
MOKINYS:

REZULTATAS

     9–10 (I–II GIMNAZIJOS) KLASĖS        

TIKSLAS

MOKINYS:

REZULTATAS

        5-8 KLASĖS        

TIKSLAS

PILIETIŠKUMO UGDYMO MOKINIŲ PASIEKIMAI

PAGRINDINIO UGDYMO MOKINIŲ PILIETIŠKUMO UGDYMO PASIEKIMAI, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI,
ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS



DALYVAVIMAS
IR POKYČIŲ
INICIJAVIMAS

VISUOMENĖS
PAŽINIMAS

9–10 (I–II GIMNAZIJOS) KLASĖS5-8 KLASĖSVERTINIMO KRITERIJAI

PILIETIŠKUMO UGDYMO MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 



SOCIALINIŲ
RYŠIŲ KŪRIMAS
IR PALAIKYMAS

DALYVAVIMAS
IR POKYČIŲ
INICIJAVIMAS

9–10 (I–II GIMNAZIJOS) KLASĖS5-8 KLASĖSVERTINIMO KRITERIJAI



Savivaldus mokymasis
(domėjimasis Lietuvos ir 
pasaulio aktualijomis, 
savanoriška veikla ir kt.)

Kitos ugdomosios veiklos  
(būreliai, veikla 

organizacijose, projektai, 
akcijos, talkos ir kiti 

renginiai) 

Pasirenkamasis nacionalinio 
saugumo ir krašto gynybos 

dalykas pagal
Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos programą 

Pilietiškumo pagrindų 
dalyko mokymas 5–8 ir 
9–10 (I–II gimnazijos) 

klasėse pagal 
Piletiškumo ugdymo bendrąją 
programą (2008), p. 1011

Piliečių bendruomenė mokykloje: 
neformalaus ugdymo gairės; 

Savivaldos gidas. Mokinių savivaldos 
organizavimas ir vadyba mokykloje;

Socialinės veiklos vadovas. Knyga 
mokytojui; 

Socialinės-pilietinės veiklos Socialinės-pilietinės veiklos 
organizavimo ir vertinimo 
rekomendacijos; 

Bendruomeninis gyvenimas ir 
mokyklos savivalda

Pilietiškumo ugdymo 
integravimas į kitų 

mokomųjų dalykų turinį 
5–8 ir 9–10

(I–II gimnazijos) klasėse

PILIETIŠKUMO
UGDYMO ĮGYVENDINIMO
BŪDAI IR PRIEMONĖS

Pilietiškumo ugdymo įgyvendinimo būdai ir priemonės

http://new.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/6_Socialinis-ugdymas.pdf
http://new.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/6_Socialinis-ugdymas.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/8def878b-94ef-4c72-b769-ae3651ac512a.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/8def878b-94ef-4c72-b769-ae3651ac512a.pdf


ĮVERTINKITE
TURIMUS
IŠTEKLIUS.

        į pagalbą?

• Kokios veiklos mums padės siekti tikslo?
• Kas už ką bus atsakingas?
• Koks šiame darbe bus mokyklos vadovo
vaidmuo?
• Kaip į šį darbą įtraukti mokinius?
• Kokius socialinius partnerius pasitelkti 
              

Klausimai, kurie padės pasirengti
įgyvendinimui: 

PASIRINKITE MOKYKLAI
TINKAMIAUSIUS ĮGYVENDINIMO

BŪDUS.

SUTARKITE, KOKIŲ VEIKSMŲ
IMSITĖS TIKSLUI PASIEKTI.

SUFORMULUOKITE
SIEKIAMĄ TIKSLĄ.

Išsiaiškinę esamą situaciją,
aptarkite, kas svarbiausia
jūsų mokyklai, ugdant
pilietiškumą.
Kokia ateities vizija?

IŠSKIRKITE PRIORITETUS.

Kokios yra stipriosios ir tobulintinos pilietiškumo
ugdymo pusės jūsų mokykloje? 

ĮVERTINKITE, KAIP ŠIUO METU
JŪSŲ MOKYKLOJE UGDOMAS

PILIETIŠKUMAS.

SUBURKITE DARBO GRUPĘ. 

• rūpinasi dalykų mokytojų bendradarbiavimu;
• skatina mokinius įsitraukti į pilietinio ugdymo veiklas ir 
juos konsultuoja įgyvendinant šias veiklas;
• įtraukia tėvus ir kitus bendruomenės narius, socialinius 
partnerius;
• rūpinasi mokyklos bendruomenės kūrimu.

KOORDINATORIUS:

IŠRINKITE pilietinio ugdymo
ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIŲ.

Mokiniai ugdosi socialinius 
gebėjimus, konstruktyviai 
sprendžia problemas.

Mokyklos bendruomenės 
narių idėjos išklausomos, 
gerbiamos, vyksta socialinis 
dialogas dėl jų įgyvendinimo.

Skatinama mokinių saviraiška, aktyvus 
dalyvavimas.

Veikia stipri mokyklos savivalda: tariamasi, 
priimami ir įgyvendinami sprendimai. 

Skatinama mokyklos bendruomenės narių 
lyderystė.

Mokyklos administracija, mokytojai ir tėvų 
bendruomenė nuolat rodo mokiniams 

pilietiškumo pavyzdžius.

Mokykloje vyrauja bendruomeniškumas: 
vienybė, rūpinimasis kitais, 

įsipareigojimai.

Tarpusavio santykiai pagrįsti 
geranoriškumu, pagarba, pasitikėjimu, 

lygiateisiškumu.

SUKURKITE PILIETINIAM
UGDYMUI PALANKIĄ APLINKĄ.

• Ko norime pasiekti?
• Kaip to sieksime (kaip veiksime)?
• Kaip įsivertinsime, ko pasiekėme?

Iš naujo įvertinkite situaciją,
atsakydami į klausimus:
• Kokia yra mūsų situacija?
• Ar mums reikia daugiau
pilietiškumo ugdymo žinių, gebėjimų?

KAIP PASISEKĖ?

PERIODIŠKAI ATLIKITE
PILIETIŠKUMO UGDYMO
ĮGYVENDINIMO REFLEKSIJĄ

IR ĮSIVERTINIMĄ.

NUMATYKITE PILIETIŠKUMO
UGDYMO ĮGYVENDINIMO
TOBULINIMO ŽINGSNIUS.

PILIETIŠKUMAS KURIAMAS SUTELKTOMIS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASTANGOMIS

PILIETIŠKUMO UGDYMO ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE GAIRĖS



Naujienlaiškis „Aš manau!“ – tai unikali edukacinė priemonė mokytojams, padedanti svarbiausias aktualijas 
analizuoti ir diskutuoti mokyklos bendruomenėse per istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos ir kitas pamokas; 

„Naujienlaiškio „Aš manau!“ panaudojimo galimybės pamokose“. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 
tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas, 2017 m.;

Kaip taikant skaitymo strategijas nagrinėti naujienlaiškio „Aš manau!“ aktualijas. Metodiniai patarimai. 2017 m.;

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga, 2015 m. (lietuvių kalba); 

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga, 2015 m. (rusų kalba);

Pamokos Valstybės pažinimo centre. Mokomoji medžiaga, Pamokos Valstybės pažinimo centre. Mokomoji medžiaga, 2018;  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybės. Ugdymo 
plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas, 2017 m.;

Mokomasis filmas „Debatuok savo klasėje! Ar baigę mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“, 
2017 m.;

„Ugdome Lietuvos pilietį“ (patarimai mokytojui), 2015 m.;

Pamokų ciklas apie Europos Sąjungą, 2017 m.

PILIETIŠKUMO UGDYMO METODINIŲ PATARIMŲ RASITE ŠIUOSE ŠALTINIUOSE:

Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/) – Ugdymo turinys – Metodinė medžiaga – 
Socialinis ugdymas – Pilietinis ugdymas

Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/) – Ugdymo turinys – Metodinė medžiaga – 
Integruojamas turinys – Nacionalinis saugumas 

Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/) – Ugdymo turinys – Metodinė medžiaga – 
Integruojamas turinys – MIR 

„UGDYMO SODE“ RASITE DAUG NAUDINGOS INFORMACIJOS
PILIETIŠKUMO UGDYMO TEMA:

https://sodas.ugdome.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
https://asmanau.wordpress.com/blog/
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/11/naujienlaiskio-as-manau-panaudojimo.html
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=11
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/9677e28b-802d-48a1-94c5-963f521d3bcb.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/614beb00-6993-42c8-8a1e-c807aae8047a.pdf
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/5550/5f09e898-dc09-4f85-95ac-c87aeb5cc559
https://www.youtube.com/watch?v=CGNjQy24zw8
https://youtu.be/eW-oX_l4u0w
https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/rezultatai/priemones/LIETUVOS-PILIETIS2.pdf
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=11/777



