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Pilietiškumo kompetencija (Mokykla2030.lt)  

 Vertybės; 

 Nuostatos; 

 Supratimas ir praktinio veikimo gebėjimai, 

įgalinantys ugdytis pilietinį tapatumą ir 

stiprinti pilietinę galią; 

 Kartu su kitais kūrybiškai ir socialiai 

atsakingai kurti demokratišką visuomenę; 

 Stiprinti Lietuvos valstybingumą 

tarptautinėje bendrijoje.  



PILIETIŠKUMAS – KAS TAI? 

 Savanoriškas dalijimasis resursais; 

 Pareigų atlikimas savo valstybei, tautai, aktyvumas 
per rinkimus, dalyvavimas pilietinėse akcijose, 
istorijos mokėjimas, pagarba valstybės simboliams, 
įstatymų laikymasis;  

 Vertybės: moralė, darbas, sąžiningumas, dora; 

 Pagarba šaliai, jos įstatymams, bendruomenei, kurioje 
gyveni; 

 Moralinis įsipareigojimas prisidėti prie jos ateities 
kūrimo, aktyviai šiame procese dalyvauti, prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus; 

 Neabejingumas savo gyvenamajai aplinkai, 
prisidėjimas prie jos keitimo, kūrimo, tvarkymo. 

 



KAIP TAPTI PILIETIŠKU? 

 Tai ne žinios ar informacija, kurią žmogus įgijęs gali 
kurti pridėtinę vertę valstybei ir jaustis pilietišku.  

 

 Pilietiškumo taip paprastai negalima išmokti, jį galima 
tik praktikuoti ir praktikuojant nuolat mokytis. 

 

 Tai pats gyvenimas, kurio metu asmuo nuolat 
tobulėja ir susiduria su iššūkiais bei privalomais 
sprendimų priėmimais, susijusiais su pačiu asmeniu, 
jo šeima, draugais bei jį supančia bendruomene 



 Kaip Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos mokytojai ugdo pilietiškumo 

kompetenciją? 

 

  Gyvena gyvenimą   



Dalykinė sistema 

Mokytojai integruoja: 

 Valstybines šventes; 

 Karjeros ugdymą; 

 Verslumo ugdymą; 

 Antikorupcinį ugdymą; 

 Tolerancijos dieną; 

 Europos kalbų dieną; 

 ir kt. 

 



Keletas renginių... 

 Partizanų dainos – Dainų rytmetys; 

 Projektų diena; 

 Trispalvė; 

 Amatų diena; 

 Etnografinis renginys; 

 Mustango šeimynėlė; 

 Profesijų diena; 

 Kaziuko mugė; 

 Akcija „Darom“; 

 Aplinkos / mokyklos teritorijos tvarkymas; 

 Kapinių tvarkymas; 

 Protmūšiai; 

 „Maisto banko“ akcijos. 

 

 







Etika, tikyba, muzika, dailė, technologijos 

 Ligonių, neįgaliųjų ir senelių lankymas ligoninėse, 

slaugos namuose įvairių švenčių proga (Kalėdų, 

Velykų,  Atvelykio, Motinos dienos, Tėvo dienos); 

 Kūrybiniai darbai, eilėraščiai, dainos, muzikiniai 

pasveikinimai / palinkėjimai; 

 Projektinė veikla lopšeliuose-darželiuose; 

 Apsilankymai vaikų globos namuose. 

 Mokyt. R. Zorienė, R. Perminaitė-Krasauskienė,  

G. Miknienė, D. Semaškienė, L. Tamašauskienė,  

R. Matutis, R. Kareivienė. 











Pradinukai. Aš – mažasis Lietuvos pilietis 

 

 10 m. (sausis, vasaris, 

kovas); 

 Gilina žinias apie mokyklą, 

Kuršėnų miestą, Lietuvą; 

 Mokinių kūrybiniai darbai, 

pokalbiai apie šeimą ir 

vertybes, mokinių 

paskaitų ciklas, koncertai. 

 Mokyt.  

I. ir R. Kudrevičienės,  

D. Petrulienė ir kt. 



Jaunųjų miškininkų būrelis 

Apie 25 m.; 

Gulbinų miškas; 

Pasodintas miškas – 10 m.; 

Inkilai, viktorinos, konkursai, etapai. 

Mokyt. D. Samuilienė, I. Einingienė. 



Istorija. 2020 m. – Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metai  

 Kuršėnų žydai labai prisidėjo prie miesto plėtros ir 
vystymosi. Jie buvo pirmieji Kuršėnų puodžiai, 
verslininkai.  

 

 Mokyt. G. Miknius su šeštokais nuvyko į senąsias 
žydų kapines Pavenčiuose. 

 

 Prie žydų atminimo paminklo iš kankorėžių išdėliojo 
žodį „Kuršėnai“ lietuvių ir jidiš kalba („Kurshany“).  

 

 Vaikai pamokoje pristatė skaidres apie Kuršėnų žydų 
gyvenimą, buitį, tradicijas, papročius, religiją. 





Skautai – Žemaitijos skautų organizacija 



Mokyklos renginiai 

 Padėkos vakaras – 

geriausias mokytojas, 

mokinys, darbuotojas, 

tėvas, bičiulis; 

 Poezijos vakaras 

„Plunksną nuplukdė 

laikas“, skirtas poeto 

Stasio Anglickio 

atminimui; 

 „Lietuva brangi“. Prof.  

Konstantino Mateckio 

premijos įteikimas.  

 



Ištiesk pagalbos ranką 

 Jungtiniai projektai su Kuršėnų lopšeliu-

darželiu „Nykštukas“; 

 Individualūs mokytojų / klasių projektai. 



Be patyčių  

 „Vaikų linijos“ organizuojamos akcijos „BE PATYČIŲ“: 

 atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemos aktualumą; 

 partneriai – Šiaulių miesto ir rajono PK bendruomenės 

pareigūnų grupės nariai, kurie dažnai tampa ir viktorinų, 

konkursų rėmėjais; 

 2021 m. akcija „BE PATYČIŲ“ persikėlė į virtualią erdvę: vyko 

mokinių kūrybinių darbų konkursas „Išsikrauk saugiai“; 

 Šiaulių miesto ir rajono PK bendruomenės pareigūnų grupės 

specialistė Inga Spudienė virtualioje paskaitoje 5–8 kl. 

mokiniams kalbėjo apie patyčių prevenciją, pilietiškumą, 

kovojant su šiuo visus skaudinančiu reiškiniu. 

 Mokyt. V. Baniulienė. 





Savanorystė – galimybė pažinti save ir kitą  

 2019 m. lapkričio mėn.   

 Panevėžio r. Smilgių 

gimnazijos mokiniai 

(mokyt. Milda Švelnienė, 

Ramutė Zorienė ir  

S. Petkuvienė) išbandė 

įvairias veiklas, geriau 

pažino save bei kitus 

savanoriaudami, ugdėsi 

svarbiausias žmogiškąsias 

vertybes (toleranciją, 

pagarbą, atjautą, 

supratingumą mažam ir 

senam, atsakomybę), įgijo 

naujų žinių. 



Social Breeze 

 Savanorystės programa, atpučianti 

permainas į taisyklių sukaustytą, į 

rezultatus orientuotą mokinių kasdienybę. 

 

 Tai pažinties su savanoryste 

programa 8−10 kl. mokiniams, 

skatinanti įsitraukti į visuomeninę 

veiklą, lavinanti naujus paauglio 

įgūdžius ir padedanti praktiškai 

suvokti ne tik individualius norus, 

galimybes, bet ir svajonių profesiją. 

 

 Mūsų tikslas – įtraukti mokinius į 

savanorišką veiklą ir uždegti jų norą siekti 

pokyčio visuomenėje.  



 

 Jei turėsit klausimų ar ieškosit 

projekto partnerių... 

 

   spetkuv@gmail.com  
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