks intensyviau, o kiti mažiau 

prisijungs, bet reikia pajausti, ar neatsiranda trinties dėl to, kad vieni daro darbą už kitus. 

Reikėtų su komanda reguliariai aptarti, kaip jie vertina savo ir kitų darbo indėlį į bendrą 

komandos darbą.  

 Aiškūs susitarimai. Apskritai, reikia siekti aiškumo, jeigu norite susitarti ir įgyvendinti bendras 

veiklas. Todėl reikia skirti laiko aptarti, ar visi komandos nariai supranta, kas, kodėl ir kaip yra 

daroma, ką tiksliai ir iki kada kiekvienas įsipareigoja padaryti, kad reikiami iniciatyvai žingsniai 

neliktų pakibę ore. Be to, užuot skubėjus pulti ir daryti, reikėtų iš anksto aiškiai aptarti lūkesčius, 

kaip komanda įsivaizduoja, kas turėtų būti padaryta. Kitu atveju, gali būti kritikuojama po to, kai 

kuris nors komandos narys padarys darbą pagal savo supratimą.  

 Reguliarus susižinojimas. Labai daug nusivylimo ir nervų kelia tai, jeigu įvyksta komunikacinis 

„štilis“, žmonės prapuola, neatrašo. Reikia susitarti, kad komandos nariai visada turi atsakyti į 

laiškus ir skambučius, nors tas atsakymas gali būti ir toks: „kol kas nežinau, išsiaiškinsiu 

pirmadienį“. Jeigu prapuolate ir nesusižinote, sukuriate įtampą, nes kitiems reikia spėlioti, kodėl 

Jūs neatsakote, be to, sukuriate kitiems papildomo darbo – tenka Jūsų ieškoti.  

 Jei kas nors negali padaryti to, ką reikia, perduoda tai daryti kitam. Gyvenime būna visko, būna, 

kad pasižadate ką nors padaryti, bet pasikeičia aplinkybės ir nebespėjate. Gal tai bus netikėtai 

užklupusi egzaminų sesija, o gal rimtos asmeninės priežastys. Bet kokiu atveju, geriau yra atvirai 



pasakyti – „atsiprašau, nebespėju, padaryti negalėsiu“, ir jeigu pavyksta, surasti, kas padarys už 

Jus. Taip yra daug geriau, negu veltui pernelyg optimistiškai tikėtis, kad stebuklingai viską 

suspėsite, o paskui nepadaryti nieko – taip nuvilsite savo komandą.  

 Nuolat analizuojama pažanga ir kliūtys. Nepamirškite nuolat aptarti procesą su komanda, 

nelaukite, kol įsisenės konfliktai ir pasidarys sunku juos išspręsti. Juk svarbus ne tik rezultatas, 

bet ir procesas, kaip Jūsų komanda stiprėja ir tobulėja kartu.  

 Mokėti suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį. Kartais žmonės jautriai reaguoja, jei sulaukia kritikos, ir, 

užuot įsiklausę ir pasinaudoję kritika tobulėjimui, įsižeidžia. Kartais ir kritika būna išsakoma 

nelabai geranoriškai. Dirbant kartu padeda susitarimas, kad grįžtamojo ryšio iš komandos narių 

bus siekiama ir jis bus vertinamas. Pavyzdžiui, sakėte kalbą per renginį? Paklauskite draugų, kaip, 

jų manymu, Jums pavyko. Nelaukite tik pagyrimų – paklauskite, ką jie siūlytų tobulinti.  

 Klausyti ir išgirsti. Sakoma, kad žmonės išmoksta kalbėti per pirmus gyvenimo metus, o klausyti 

mokosi visą likusį gyvenimą. Kai kurie komandos nariai būna labiau šnekūs, kiti būna tylesni. 

Tačiau dažniau būna taip, kad tylieji turi labai vertingų įžvalgų ir pasiūlymų, tik kartais 

pasivargina juos išsakyti. Skirkite laiko, kad kiekvienas komandos narys galėtų pasakyti savo 

nuomonę, o ne tik tie, kurie nori ir visada šiaip ar taip šneka.  

 Laiku pagirti, padrąsinti, paskatinti, padėkoti. Nepriimkite nieko kaip savaime suprantama: jeigu 

Jūsų komandos narys padarė kokį nors žingsnį ar atliko veiklą – nepamirškite padėkoti ir 

pasidžiaugti! Žmonėms smagu, kai jaučiasi, kad jų darbą vertina, kad jų indėlis yra svarbus. Deja, 

dažnai būna taip, kad geras darbo atlikimas laikomas savaime suprantamu dalyku, ir 

atkreipiamas dėmesys tik tada, kai padaroma blogai.  

Papasakokite apie sėkmingo darbo komandoje patirtį. Kokia buvo sėkmės paslaptis? Kokių nesklandumų 

Jums yra kilę dirbant komandoje? Kaip manote, kodėl jie kilo? Ką galėjote daryti kitaip? 

 

5. Resursai 
 

Apsižvalgykite, kokių resursų jau esama šalia. 

Įdomus pavyzdys, kaip, pamatęs bendruomenėje esančius resursus, gali prieiti prie įdomios veiklos yra 

rašytojo Dave Eggers iniciatyva. Kalbėdamasis su pažįstamais mokytojais jis suprato, kad vaikams labai 

trūksta individualaus konsultavimo, kad reikia, jog kas nors su jais užsiimtų. O resursas, kurį jis pastebėjo, 

buvo toks: nemažai žmonių jų bendruomenėje dirbo laisvu grafiku – buvo rašytojai, akademikai. Šį 

bendruomenės resursą sujungęs su bendruomenės poreikiu, jis sukūrė popamokinės veiklos grupę 

vaikams, veikiančią kaip „piratų parduotuvė“. D. Eggers kalbą galite išklausyti čia: 

Dave Eggers: My wish: Once Upon a School (TED2008) 

http://www.ted.com/talks/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school   

 



Numatykite, kiek šių resursų jūsų pilietinei iniciatyvai reikia ir iš kur jų būtų galima gauti:  

 Laiko 

 Įgūdžių (pvz. kas moka maketuoti ar rašyti be klaidų, viešai kalbėti) 

 Paramos daiktais, „natūra“ 

 Pinigų 

 Patalpų 

 Kontaktų, ryšių 

 Rekomendacijų 

 Viešinimo kanalų (informacinės paramos) 

Nepamirškite padėkoti visiems prisidėjusiems!  

 

KITI ŽINGSNIAI, APIBENDRINIMAS 
 

Taigi susipažinome su patarimais, kurie gali būti naudingi galvojant apie pilietinę iniciatyvą: kalbėjome 

apie idėją, komandą, planą, vadybą ir resursus.  

Pagalvokite, ką patyrėte kartu su kitais mokyklos bendruomenės nariais skaitydami šiuos patarimus:  

 Ką svarbaus pasitvirtinote, ką jau anksčiau žinojote? 

 Ką sužinojote naujo ir įdomaus?  

 Kaip žiūrite į galimybę imtis kokios nors pilietinės iniciatyvos? (atsargiai? su baime? o kodėl 

nepamėginus?) 

Kas toliau? Kaip šias žinias ir idėjas paversti veikla? Sakoma, kad dabartinės jaunų žmonių kartos atstovai 

yra ypatingi tuo, kad turi gana dideles ambicijas pakeisti pasaulį, bet kartu yra linkę šiuos žygius atidėti 

„rytojui“. Taigi ką daryti, kad pradėtumėte savo žygius jau šiandien?  

Pamėginkite dabar atlikti šias užduotis raštu.  

 Išsirinkite vieną konkretų žingsnį, kurį pirmiausiai turite padaryti, ir jį užsirašykite.  

 Iki kada jį padarysite?  

 Kokios kliūtys gali užkirsti kelią šį žingsnį padaryti iki įvardinto laiko?  

 Kaip šių kliūčių išvengti?  

Jeigu bus sunku...  



Prisiminkite, kodėl darote tai, ką darote.  

Pasvarstykite, kokios kliūtys trukdo judėti pirmyn ir kaip jas įveikti.  

Pagalvokite, kieno pagalbos galite prašyti, su kuo galite pasitarti.  

Nemėginkite įtikti visiems. Jeigu kažką keičiate, natūralu, kad bus tuo nepatenkintų žmonių.  

Viskas yra įmanoma, reikia tik pasiryžti!  

Būkite vieni kitų skatintojais! 

  



2 Priedas. Mokykla, kaip Mažoji Respublika: vertybės 
 

 
 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


