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ĮVADAS  
 

Kas lemia kolegijos pasirinkimą ugdyti pilietiškus studentus? Visų pirma, bendros nuostatos, 

bendri sutarimai ir bendra vizija. Pilietiškumas ar pilietinis sąmoningumas suprantamas kaip 

atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principų laikymusi pagrįstas asmens ryšys su politine 

bendruomene, su valstybe.  

Kolegijos turėtų kryptingai ugdyti studentų pilietinį sąmoningumą, t.y. ugdyti sąmoningą, 

atsakingą ir pilietiškai aktyvų žmogų. 

Ko reikia, kad studentai būtų aktyvūs ir sąmoningi? Kaip ir visur – pavyzdžio. Pilietiškumo 

pavyzdžių studentai visų pirma atsineša iš šeimų, mokyklų, draugų bei visuomenės.  

Svarbu nagrinėti, kaip studentai supranta pilietiškumą: ar tik kaip dalyvavimą  

nevyriausybinių organizacijų veikloje, ar kaip  savo siaurų tapatybių, grindžiamų priklausymu 

giminės ar draugų grupei, peržengimą ir pilietinės tapatybės išsiugdymą, priklausomybės politinei 

bendruomenei įgijimą. 

Daug naudingų patarimų, kaip neformaliai dirbti su jaunimu yra pateikta 2013 m. 

parengtame leidinyje „Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika 

Lietuvoje1“. Šiame vadove išskirti principai, kurie lemia veiklos sėkmę ar nesėkmę.  

                                                             

1 http://neformaliai.lt/2013/12/11/prist atome-darbo-su-jaunimo-grupemis-vadovas-neformaliojo-ugdymo-praktika-
lietuvoje/ 
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Neformaliojo ugdymo principai 

(Parengtas pagal „Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje“) 

 

Pastaruoju metu Lietuvoje yra keliami itin jautrūs klausimai, kurie iš dalies galėtų būti 

sprendžiami aktyvinant studentų neformaliąją veiklą.  

Pagrindinis klausimas – kas yra aktyvus pilietis, kas yra prasminga pilietinė veikla, kaip 

galima skatinti Lietuvos gyventojus tapti sąmoningais piliečiais?  

 

PILIETINIS VEIKSMAS 
 

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 

Aktyviai 
neformaliose 

veiklose 
veikiantis 
jaunimas   

Savanoriškumas  

Aktyvus 
dalyvavimas 
ugdymo(si) 

procese 

Visumos 
principas 

Mokymasis iš 
patirties 

Nekonkurencinės 
aplinkos kūrimas  

Atviras ir 
neformalus 

bendravimas  

Į grupės procesą 
orientuotas 
ugdymas(is)  
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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.  

 

 

Šaltinis: cybergorillas.com 

 

Užduotis sau 

Pagalvokite apie 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, nebijoti išeiti iš 

http://www.cybergorillas.com/humor/humor-the-thinker-the-doer/
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„komforto zonos“ ir mėginti daryti dar neišbandytus dalykus, bet ir kartu neprisiimti pernelyg 

didelio iššūkio, kad nepatektumėte į „panikos zoną“.  

 

Šios priemonės tikslas – pateikti patirčių, praktinių patarimų, idėjų, paskatinsiančių 

aukštųjų mokyklų dėstytojus ir studentus aktyvinti studentų neformalias iniciatyvas, veiklas, taip 

išreiškiant savo pilietiškumą. Skaitykite ir veikite drauge! 
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I. STUDENTAMS – ĮKVĖPIMUI  
 

 

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 dabar, nieko nelaukiant, nesvarbu, kiek jums bebūtų metų. Galbūt šios kelios 

istorijos apie jaunus žmones, pakeitusius pasaulį, paskatins apie tai pagalvoti kitaip.  

Ar vaikas gali pakeisti šalies likimą? Taip. Manoma, kad kai kurie vaikai pakeitė net viso 

pasaulio likimą. Pažvelkime kiek plačiau. Šios istorijos gali būti paskata studentams būti 

aktyviems. Be to, tai puikūs pavyzdžiai, kuriais studentai galėtų remtis įtraukdami į aktyvų pilietinį 

gyvenimą savo jaunuosius draugus, mokinius.  

Louis Braille 
(1809–1952) 
 

 

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.  
Daugiau apie Louis Braille skaitykite čia:  
http://silutevb.lt/media/public/stories/Virtualios_parodos/l
uisas_brailis.pdf  
 

Iqbalas 
Masihas 
(1982–1995)  

 

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  

http://silutevb.lt/media/public/stories/Virtualios_parodos/luisas_brailis.pdf
http://silutevb.lt/media/public/stories/Virtualios_parodos/luisas_brailis.pdf
http://history1900s.about.com/od/1990s/a/IqbalMasih.htm
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Craig 
Kielburger 
(g. 1982) 
 

 

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/  

Katie 
Stagliano (g. 
1999) 

 

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 daržovių 
organizacijoms, padedančioms skurstantiems žmonėms. 
Katie Stagliano organizacijos tinklapis: 
http://www.katieskrops.com/  

Thandiwe 
Chama (g. 
1991) 

 

Kilusi iš Zambijos, būdama aštuonerių, pateko į keblią padėtį: 
nebelikus mokytojų buvo uždaryta jos mokykla. Mergaitė 
kartu su 60 kitų vaikų ėmė ieškoti kitos mokyklos: juos 
priėmė Jacko Cecupo mokykla Lusakoje. Po šio pasiekimo 
Thandiwe ėmė kovoti už vaikų teisę į išsilavinimą, bažnyčiose 
kalbėti apie AIDS. „Kai vaikams suteikiama galimybė, jie 
užtikrintai gali paversti pasaulį geresne vieta“, – sako 
Thandiwe Chama. 

Malala 
Yousafzai (g. 
1997) 
 

 

Malala yra jauniausia istorijoje Nobelio taikos premijos (2014 
m.) laureatė: ji 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/#_ 

http://www.freethechildren.com/about-us/our-team/our-founders/
http://www.freethechildren.com/about-us/our-team/our-founders/
http://www.katieskrops.com/
http://www.bbc.com/news/world-asia-23241937
http://www.malala.org/#_
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Gregory 
Smith (g. 
1990) 

 

Į universitetą įstojęs 10-ties, 12-os metų amžiaus 
nominuotas Nobelio premijai. Gregory ne tik mokslų 
„genijus“ - kol intensyviai nesimoko, šis jaunuolis keliauja 
aplink pasaulį kaip vaikų teisių aktyvistas. Jis – organizacijos 
International Young Advocates, kovojančios už vaikų teises, 
įkūrėjas, apie vaikų teisių problemas kalbėjęsis su daugeliu 
pasaulio valstybių lyderių. Už kilnius darbus Gregas buvo 
nominuotas Nobelio premijai keturis kartus.  
Plačiau skaitykite:  
http://www.starwheels.com/infopage.php?pagename=greg
orysmith  

Elaina Smith 
(g. 2002) 

 

Septynerių Elaina gavo darbą vietinėje radijo laidoje po to, 
kai paskambino tai pačiai radijo stočiai ir davė vienai 
patarimą jo prašiusiai merginai. Jos patarimas taip išgarsėjo, 
kad dabar ji patarinėja tūkstančiams suaugusių klausytojų, 
kurie skundžiasi viskuo – nuo noro nusižudyti iki klausimo 
kaip palikti antrąją pusę. 

 

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 išradingumo – tereikia apsidairyti aplink, ir poreikį iškart pamatysite. O gal 

daugiau pastangų reikia, jei nori likti abejingas ir nieko nedaryti?  

 

  

http://www.starwheels.com/infopage.php?pagename=gregorysmith
http://www.starwheels.com/infopage.php?pagename=gregorysmith
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KAS YRA PILIETINIS VEIKSMAS? 
 

Skirkime šiek tiek laiko pasiaiškinti, kas yra pilietinis veiksmas. 

 

 

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.  

 

Užduotis sau 

Galima pasvarstyti: 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: 
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 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. 

 

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, 

 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, parašyti atsakymus. 

1. Kas man svarbu? Pagalvokite, kas Jums yra iš tikrųjų labai svarbu? Kas Jus iš tiesų 

„veža“? Kokios temos Jus „užkabina“ – apie ką galėtumėte kalbėti valandų valandas su 

užsidegimu? Kokie dalykai Jums atrodo ypač vertingi ir prasmingi? 

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

įgūdžius turite? Kas Jums einasi nesunkiai? 

3. Kokie bendruomenės poreikiai? Ko reikia mano bendruomenei? Kokios spręstinos 

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

– ar galvosite apie savo mokyklą, apie vietovę, rajoną, valstybę, o gal galvosite apie 
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pasaulines problemas. Matyt, geriausia yra pradėti nuo artimiausios aplinkos, tačiau Jūs 

esate laisvas išsirinkti savo veiklos lauką ir jame ieškoti bendraminčių. 

 

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 laiko 

jai negailėsite. Tai turi būti svarbu 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 kurio 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 
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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 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.  

Siūlome keletą idėjų, ką galėtumėte apgalvoti, kad iniciatyva būtų sėkmingesnė. Šis 

siūlymas nereiškia, kad pirmiausia 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 penkis žingsnius: 

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 



15 
 

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: 
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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 

Komanda  Gali tobulėti 

Tiki vieninga 
idėja 

Gerai ir 
prasmingai 
leidžia laiką 

kartu  

Jaučia, kad 
idėja yra jų, su 
ja tapatinasi 

Yra jungiami 
bendrų 
vertybių 

Turi galimybę 
panaudoti 

savo stiprybes 

Pasitiki vieni 
kitais  

Žino, kad jų 
nuomonė ir 
indėlis yra 

svarbūs 
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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 pirmyn bus lengviau, jeigu pagalvosite apie šiuos klausimus: 

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 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 – 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 – nenorėkite visko iškart.  

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

susikalbėti, susitarti, negu kelioms dešimtims. Kitus žmones galėsite įtraukti vėliau.   

 

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 sukonkretinti padės keli įrankiai, kuriuos 

šiame skyrelyje ir 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 

užsiimame savitikslėmis veiklomis, kurios suryja daug laiko, bet naudos atneša nedaug? Jeigu 

KĄ NORIME PASIEKTI? 

KĄ DARYTI, KAD TAI PASIEKTUME? 

IŠ KUR ŽINOSIME, KAD PASIEKĖME? 
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taip, ar tikrai verta jas daryti? Dar viena priežastis, dėl ko svarbu tiksliai apsibrėžti, ką norite 

pasiekti, yra ta, kad labai daug pilietinių temų 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 „grėmėzdiški“, nėra 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 

įgyvendinimo plano dalį. 
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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. 

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 
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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 paskirstymas. Žmonės turi ne per daug ir ne per mažai 

atsakomybių. Žinoma, bus tokių aplinkybių, kad vieni dalyviai įsitrauks intensyviau, o kiti 

mažiau menkiau, bet reikia pajausti, ar neatsiranda trinties, 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. 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. 
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 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 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. 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.  

 

Užduotis sau: 

Pagalvokite 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? 
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5. IŠTEKLIAI 

Apsižvalgykite, kokių išteklių 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 (TED 2008) 

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 išteklius.  

Šiame etape siūlome pagalvoti, ką patyrėte kartu su kitais 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?) 

 

http://www.ted.com/talks/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school
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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?  

Patarimas: 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! 
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II. DĖSTYTOJAMS 
 

 

KOLEGIJŲ ADMINISTRACIJOS IR KATEDRŲ VYKDOMA STUDENTŲ 

NUOSTATŲ FORMUOJAMOJI VEIKLA 
 

 Siekiant aktyvinti studentų įsitraukimą į įvairias neformalias veiklas, būtina ir patiems 

aukštosios mokyklos dėstytojams, administracijai būti aktyviems. Pavyzdžiui, pastaruoju metu 

Lietuvoje ir Europoje plačiai ir aktyviai veikia skirtingos organizacijos, kurių veiklos objektas yra 

žmogaus teisės. Tai ne tik oficialios įstaigos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Siūlytina megzti 

ryšius, vykdant bendras veiklas ar projektus su šiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, noriai 

bendradarbiaujančiomis su aukštosiomis mokyklomis. Žemiau pateikiame keletą tokių 

organizacijų pavyzdžių.  

 

Pilietinės visuomenės institutas 

http://www.civitas.lt/  

Instituto veiklos tikslai: stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant 

demokratines bei pilietines vertybes; teikti visuomenei objektyvią ir patikimą su viešąja politika 

susijusią informaciją; tvirtinti ir ginti viešajame gyvenime pilietinės visuomenės idėją bei 

principus; padėti piliečiams sąmoningai ir aktyviai dalyvauti viešojoje veikloje, naudotis savo 

pilietinėmis laisvėmis ir teisėmis. 

 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas  

https://www.hrmi.lt/apie-mus/ 

Prioritetinės Žmogaus teisių stebėjimo instituto veiklos sritys yra pilietinių ir politinių teisių 

užtikrinimas (dėmesio centre: teisė į teisingą teismą, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, 

teisė į susirinkimų laisvę); kova su neapykantos kurstymu bei diskriminacija visais pagrindais; 

asmenų, laikomų uždarose institucijose, teisių apsauga; smurtas šeimoje bei vaiko teisių apsauga.  

 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius 

http://www.skaidrumas.lt/ 

Organizacijos tikslas – skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje. 

TILS analizuoja galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti 

http://www.civitas.lt/
https://www.hrmi.lt/apie-mus/
http://www.skaidrumas.lt/
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antikorupcinį reguliavimą, daug dėmesio skiria žiniasklaidos skaidrumui, viešųjų finansų ir viešųjų 

pirkimų skaidrumui, politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui, skaidrumo iniciatyvų 

internete kūrimui, antikorupciniam švietimui ir piliečių įgalinimui, jaunimo sąžiningumo 

skatinimui ir įsitraukimui į antikorupcines iniciatyvas. 

 

Nacionalinis socialinės integracijos institutas  

http://zmogui.lt/ 

Tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje 

integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti institutas 

subūrė iniciatyvią biuro ir išorės ekspertų komandą, kurie įgyvendina penkias tęstines programas 

bei kuria naujas. Institutas išsiskiria kompleksiniu problemų sprendimo būdų taikymu, 

visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią veiklą. 

 

Kampanija „Man ne dzin“  

http://www.mannedzin.lt/ 

Kampanijos tikslas – skatinti jaunų žmonių dalyvavimą rinkimuose ir stiprinti jaunų žmonių 

suvokimą apie jų galią visuomenėje.  

 

Projektas „Misija Sibiras“  

http://www.misijasibiras.lt/ 

„Misija Sibiras“ – jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas, kurio dėka nuo 2006 

metu lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė trylika jaunimo ekspedicijų, 

sutvarkiusių daugiau nei 100 lietuviškų kapinių ir susitikusių su ten vis dar gyvenančiais lietuviais. 

 

Lietuvos skautija 

www.skautai.lt/  

Lietuvos skautijos veikla – progresyvios saviauklos sistema, veikianti per įžodį ir priesakus, 

mokymąsi per veiklą, patyrimo laipsnius, specialybių programas ir mažų grupių narystę. Čia, 

padedant suaugusiems, skatinami progresyvūs atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau 

ir kitiems. Tokiu būdu ugdomas charakteris ir kompetencija, skatinama įgyti pasitikėjimo savimi ir 

kitų pasitikėjimą, sugebėti bendradarbiauti. Nariai dalyvauja vienetų sueigose, šventėse, iškylose, 

žygiuose, stovyklose, seminaruose, mokymuose, vietinės bendruomenės, nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. 

http://zmogui.lt/
http://www.mannedzin.lt/
http://www.misijasibiras.lt/
http://www.skautai.lt/
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Ateitininkų federacija 

http://www.ateitis.lt/ 

Ateitininkų, kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – ugdyti jaunimą kritiškai mąstančiomis, 

jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai 

dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkas gyvenime bei veikloje remiasi 

katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo ir šeimyniškumo principais. 

Organizaciją sudaro keturios sąjungos – jaunųjų ateitininkų, moksleivių ateitininkų, studentų 

ateitininkų bei ateitininkų sendraugių. Ateitininkai – seniausia Lietuvoje nenutrūkstamai veikianti 

lietuviška jaunimo organizacija, vienijanti kelis tūkstančius narių Lietuvoje bei išeivijoje. 

 

Tai tik maža dalis organizacijų, kurios aktyviai veikia ir prisideda prie pilietinės visuomenės 

kūrimo. Bendradarbiavimas su šiomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis studentams 

galėtų būti puikia pilietinės veiklos praktika.  

O vienas iš efektyviausių studentų aktyvinimo būdų yra gyvi dėstytojų, absolventų 

pasakojimai apie priimtus, įveiktus iššūkius. „Istorijų pasakojimas“ galėtų būti vienas iš  būdų, 

padedančių įtraukt studentus į neformalią veiklą. Su studentais, absolventais diskutuojant, kas 

padarė didžiausia įtaką jų pilietinei savimonei, didžioji dalis nurodo būtent „istorijų pasakojimą“.  

 

PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIOS, STUDENTUS ĮTRAUKIANČIOS VEIKLOS 
 

Iniciatyvos, idėjos studentus pasiekia iš visuomenės, socialinių partnerių, absolventų, įvairių 

organizacijų, dėstytojų. Jei aukštojoje mokykloje visais lygmenimis vyrauja pagarbaus 

bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatos, jei leidžiama kiekvienam išreikšti save, išsakyti savo 

mintis, idėjas, galima teigti, jog pilietiškumas ugdomas sėkmingai. Toliau pateikiame konkrečias 

galimas veiklas, kurios įtraukia studentus į aktyvią veiklą ir ugdo juos kaip sąmoningus, aktyvius 

piliečius. Šalia veiklos pateikiama konkrečių pavyzdžių iš aukštųjų mokyklų gyvenimo bei trumpi 

komentarai.  

Geras pavyzdys studentams yra dėstytojų pilietinis aktyvumas. Viena iš aktyvumo apraiškų 

– dalyvavimas bendruose su studentais renginiuose. Taip pat didelę įtaką studentams daro 

dėstytojų dalyvavimas skirtingose veiklose, organizacijose, TV, radijo laidose. Pastebima, jog 

studentus labai domina dėstytojų neformali veikla, jie stengiasi prilygti ir pranokti savo 

dėstytojus.  

 

http://www.ateitis.lt/
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SAVANORYSTĖ  

 

Tikslas – ugdyti pilietinį sąmoningumą, atsakomybę, empatiją ir pilietinio solidarumo 

jausmą, skatinti pilietinį tarpkultūrinį aktyvumą, gebėjimą atstovauti įvairių, ypač socialiai 

pažeidžiamų bendruomenių interesams ir lūkesčiams. 

Metodai ir būdai 

1. Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje savanorystės pagrindu. 

2. Savanoriškas dalyvavimas kitose pilietinėse, karitatyvinėse veiklose. 

3. Dalyvavimas įvairiose viešose pilietinėse akcijose, siekiančiose atkreipti visuomenės 

dėmesį į socialines, politines, ekonomines ir kitas problemas. 

4. Žmogaus teisių gynimas. 

5. Dalyvavimas kolegijos bendruomenės gyvenime. 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais kyla tiek iš 

dėstytojų, tiek ir iš studentų iniciatyvos. Savanoriauja visa bendruomenė. Būtent bendrumas 

savanoriaujant yra itin svarbus ir visų vertinamas.  

Kaip pavyzdys galėtų būti Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentai, kurie nuo 

2012 m. aktyviai savanoriauja „Padėk pritapti“ projekte, kurio tikslas – pagelbėti romų tautybės 

pradinukams geriau integruotis mokykloje. Studentai taip pat savanoriauja ir Nacionalinio 

socialinės integracijos instituto rengiamose akcijose, pvz. „Gyvojoje bibliotekoje“, Gatvės muzikos 

dienose ir pan. 

Socialinis sąmoningumas ugdomas ne tik skatinant tokiu būdu savanoriauti. Studentai ir 

dėstytojai plečia savanorystės sampratą. Štai Menų ir technologijų fakulteto studentai paruošė 

meninę programą asociacijos „Jaunimo taškas“ labdaros renginiui „Christmas with Joy”.  

Puikus bendros savanorystės pavyzdys – Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos 

studentų ir Menų ir technologijų fakulteto studentų bendradarbiavimas savanoriaujant 

respublikiniame gestų kalbos vertėjų konkurse. Čia vieni buvo organizatoriai, kiti savanoriškai ir 

neatlygintai puošė renginio vedėjus ir dalyvius. 
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TEISINIS IŠPRUSIMAS  

 

Tikslas – padėti jauniems žmonėms suvokti teisinius politinės bendruomenės pamatus, 

išmanyti savo teises  ir pareigas.  

Metodai ir būdai 

1. Teisininkų, politikų paskaitos 

2. Europos egzaminas 

3. Konstitucijos egzaminas 

4. Debatai 

5. Diskusijos 

6. Protų mūšiai 

7. Akcijos  

 

Veiklos pavyzdžiai 

Studentai, dėstytojai drauge su kviestiniais svečiais (politikais) gali dalyvauti „Europos 

egzamine“, laikyti „Konstitucijos egzaminą.“ 

Kai kuriose Lietuvos aukštosiose mokyklose vyksta pačių studentų inicijuotos 

nusirašinėjimo prevencijos akcijos. Studentai patys inicijuoja sesijos metu sąžiningumo 

deklaracijos pasirašymą. Ją pasirašo ir dėstytojai, ir studentai, akcentuojant abipusį pasitikėjimą ir 

pagarbą.  

Taip pat siūloma skatinti visą aukštosios mokyklos bendruomenę neimti ir neduoti kyšių. 

Savo pasižadėjimą galima įtvirtinti deklaracijos pasirašymu ir/ar lipdukais.  

https://www.facebook.com/as.neduodu.kysiu 

 

 

https://www.facebook.com/as.neduodu.kysiu
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 Rinkimų laikotarpiu verta paskatinti studentus ne tik pačius balsuoti, bet ir prisidėti prie 

„Baltų pirštinių“ akcijos.  

http://www.baltosiospirstines.lt/ 

http://webseminarai.lt/langaitis-baltosios-pirstines-iniciatyvos-pristatymas 

 

 

VALSTYBINĖS DIENOS, ŠVENTĖS, TARPTAUTINĖS MINĖTINOS DIENOS  

 

Tikslas – ugdyti gebėjimą valstybines dienas, šventes, tarptautines minėtinas dienas, 

švęsti/minėti prasmigai, stiprinti socialinį solidarumą.  

Metodai ir būdai 

1. Minėjimai aukštosiose mokyklose. 

2. Susitikimai su žymiais žmonėmis. 

3. Dėstytojų, absolventų gyvieji pasakojimai. 

4. Eitynės. 

5. Bendri renginiai su kitomis aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais.  

 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Pateikiame dalį siūlomų minėti datų/švenčių:   

Sausio 1 d. Lietuvos vėliavos diena 

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena 

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

Vasario 21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena.  

Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena  

Kovo 21 d. Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena 

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 

http://www.baltosiospirstines.lt/
http://webseminarai.lt/langaitis-baltosios-pirstines-iniciatyvos-pristatymas
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Gegužės 9 d. Europos diena 

Birželio 1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena 

Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena 

Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 

Rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena 

Spalio 25 d. Konstitucijos diena 

Lapkričio 9 d. Kristallnacht, Tarptautinė diena kovos prieš fašizmą ir antisemitizmą 

Gruodžio 3 d. Tarptautinė Neįgaliųjų žmonių diena   

Gruodžio 10 d. Tarptautinė žmogaus teisių diena. 

 

Į renginius siūloma kviesti socialinius partnerius, vietos politikus, Seimo narius. Labai svarbu 

studentus skatinti įsitraukti į renginio organizavimą, suteikti jiems veikimo laisvės. Studentus 

reiktų informuoti apie renginius, vykstančius miestuose, šalyje ir skatinti, paremti jų dalyvavimą 

juose.  

Tačiau dalyvavimas turėtų būti sąmoningas, ne priverstinis. Sąmoningą dalyvavimą 

mitinguose, eitynėse, šventiniuose renginiuose gali paskatinti dėstytojų, absolventų, socialinių 

dalininkų, politikų šviečiamoji informacinė veikla: atviros paskaitos, debatai, diskusijos, stendiniai 

pranešimai ir kt.  

Vienas iš paveikiausių renginių galėtų būti „Gyvoji biblioteka“. Gyvosios bibliotekos 

„skaitykloje“ siūloma kviesti dalyvauti visą fakulteto bendruomenę. http://gyvojibiblioteka.lt/  

http://gyvojibiblioteka.lt/
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Gyvoji biblioteka Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 2012 m. 

 

 

Studentų eitynės Vilniuje (Visvaldo Morkevičiaus nuotr.) 
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Tarptautinės dienos prieš fašizmą ir antisemitizmą minėjimas 

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 

 

 

Tarptautinės dienos prieš fašizmą ir antisemitizmą minėjimas 

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 
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Lapkričio 9 d. minėjimas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 

 

 

Dėstytojai taip pat įtraukiami į studentų akciją 
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Akcija išplito už kolegijos ribų. 
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Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto renginys, skirtas Tarptautinei rasinės diskriminacijos 

panaikinimo dienai paminėti 

 

 

Gedulo ir vilties dienai paminėti surengta studentų ekskursija į Genocido aukų muziejų. 

 

Jaunimas linkęs minėtas datas paminėti savitai, netradiciškai. Tai taip pat turėtų būti skatinama ir 

suteikiama parama idėjoms įgyvendinti.  
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MRU studentai ir dėstytojai mini Vasario 16-ąją. (MRU nuotr.) 

 

 

Vilniaus Radvilų gimnazija. (nuotr. Vilniaus Radvilų gimnazija) 

 

Atkreiptinas dėmesys, jog svarbu ne renginio pompastiškumas, o prasmingumas. Pateiktos 

minėtinos datos ir / ar šventės yra tik siūlytinos. Kiekviena aukštoji mokykla gali ir turi atsirinkti, 

kurias ir KODĖL datas ir / ar šventes minės. Pradėti galima nuo paprastesnių dalykų, pavyzdžiui, 

vietinių mini konkursų: atviruko, šūkio, plakato. Itin svarbu į veiklas įsitraukti ir aukštųjų mokyklų 

administracijai, dėstytojams, kadangi turi būti bendrystės tradicijos. Kaip jau buvo minėta 

anksčiau, studentams svarbus dėstytojų, administracijos dalyvavimas renginiuose, veiklose.  
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AUKŠTOSIOS MOKYKLOS, FAKULTETO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS 
 

Tikslas – kurti fakulteto bendruomenę, palaikyti socialinius ryšius bendruomenės viduje, 

formuoti(s) bendruomeniškumo, priklausymo bendruomenei jausmą, ugdyti(s) tradicijų 

puoselėjimo sampratą.  

Metodai ir būdai: 

Švenčių ir renginių organizavimas. 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Kiekvienas fakultetas turi tradicines šventes, renginius, kuriuos rengia ir dėstytojai, ir 

studentai. Studentai organizuoja Mokytojo dienas, mokslo metų baigimo, kitas šventes. Studentai 

perima dėstytojų puoselėtą tradiciją į renginius kviesti dėstytojus emeritus.  

Kiekvienais metais studentai mokytojo dienos proga apdovanoja dėstytojus. 

Tradicijų esama kiekvienoje aukštojoje mokykloje, kiekviename fakultete. Tai ir susitikimai, 

renginiai, konferencijos, ir labdaros akcijos, kasmetinės parodos ar net tradicija tampantis 

savanoriavimas ir pan.  

 

IŠTEKLIŲ TAUSOJIMAS 
 

Tikslas – ugdyti kolegijos bendruomenės sąmoningumą ir atsakingą vartojimą,  

Metodai ir būdai 

1. Aukštosiose mokyklose turėtų būti įrengtos vietos, skirtos rinkti perdirbimui 

tinkamas medžiagas.  

2. Šviečiamosios paskaitos bendradarbiaujant su antrines žaliavas perdirbančiomis 

įstaigomis.  

3. Kūrybinės dirbtuvės panaudojant antrines žaliavas.  

4. Akcija „Darom“.  

 

Veiklos pavyzdžiai 

Svarbu ugdyti sąmoningą vartotoją. To siekiama skatinant sąmoningą ir atsakingą 

vartojimą. Aukštosiose mokyklose turėtų būti renkami ir pristatomi perdirbti galvaniniai 

elementai, taip pat pristatoma perdirbta makulatūra. Perdirbimui atiduodama smulki buitinė 

technika, kompiuteriai, spausdintuvai, dauginimo aparatai ir kt. 
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Vykdyti kūrybines dirbtuves siūloma įtraukiant ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo įstaigų ugdytinius.  

Pavyzdžiui, http://www.gami.lt/antrinis-daiktu-panaudojimas  

Susisiekite su perdirbėjais:  

http://perdirbimas.com/index.php?lang=lt&content=lt_contacts&parent=lt 

http://www.emp.lt/ 

http://antrinisperdirbimas.lt/apie-mus/  

Taip pat verta drauge su studentais dalyvauti kasmetinėje akcijoje „Darom“. Taip ne tik 

prisidėsime prie savo aukštosios mokyklos, socialinių dalininkų, savo miesto aplinkos gražinimo, 

bet ir ugdysime jaunų žmonių sąmoningumą.  

http://mesdarom.lt/  

 

STUDENTŲ DEBATAI 
 

Tikslas – ugdyti gebėjimą konstruktyviai debatuoti, diskutuoti įvairiomis temomis.  

Metodai ir būdai 

Apie debatų organizavimą, jų vykdymą plačiau galima skaityti:  

V. Pakšienė, A. Gutauskienė, Kaip rengti debatus, Kaunas: Šviesa, 2004. 

http://www.debate.lt/index.php/lt_LT/debatu-taisykles 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Debatų klubas gali būti vadovaujamas dėstytojų. Galimi ir studentų iniciatyva susikūrę 

debatų klubai. Neretas atvejis, kai studentus į debatus subūrę dėstytojai vėliau lieka tik 

konsultantai, patarėjai, nes studentai aktyviai įsitraukia į debatų klubo veiklą ir veikia sąmoningai 

ir savarankiškai.  

Debatų klubai galėtų organizuoti debatus aktualiais visuomenės klausimais. Be to, šių klubų 

iniciatyva galėtų būti rengiami protų mūšiai, kuriuose dalyvautų ne tik studentai, bet ir dėstytojai.  

Pavyzdžiui, galima diskutuoti apie pilietiškumo sampratą ar apie tai, kas gi yra pilietinis 

veiksmas. Siūlytina kelti klausimą „Ar tai pilietinis veiksmas? Kodėl?“ (žr. užduotį sau šių gairių 

pirmoje dalyje) 

 

http://www.gami.lt/antrinis-daiktu-panaudojimas
http://perdirbimas.com/index.php?lang=lt&content=lt_contacts&parent=lt
http://www.emp.lt/
http://antrinisperdirbimas.lt/apie-mus/
http://mesdarom.lt/
http://www.debate.lt/index.php/lt_LT/debatu-taisykles
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•  

• Studentų debatai apie verslumą (Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas) 

•  

• Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų mokslinės draugijos surengtas 

protmūšis. 

 

GERUMO AKCIJOS 
 

Tikslas – ugdyti empatiją, socialinį solidarumą, atsakomybę ir pilietinį aktyvumą.  

Metodai ir būdai 

1. Dalyvavimas šalpos ir socialinės paramos akcijose. 

2. Aktyvus dalyvavimas trumpalaikėse neatlygintinose visuomeninėse veiklose. 
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Veiklos pavyzdžiai 

Ši veikla ypač aktyviai plėtojama skirtinguose fakultetuose. Kiekvienas fakultetas turi savo 

kuruojamas įstaigas, kurias keletą kartų per metus remia. Akcijų rengimo pradininkai buvo 

dėstytojai, tačiau pastaraisiais metais gerumo akcijas organizuoja studentai. Neretai skirtingų 

fakultetų studentai dalyvauja ne tik savo fakulteto rengiamose akcijose, bet ir kitų fakultetų 

kolegų rengiamose akcijose.  

Pavyzdžiui, 2–3 kartus per mokslo metus vyksta neatlygintinos kraujo donorystės akcijos – 

neatlygintinais kraujo donorais vienos akcijos metu tampa apie 50–80 kiekvieno fakulteto 

studentų ir dėstytojų. 

 

 

 

Nuo 2009 m. kiekvienais metai Ekonomikos fakulteto studentai ir dėstytojai Kalėdų proga 

vyksta į Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir perduoda surinktą paramą.  

Nuo 2011 m. Pedagogikos fakultetas remia Vilniaus sutrikusios raidos vaikų namus.  

Gerumo akcijose studentai dalyvauja ne tik įkvėpti dėstytojų, bet ir socialinių partnerių. Tai 

dar vienas svarbus aspektas įtraukiant studentus į aktyvias veiklas. Kaip pavyzdys gali būti Verslo 

vadybos fakulteto studentų ir UAB „Abipa Logistics“ dalyvavimas Kalėdinėje akcijoje „Dovanok 

džiaugsmą žaisti“, kurios metu surinkti stalo žaidimai ir knygos buvo perduoti Utenos rajono 

Juknėnų kaimo bendruomenės namams. 
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Gerumo akcijos nebūtinai turi būti didelės apimties. Fakultetuose atskirai ir kartu 

organizuojamos „Gerumo mugės“, prisidedama prie visuomeninių akcijų, pvz. „Užeik į svečius“, 

kurių metu studentai prekiauja savo gaminiais (rankdarbiais, savo kepiniais ir kt.), o surinktus 

pinigus skiria SOS vaikų kaimui, „Maisto bankui“ ar kitoms iniciatyvoms.  

Taip pat skatinamas ir aktyvus studentų dalyvavimas tarptautinio masto humanitarinės 

pagalbos akcijose, pavyzdžiui, „Padėkime Ukrainos žmonėms“. 

Kasmet dalyvaujama aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“. 

Verslo vadybos fakulteto bendruomenei nemokamai Turizmo dienos proga organizuojamos 

nemokamos ekskursijas po Vilniaus miestą.  

Kolegijos studentams Turizmo dienos proga organizuojamos orientacinės žaidynes po 

Vilniaus miestą. 

 

 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentai su artėjančiomis šventėmis 

sveikino vilniečius dalydami mandarinus su palinkėjimais. 

 

DALYVAVIMAS ŽINIASKLIADOJE IR SOCIALINIUOSE TINKLUOSE  
 

Tikslas – ugdyti pilietinį sąmoningumą ir atsakomybę, savo svarbos visuomenės gyvenime 

įsisąmoninimą, gebėjimą atsakingai reikšti savo nuomonę. 
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Metodai ir būdai 

1. Dalyvavimas virtualiuose tinkluose, TV laidose ir kita. 

2. Atsakingas savo nuomonės išsakymas. 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Kalbėdami apie pilietiškumą pabrėžiame žiniasklaidos galią šiuolaikiniame pasaulyje. Tuo 

pačiu skatiname studentus dalyvauti ne tik pramoginėse, bet ir analitinėse laidose. Taip pat 

padedama rasti galimybių apie savo veiklas skleisti informaciją plačiau, pavyzdžiui., per 

laikraščius, interneto portalus. Kaip pavyzdys galėtų būti laidos „LRT ekonomikos forumas“ tema 

„Kokios Lietuvos norime: mažų mokesčių ir minimalių paslaugų ar dosnios valstybės su dideliais 

mokesčiais?“. Gyvoje diskusijoje ekonomikos klausimais su ministru pirmininku Algirdu 

Butkevičiumi, buvusia Finansų ministre Ingrida Šimonyte, SEB banko prezidento patarėju dr. Gitanu 

Nausėda ir kitais žymiais Lietuvos visuomenės lyderiais dalyvavo ir aukštųjų mokyklų studentai. 

Pasinaudodami socialiniais tinklais studentai gali išreikšti savo nuomonę įvairiais visuomenės 

gyvenimo klausimais, palaikyti pilietines iniciatyvas. Tai skatina studentų socialinę atsakomybę, savo 

svarbos visuomenės gyvenime įsisąmoninimą, pilietinį aktyvumą. 

 

STUDENTŲ DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE, TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas vystyti profesinius įgūdžius užsienio šalyse, tobulinti profesinės 

užsienio kalbos žinias, tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas, ugdyti tarpkultūrinį 

sąmoningumą ir supratingumą, toleranciją, padėti užmegzti draugystės ir bendradarbiavimo 

ryšius su bendraamžiais užsienio šalyse.   

Metodai ir būdai 

1. Studijos užsienyje pagal Erasmus+ mainų programą. 

2. Dalyvavimas intensyvių studijų savaitėse (ISP). 

3. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Vilniaus kolegijos studentai, paskatinti dėstytojų ir tarptautiniuose mainuose anksčiau 

dalyvavusių studentų, kasmet vis aktyviau įsitraukia į įvairias tarptautines veiklas, projektus, 

Erasmus+ programas, dalyvauja ISP (Intensive Study Programme) kelių savaičių intensyviuose 

mokymuose. Ši patirtis yra neįkainojama, nes, dalyvaudami Erasmus+ mainų programose, 
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tarptautiniuose projektuose ar ISP savaitėse, studentai pažįsta įvairias kultūras, įgyja tarpkultūrinio 

bendravimo patirties ir įgūdžių, kurie praplečia akiratį, suteikia mąstymo lankstumo, ugdo 

pasitikėjimą, tolerantiškumą, gilesnį demokratijos suvokimą. Vėliau, grįžus iš vizito, šios savybės 

atsispindi tiek studijose, tiek studentų veiklose ne studijų metu. Be to, vizitų metu studentai 

susidraugauja su kitų šalių studentais, taip išplėsdami savo socialinių ryšių tinklus, kurių pagalba 

keičiasi informacija, idėjomis ir pan. 

 

ISP Belgijoje 

 

ISP Turkijoje 
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STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA (SMD) 

 

Tikslas – aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, pritaikyti studijose įgytas žinias ir 

įgūdžius visuomenės poreikiams, rūpintis profesiniu tobulėjimu ir profesine etika, ugdyti pilietinę 

atsakomybę; ugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą, pilietinės ir profesinės atsakomybės suvokimą bei 

teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės ir profesiniam tobulėjimui.  

Metodai ir būdai 

1. Dalyvavimas mokslo ir visuomeniniuose renginiuose. 

2. Tyrimai. 

3. Dalyvavimas konkursuose. 

4. Bendradarbiavimas su mokslininkais, socialiniais dalininkais. 

5. Studentų konferencijos organizavimas. 

6. Pranešimų rengimas ir pristatymas. 

7. Dalyvavimas diskusijose. 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Studentų mokslinė draugija didina studentų mokymosi motyvaciją ir savarankiškumą. Kaip 

pavyzdys galėtų būti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų, Verslo vadybos fakulteto mokslinės 

draugijos, kurių nariai ne tik giliau domisi mokslu, bet ir dalyvauja įvairiuose forumuose, 

konferencijose, visuomeniniuose renginiuose.  

Studentai ne tik patys tampa tyrėjais, bet ir aktyviai įtraukia mokinius, dalyvaujančius 

bendruose renginiuose. Kolegijos studentai atlieka tyrimus, organizuoja TED Talks filmų 

peržiūras, pažintines mokomąsias ekskursijas.  

Ekonomikos fakultete veikia Finansininkų klubas. Verta pamąstyti apie kiekvienos 

specialybės studentų klubų kūrimą. 

Studentų mokslinių draugijų veikla skatina įsitraukti į aktyvų akademinį gyvenimą ir visus 

Kolegijos studentus. Studentai tobulina teorines žinias ir praktinius įgūdžius seminaruose, 

organizuotuose fakulteto katedrų ir socialinių dalininkų.  

Itin svarbu į bendradarbiavimą su socialiniais parneriais įtraukti ir studentus.  

Su studentais seminaruose bendrauja daug žymių šalies įmonių ir atskirų savo srities 

profesionalų. 

Kasmet organizuojamos mokslinės ‒ praktinės studentų konferencijos Respublikos ir 

tarptautiniu mastu skirtinguose fakultetuose, kuriose dalyvauja ir kitų aukštųjų mokyklų 
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studentai. Studentai rengia pranešimus ir dalyvauja kitų aukštųjų mokyklų organizuojamose 

konferencijose.  

Organizuoti studentų konferencijas imasi studentų mokslinės draugijos. Bendradarbiaujant 

su dėstytojais parengiama programa, kvietimai ir pan. Vykdydami šią veiklą studentai ugdosi 

gebėjimą organizuoti renginius. Ypač svarbu pasitikėti vienas kitu. Dėstytojai stengiasi 

organizacinėje veikloje dalyvauti minimaliai, tik kaip konsultantai. Rengiant studentų 

konferencijas praktiškai taikomas ir išbandomas projektinis metodas. 
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Studentų konferencijų Vilniaus kolegijoje akimirkos  

 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS (SA) VEIKLA 
 

Tikslas – skatinti studentus aktyviai ir prasmingai veikti ne tik fakultetuose, savo aukštojoje 

mokykloje, bet kitose erdvėse.  

Metodai ir būdai: 

1. „Fuksų“ stovykla.  

2. Pirmakursių krikštynos  
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3. Kino vakarai 

4. Atviros paskaitos 

5. Komandų formavimo mokymai 

6. Komunikacijos mokymai 

 

Veiklos pavyzdžiai 

Studentų atstovybė yra savarankiškai veikiantis aukštosios mokyklos padalinys, turintis savo 

prezidentą, pavaduotojus ir pan. Būtent SA aktyviai įtraukia studentus į kūrybinio mąstymo, 

darbo komandoje ir kitus mokymus. Šioje organizacijoje studentai įgyja kiekvienam piliečiui 

reikalingų atsakingo, bendruomenės gyvenime, savivaldoje aktyviai dalyvaujančio asmens 

įgūdžių. Kiekviename aukštosios mokyklos fakultete veikia SA, kurie atstovauja studentams, 

dalyvauja aukštosios mokyklos sprendimų priėmimo procesuose, organizuoja skirtingus 

renginius, akcijas ir pan.  

Atsakomybės, pagarbos ir bendrumo studentai ugdosi kuruodami žemesniųjų kursų 

studentu. Aukštesnių kursų studentai kuruoja pirmo kurso studentus. Taip skatinamas 

bendravimas ir bendradarbiavimas, kiekvieno asmens pripažinimas.  

Daugelyje aukštųjų mokyklų kasmet organizuojamos pirmakursių vasaros stovyklos, kurios 

skirtos studentų susipažinimui, komandos formavimui, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių 

ugdymui. Į stovyklas kviečiami fakultetų administracijos atstovai, dėstytojai, kurie atsako į visus 

pirmakursiams kylančius klausimus. Ypač svarbu, kad studentai lengvai „prisikviestų“ fakultetų 

administraciją, dėstytojus, nes pastarųjų požiūris ir atsakingumas neretai lemia ir studentų 

požiūrį bei atsakingumą.  
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Taip pat siūlome susipažinti su kitais projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo 

kompetencijų ugdymas“ leidiniais, siūlančiais idėjas pilietiniam ugdymui mokyklose atnaujinti: 

 Piliečių bendruomenė mokykloje: neformalaus ugdymo gairės. Projekto „Kuriame 

Respubliką“ patirtys  

 Pilietinių galių stiprinimas. Mokytojų ir mokyklų bendruomenių kvalifikacijai tobulinti 

skirta mokymų programa 

 Pilietinės bendruomenės ugdymas. Humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui 

atnaujinti skirtas pilietiškumo ugdymo modulis 

 Pilietinės iniciatyvos mokykloms ir ne tik: išbandytos idėjos norintiems veikti  

 Piliečius ugdančios istorijos pamokos. Projekto „Kuriame Respubliką“ siūlomi papildomi 

istorijos dalyko moduliai pilietiškumui ugdyti 

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

siūlomi papildomi lietuvių kalbos ir literatūros dalyko moduliai pilietiškumui ugdyti 
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