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Pilietiškumo kompetencija 

Pilietiškumo kompetencija – tai vertybės, nuostatos, supratimas ir praktinio 

veikimo gebėjimai, įgalinantys ugdyti pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę galią, 

ir socialiai kartu su kitais kūrybiškai atsakingai kurti demokratišką visuomenę, 

stiprinti Lietuvos valstybingumą tarptautinėje bendrijoje. 



Gerbia valstybės simbolius ir švenčia valstybines šventes 



Mokiniai dalyvauja pilietinėse akcijose: 

 „Atmintis gyva, nes liudija“ skirtoje, Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai 

paminėti. 

 Vasario 16-ajai – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, buvo organizuoti 

protmūšiai – „Aš ir Lietuva“, „Ar tikrai pažįsti Lietuvą?“ (Dalyvavo visa 

gimnazijos bendruomenė.) Įsimintiniausias minėjimas buvo Lietuvos partizanų 

memoriale Minaičių kaime. 

 „Gyvasis tautos žiedas“ skirtoje, Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 



„Vilties aitvaras“ 

Birželio 14-ajai – Gedulo ir Vilties 

dienai atminti buvo organizuotos 

akcijos: „Tremties takais“, „Ilgesio 

pieva“, „Raktas nuo paliktų namų“, 

„Vilties aitvaras“.  Akcijose dalyvavo ir 

savo  prisiminimais apie tremtį dalinosi 

buvę tremtiniai. 



Tarpdalykinė integracija 

 Laisvės kovų istorija integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros programos 

turinį, skiriant 5 pamokas. 

 Laisvės kovų istorija integruojama į istorijos  ir pilietiškumo pagrindų programos 

turinį, skiriant 13 pamokų. II gimnazijos klasėje. 

 



Integruotų pamokų temų pavyzdžiai 

 Laisvas žodis partizanų bunkeryje. Istorinis kontekstas. Integruota istorijos ir lietuvių 
kalbos pamoka. (IV gimnazijos kl.)  

 Patriotinės dainos. Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka. Laisvas žodis partizanų 
bunkeriuose. Partizanų dainos, jų analizė. (III- IV gimnazijos kl.) 

 Lietuvių kovos su kryžiuočiais (V. Krėvė „Milžinkapis“) . Integruota istorijos ir lietuvių 
kalbos pamoka. (I gimnazijos kl.)  

 XX a. antros pusės lietuvių literatūros sąstingiai ir atšilimai. Istorinis kontekstas. 
Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka. (IV gimnazijos klasė.) 

 Heraldika. Integruota istorijos ir dailės pamoka. Lietuvos Respublikos himno 
iliustravimas. (I-IV gimnazijos kl.) 

 



Kino filmų peržiūra ir 

aptarimas 

 „Emilija iš Laisvės alėjos“ 

 „Emigrantė“ 

 „Tarp pilkų debesų“ 

 „Knygnešys” ir kt. 

Šie filmai buvo aptarti lietuvių kalbos, istorijos, etikos 

pamokose ir klasės valandėlių metu. Tokiu būdu žinios 

siejamos su jausmais. 



Edukacinės išvykos 

 „Tremties traukinys“ – išvyka į Radviliškio depą. 

 „Lietuvos savanorių takais“, aplankant savanorių kapus Radviliškio miesto kapinėse. 

 



 Paminint rugsėjo 23-ąją – Lietuvos žydų genocido dieną, organizuota išvyka į Šeduvos 

miestelį. 

 Išvykos į LR Seimą, Valstybės pažinimo centrą, LR Prezidento Antano Smetonos gimtinę, 

Panevėžio rajono savivaldybę ir kt. 

 



Pamokos mokyklos muziejuje 

Integruotos pamokos skirtos 

žymiausioms Smilgių krašto 

asmenybėms: 

 Knygnešiui Antanui Bataičiui. 

 Skulptoriui Bernardui Bučui. 

 



 Rašytojai Gabrielei Petkevičaitei – 

Bitei. 

 Poetui, Rainių kankiniui Albinui 

Baltramiejūnui – Gilboniui. 

 Rašytojui Jonui Šukiui. 



„Konstitucija gyvai“ 

 Konstitucijos egzaminas          

 Nacionalinė teisinių žinių olimpiada  

- 2018 m. 

 Pilietinė akcija ,,Konstitucija gyvai“ 

 Teisinių žinių konkursas – viktorina 

„Temidė“ 

Jaunojo piliečio veikla 



Jaunas žmogus savanorystės veikloje 

Susitikimas su buvusiais 

gimnazijos mokiniais 

dalyvavusiais žygyje 

„Misija – Sibiras“. 

„Misija – Sibiras“ 



Jaunieji šauliai 

Būrelis gimnazistų dalyvauja 

Lietuvos šaulių sąjungos veikloje 

kur mokosi mylėti save, Tėvynę, 

jos papročius ir tradicijas, aktyviai 

dalyvauja ir organizuoja įvairius 

visuomeninius renginius. 



Jaunieji policijos rėmėjai 

Gimnazijos moksleiviai 

dalyvauja Jaunųjų policijos 

rėmėjų veikloje, padeda 

teisėsaugos institucijoms 

įgyvendinti nepilnamečių 

nusikalstamumo ir kitų teisės 

pažeidimų prevenciją. 



Kariai savanoriai 

Nuo 2015 m. 2–3 mūsų 

gimnazijos abiturientai tampa 

kariais savanoriais. 



Aš balsavau 

2020 metų Lietuvos 

Respublikos Seimo 

rinkimuose dalyvavo 

visi mūsų gimnazijos 

abiturientai. 



Ačiū už dėmesį  

Smilgių gimnazijos vyr. mokytojos:  

Laima Staišiūnienė ir Dangutė Petrulienė 


