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Mokinių pilietiškumo ugdymas 

Formalusis ugdymas 

 Pilietiškumo ugdymo problematikos integracija į mokomuosius dalykus

 Pilietiškumo pagrindų dalykas 9–10  klasėse

Neformalusis vaikų švietimas 

• Mokyklų bendruomenių tradicijos, veiklos

• Mokinių savivalda

• Būreliai

• Projektai, renginiai ir kt.

Savišvieta

• sąlygos savaiminiam ugdymuisi



Pilietinio ugdymo stiprinimui skirtos veiklos

Medijos ir informacinis raštingumas

Nuo 2014 m. įgyvendinamas projektas „Medijų ir informacinio
raštingumo ugdymas“ (UPC). Vyksta mokytojų mokymai,
organizuojamos žurnalistų, aukštųjų mokyklų studentų paskaitos
apie šiuolaikines medijas mokyklose, kūrybinės dirbtuvės, kuriose
praktikuojamasi kurti ir suprasti medijas

Naujienlaiškis „Aš manau!“
Mokiniai skatinami domėtis aktualijomis, analizuoti, diskutuoti ir
išsakyti savo nuomonę. Parengti metodiniai patarimai „Kaip
taikant skaitymo strategiją nagrinėti naujienlaiškio „Aš manau!“
aktualijas“
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Pilietinio ugdymo stiprinimui skirtos veiklos

• Planuojamas Pilietiškumo ugdymo bendrosios programos (2008 m.) atnaujinimas

• Įgyvendinama akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa „Nacionalinio
saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ (UPC)

Tikslas – plėtoti mokytojų ir švietimo administratorių kompetencijas, stiprinant
pilietiškumo nuostatas, suteikiant žinių nacionalinio saugumo ir gynybos srityje
bei gebėjimų taikyti jas moksleivių ugdymo procese

• Mokytojams (https://sodas.ugdome.lt/) reguliariai teikiama informacija (metodinė
medžiaga, straipsniai ir vaizdo įrašai) pilietiškumo ugdymo, nacionalinio saugumo,
medijų ir informacinio raštingumo temomis

• Mokytojo TV (UPC)

Vykdomas tiesioginių transliacijų „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir
akcentuoti istorijos mokytojai“ ciklas. Pristatomas Lietuvos universitetų
mokslininkų parengtas „Lietuvos istorijos CV“ ir jų susitarimai dėl probleminių
Lietuvos istorijos klausimų
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Pilietinio ugdymo stiprinimui skirtos veiklos

• Nuo 2017 mokslo metų akcentuojamas socialinės-pilietinės veiklos 
organizavimas mokyklose. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio 
ugdymo programą, ji yra privaloma ir skiriama ne mažiau kaip 10 
valandų (pamokų) per mokslo metus

• Projektas „Pažink valstybę“ (UPC, Valstybės pažinimo centras)
Tikslas – paskatinti mokinius ir mokytojus imtis pilietinės atsakomybės ir 
bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei 
problemas. Projekto veiklos – viena iš formų, kaip galima būtų organizuoti socialinę-
pilietinę veiklą mokykloje

• Konkursai mokiniams (Mano žemėlapis Lietuvai (Lietuvos 100-mečiui 
paminėti), Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę, Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija,  Kultūrų ratas ir kt. )
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2017 m. vaikų dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo veiklose 
pagal finansavimo šaltinius 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

N
V

Š
 V

a
ik

ų
 s

k
a

ič
iu

s

Kitas finasavimas

Tikslinis finasavimas



Mokinių, mokytojų ir visos visuomenės PGI 2014 m. 
Prof. Ainė Ramonaitė, pranešimas Mažosios pilietiškumo mokyklos: savanoriškų organizacijų ir 

neformaliojo švietimo įtaka pilietinei galiai








