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Pilietiškumas – tai pats gyvenimas, kurio metu asmuo nuolat tobulėja ir susiduria su iššūkiais bei 

privalomu sprendimų priėmimu, susijusiu su pačiu asmeniu, jo šeima, draugais bei jį supančia 
bendruomene. 



 

 

1 - 43 žodžiai 

Siekiant kurti atvirą, darnią pilietinę visuomenę demokratiškoje šalyje, kiekvienam piliečiui svarbu:  

• domėtis savo aplinka;  

•  kritiškai vertinti informaciją ir sąmoningai pasirinkti sprendimus;  

•  nebijoti kritikos ir atvirai reikšti nuomonę;  

•  suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą;  

•  ugdyti socialinį pasitikėjimą;  

•  suprasti solidarumo reikšmę kitų socialinių grupių atžvilgiu;  

•  aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime  –  savanoriškoje veikloje. 



 

 

2 - Ugdome Lietuvos pilietį. Patarimai mokytojui 

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI 

 

https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/rezultatai/priemones/LIETUVOS-PILIETIS2.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/PDF/socialinis/NŠA_UT_Pilietiškumo%20pagrindai%2003.31%20OK.pdf


Pilietiškumo kompetencijos 

 

Atskiras mokomasis dalykas: PILIETIŠKUMO PAGRINDAI 9–10 ( I–II) 

KLASĖSE 

Nacionalinio saugumo pamokų ciklas 

 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/kompetenciju-apraso-rengeju-pristatymu-ciklas-pilietiskumo-kompetencija/43331
https://youtu.be/vQS1ayxcxCk


Medijų ir informacinio raštingumo pamokos 

 

 

3 - https://www.draugiskasinternetas.lt/mediju-ir-informacinio-rastingumo-ugdymo-metodine-medziaga/ 

https://www.draugiskasinternetas.lt/mediju-ir-informacinio-rastingumo-ugdymo-metodine-medziaga/


 

4 - https://www.draugiskasinternetas.lt/wp-content/uploads/2020/12/DWA_Edition_MIL_LT.pdf 

NACIONALINĖ JAUNIMO KONFERENCIJA „Šviesiosios ir tamsiosios 

gyvenimo internete pusės“ (2020-12-01) 

 

https://www.draugiskasinternetas.lt/wp-content/uploads/2020/12/DWA_Edition_MIL_LT.pdf


Darbotvarkės-projektas_11.17-1 

 



 



Pasirenkamieji dalykai 11–12 (III–IV) klasėse 

Teisės pagrindai III–IV klasėse 

 

Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba III klasėje 

 



Medijų ir informacinis raštingumas ???? 

 

Integruotas ugdymas  

 



Integruota pilietinio ugdymo ir anglų kalbos pamoka „Tamsioji 

šokolado pusė“ 

 

Filmo „Tamsioji šokolado pusė“ (anglų k.) nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=9662z92j2tg&ab_channel=Art%C5%ABrasBarta%C5%A1ius 

 

Knyga „Globalusis švietimas – darniam pasauliui kurti“ 2014,  klausimai (45-62 p.).  

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-
biblioteka/yow_publication_lt-fin_2.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=9662z92j2tg&ab_channel=ArtūrasBartašius
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka/yow_publication_lt-fin_2.pdf
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka/yow_publication_lt-fin_2.pdf


Teatralizuota istorijos pamoka „Tarpukario paveikslai“  

 

Pamoka „Tarpukario paveikslai“ (režisierė Regina Švagždienė, kūrybinė komanda – Jonas 

Marcinkevičius, Zita Tikuišienė, Rita Storastienė, Mantas Šeštokas, Arūnas Ambraška, Edita 

Davidonytė). Renginio metu teatralizuotai buvo pateikti svarbiausi tarpukario i storijos faktai nuo 

1918 m. vasario 16 d. iki sovietinės okupacijos. Mokiniai išvydo teatralizuotą Nepriklausomybės Akto 

skaitymą, etiudą iš prieškario Kauno, vaizdelį iš senojo Lietuvos kaimo gyvenimo. Skambėjo mokinių 

atliekamos savanorių, liaudies, patriotinės dainos, scenoje sukosi „Kupolėlės“ šokėjų poros. Buvo 

galima pamatyti ir unikalių dokumentinių filmų fragmentų iš prieškario Lietuvos laikotarpio. O 

gimnazijos mokytojai prie šventinės nuotaikos kūrimo prisidėjo tą dieną pasipuošdami prieškario 
inteligentų apranga. 



 

 



INTEGRUOTOS ISTORIJOS IR DAILĖS PAMOKOS PLANAS 

 

https://okkarjera.com/wp-content/uploads/2020/11/Integruota-istorijos-ir-dailes-pamoka.-
Projektas-Atverti-keliai.-OK-KARJERA-2020.pdf 

Neformalusis ugdymas 

 

https://okkarjera.com/wp-content/uploads/2020/11/Integruota-istorijos-ir-dailes-pamoka.-Projektas-Atverti-keliai.-OK-KARJERA-2020.pdf
https://okkarjera.com/wp-content/uploads/2020/11/Integruota-istorijos-ir-dailes-pamoka.-Projektas-Atverti-keliai.-OK-KARJERA-2020.pdf


Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ 

 

Konkursu „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ siekiama ugdyti mokinių pilietiškumą, puoselėti 

patriotinius jausmus, skatinti domėtis dabarties krašto saugumu ir gynybos aktualijomis, Lietuvos 

valstybės ir Lietuvos kariuomenės istorija, susipažinti su šiuolaikine Lietuvos kariuomene ir visa 
Krašto apsaugos sistema. 



MOKSLEIVIŲ TEISINIŲ ŽINIŲ KONKURSAS „TEMIDĖ“ 

 

 

5 - „ERUDITĖS“ 2021 m.  I vieta rajone.  



 

6 - 2019 m. III vieta respublikoje 

 



Forumas „Ar mes tikrai mylime Lietuvą?“ 

 

Velžio gimnazijos I–IV klasių mokiniai Vasario 16-ąją minėjo netradiciškai. 99-osios Lietuvos valstybės 

atkūrimo metinės buvo puiki proga pakalbėti apie meilę savo šaliai. Forume „Ar mes tikrai mylime 

Lietuvą?“ aktualiais šių dienų klausimais diskutavo gimnazistai – debatų klubo nariai (vadovė anglų k. 

mokytoja Rasa Stakienė) ir vyresnioji karta – rajono politikai, mokytojai, mokinių tėvų atstovai. 

Esame dėkingi Panevėžio r. tarybos narei D. Juodelienei, Panevėžio r. mero pavaduotojui A. Pociui, 

tėvų atstovams B. ir S. Kroniams, mokytojams A. Klydžienei, A. Ambraškai, pavaduotojai D. 

Vizbarienei, psichologui T. Plesnevičiui už sutikimą dalyvauti diskusijoje ir drąsą viešai išsakyti savo 
nuomonę. 

Renginį vedė lietuvių kalbos mokytoja Regina Švagžienė 



 Akcija ,,Kalėdos šildo“. 

 

Visa mokyklos bendruomenė buvo pakviesta megzti vilnones kojinaites naujagimiams, gaminti rankų 

darbo atvirukus, rašyti sveikinimus mažyliams ir jų tėveliams. Iš viso surinkta 292 poros 

kojinaičių!   Visas dovanas nuvežėme, sakė akcijos iniciatorė chemijos mokytoja Lina,  į Panevėžio 



respublikinės ligoninės Akušerijos kliniką. Keletą porų kojinių padovanojome gimusiems mažyčiams 
mažulyčiams leliukams, kitas palikome skyriuje. Jų užteks ilgam. 

 



Tradicinis, daugiau nei dešimtmetį vykstantis Adventinis rytmetys. 

 

Renginio tikslai:  

ugdyti bendruomeniškumą,  puoselėti bendražmogiškas, kultūrines ir krikščioniško tapatumo 
vertybes,  mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. 

Tradiciniai šventinio renginio elementai: direktoriaus kūčiukai klasėms, skautų Betliejaus ugnis, 
mokyklos mokinių choro, ansamblių, gitaristų ir solistų pasirodymai, trumpi scenos vaizdeliai. 

Pirmą kartą visa mokyklos bendruomenė sutilpo aktų salėje vienu metu, mokyklai išaugus ir tapus 

gimnazija, renginys organizuojamas trimis srautais. 

Idėjos autorė tikybos mokytoja Lina Žostautaitė 

 



Altruizmo diena 

 

 



 

 

https://sway.office.com/4oVJLuLreu6Tj5n6#content=JMIf4GJEwWtMdy 

https://sway.office.com/4oVJLuLreu6Tj5n6#content=JMIf4GJEwWtMdy


Pabaiga.... 

 



 

7 - Ačiū už dėmesį... 


