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PATVIRTINTA 

Vilniaus Senvagės gimnazijos direktoriaus   

2015 m. birželio 29 d. 

įsakymu Nr. V-175 

 

PILIETIŠKUMO UGDYMO VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOJE PROGRAMA  

 

PROGRAMOS PASKIRTIS. Mokiniai mokomi dalyvauti ir bendradarbiauti visuomenėje, kurioje jie gyvena. Ugdomi gebėjimai ir vertybės, būtinos aktyviam 

tautos nariui ir piliečiui. Įgyja supratimą apie visuomenę, jos santykį su gamtine aplinka, suvokimą, kas yra istorijos raida, tautiškumas ir pilietiškumas. Ugdo (si) 

pilietinę savimonę, apimančią savęs pažinimą, praktinę patirtį šeimoje ir bendruomenėje, vertybines nuostatas bei gebėjimus.  

PROGRAMOS TIKSLAS. Padėti mokiniams įgyti pilietinių žinių, ugdytis  tokias pilietines kompetencijas, kaip patriotizmas, pagarba žmogaus 

teisėms, suprasti kitų žmonių poreikius, jausmus, skirtingas nuomones ir įsitikinimus, suteikti pagalbą, skatinti kitus veikti, inicijuoti pokyčius, 

suprasti savo tapatumą ir vaidmenį bendruomenėje, atsakingai atlikti pareigas ir gebėjimus šias žinias panaudoti praktiškai.  

PROGRAMOS UŽDAVINIAI. Siekiama, kad mokiniai: 

 mokytųsi suprasti demokratinės visuomenės ir valstybės prigimtį, jos gyvavimo principus ir normas, istorinę Lietuvos, Europos ir pasaulio raidą, 

gamtinės aplinkos ir žmogaus gyvenimo sąlygų regioninius skirtumus; 

 analizuotų savo ir kitų žmonių elgesį, individualius ypatumus, aktualias visuomenės gyvenimo problemas, vertintų jas ir, kiek leidžia galimybės, bandytų 

spręsti žvelgdami iš asmeninės, savo gyvenamosios vietovės, nacionalinės ir globalios perspektyvos;  

 jaustų pagarbą savo ir kitų tautų tradicijoms, kultūros paveldui, gamtinei aplinkai, siektų visa tai saugoti ir plėtoti, atsakingai, aktyviai dalyvautų 

Gimnazijos ir vietos bendruomenių bei valstybės gyvenime;  

 įvairiose gyvenimo srityse savo veiklą grįstų darniojo vystymosi principais, humanizmo ir demokratijos vertybėmis, savitarpio supratimu, tarimosi ir 

susitarimo dvasia. 

PROGRAMOS STRUKTŪRA. Gimnazijos mokiniai ne tik įgyja žinių ir gebėjimų, padedančių suprasti socialinę, kultūrinę aplinką ir sėkmingai joje veikti, bet 

ir ugdosi bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas. Nors Gimnazijoje mokiniai mokosi atskirų  mokomųjų dalykų, visus juos vienija bendrosios ugdomosios 

kompetencijos, orientuotos į pažinimo ir praktinius gebėjimus. 

Pažintiniai gebėjimai: 

• suvokti, kas yra pilietinė visuomenė ir kaip ji funkcionuoja, žmogaus ir piliečio laisvių, teisių ir pareigų reikšmę gyvenant demokratinėje 

visuomenėje; 
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• suvokti, kas yra demokratinė valstybė, suprasti visuomenės politinio, kultūrinio ir ūkinio gyvenimo problemas ir mokėti ieškoti galimų 

sprendimo būdų šiuolaikinėje Lietuvos valstybėje; 

• gerbti demokratines vertybes ir principus, stengtis įgyvendinti juos savo gyvenime, suprasti teisinės valstybės principus; 

• suprasti ir įvertinti savo bei kitų tautų kultūros savitumą, atpažinti kultūrų bendrybes ir skirtumus, demokratinės, humanistinės ir pilietinės 

visuomenės formavimosi kultūrines, istorines bei teisines prielaidas; 

• žinoti ir suprasti asmens dalyvavimo tautos gyvenime galimybes ir būdus, atsakomybę už tautos likimą. 

Praktiniai gebėjimai: 

• prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, pasitikėti savimi ir tikėti savo veiksmų teisingumu, būti savo Gimnazijos, miesto, šalies ambasadoriumi;  

• organizuoti renginius ar kitą veiklą, išreikšti kūrybinius gebėjimus, siekti savo veiklos integralumo; 

• pasinaudoti (prireikus) demokratinio poveikio priemonėmis – dialogu, diskusija, polemika, derybomis, debatais, balsavimu, ieškant susitarimo - 

reikšti argumentuotą nuomonę raštu arba žodžiu įvairiais klausimais, ieškoti ir rasti konstruktyvų sprendimą susidarius konfliktinei situacijai; 

• dalyvauti priimant sprendimus Gimnazijos bendruomenėje, visuomenėje;  

• dalyvauti Gimnazijos bendruomenės organizuotoje veikloje, savanoriškoje veikloje. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS: INTEGRAVIMO GALIMYBĖS, UGDYMO GAIRĖS, APLINKA. Savo turiniu, tikslais ir uždaviniais, 

gebėjimų ugdymu(si) pilietinis ugdymas siejasi su visais mokomaisiais dalykais. Gimnazijos tradiciniuose renginiuose numatomos netradicinės, 

integruotos pamokos, kuriose įgyvendinami tarpdalykiniai ryšiai. Mokymosi aplinka orientuota į atvirą, ramią, kūrybingą mokinių ir mokytojų veiklą. 

Skatinamos edukacinės pamokos Vilniaus miesto muziejuose, mokinių ir mokytojų gerosios patirties sklaida kitose ugdymo įstaigose. Sudaromos 

sąlygos aktyviai Gimnazijos savivaldos veiklai, taip pat palaikomas glaudus ryšys  su Gimnaziją baigusiais absolventais (Alumni). 

 su DORINIU UGDYMU pilietiškumo ugdymą sieja bendras siekis ugdyti atsakingą tautos ir pilietinės visuomenės narį, gebantį savo veiksmus grįsti 

visuomeniniu nuovokumu ir dorinėmis nuostatomis; 

 su GIMTĄJA KALBA pilietiškumo ugdymą sieja bendras siekis rūpintis žodine ir rašytine asmens raiška. Per mokomųjų dalykų pamokas, neformalųjį 

švietimą diskutuojant, argumentuojant, oponuojant, nagrinėjant, interpretuojant ar kuriant tekstus turėtų būti kryptingai ugdoma kalbinė asmens kultūra; 

 su UŽSIENIO KALBOMIS pilietiškumo ugdymą sieja siekis aiškintis kitų tautų ir valstybių politinio, socialinio, ūkinio ir kultūrinio gyvenimo 

bruožus; 

 su MENINIU UGDYMU pilietiškumo ugdymą sieja  bendras siekis ugdyti pilietinę poziciją siekiant išsaugoti kultūros paveldą, skatinant mokinių 
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saviraiškos, kūrybos formų įvairovę, suteikiant visiems mokiniams galimybę atskleisti savo kūrybiškumą, skatinti dvasinį mokinių brendimą, gebėjimą kūrybiškai 

reikšti savo idėjas, požiūrį; 

 su GAMTAMOKSLINIU UGDYMU Ir MATEMATIKA pilietiškumo ugdymą sieja bendras siekis ugdyti loginį mąstymą, kritinį požiūrį į duomenų 

patikimumą, interpretacijos pagrįstumą; sieja bendros problemos ir temos: darnusis vystymasis, gamtos ir technologijų įtaka visuomenės raidai ir sveikatingumo 

sampratos nagrinėjimas; 

 su INFORMACINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS pilietiškumo ugdymą sieja bendri siekiai ugdyti mokinių gebėjimus ieškoti, analizuoti, kritiškai 

vertinti, apibendrinti ir perteikti informaciją kitiems, išsaugant tapatumo jausmą; 

 su TECHNOLOGINIU UGDYMU pilietiškumo ugdymą sieja siekis ugdyti atsakingą požiūrį į tautinių kultūros tradicijų puoselėjimą, kai kurių 

technologijų, žmogaus buities, tautinių tradicijų, darbo raidos pažinimą. 

Kalendoriniams metams apibrėžtos mokinių pilietiškumo ugdymo gairės.   

 

Numato

mas 

mėnuo 

Tradiciniai 

Gimnazijos 

renginiai 

Klasių vadovų 

veikla 

Mokomojo 

dalyko mokytojo 

veikla 

Gerosios patirties 

sklaida: metodinės 

medžiagos rengimas, 

dalyvavimas seminare, atvirų 

pamokų vedimas 

Neformalusis 

švietimas (parodos/ 

akcijos/ 

plenerai/intermedijos ir kt.) 

Ryšiai su kitomis institucijomis 

Sausis Sausio 13-oji. 

Pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Išvyka ,,Sausio 

13-oji laisvės 

gynėjų diena” 

Pirma integruota 

pamoka ,,Mano 

atsiminimai“ 

Mokinių veiklos 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje 

Susitikimas su 

įvykių 

liudininkais 

Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietų okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Vasaris Vasario 16-osios 

minėjimas. 

Senvagės talentų 

pasirodymai 

pertraukų metu 

Trečia integruota pamoka, diskusija 

,,Vastybės gimtadienis“ 

Mokinių veiklos 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje 

Atviručių paroda Muziejus – Signatarų namai 

Kovas Kovo – 11 oji 

nepriklausomybės 

atkūrimo diena.  

Klasės kūrybinės 

dirbtuvės 

,,Auginu ąžuolą“ 

Penkta integruota 

pamoka 

,,Sveikinu 

Lietuvą“ 

Mokinių veiklos 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje 

Susitikimai su 

įdomiais 

žmonėmis.  

? 

Projektas – 

misterija 

Visos bendruomenės veikla, skatinanti 

inovatyviai mokyti ir mokytis, 

Mokinių veiklos 

sklaida 

Pritaikant 

ugdymo turinį ir 

? 
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„Senvagės žiedai“ puoselėti mokinių tautinį identitetą, 

ugdyti asmenybę, turinčią brandžią 

tautinę savimonę ir savigarbą. 

 Kovo 22 d. Vilniaus miesto istorijos 

pamoka 

internetinėje 

svetainėje 

mokymo(si) 

priemones, 

kuriama 

netradicinė 

mokymosi 

aplinka. 

Nuotraukų, 

piešinių paroda 

,,Mano Vilnius“ 

Balandis Švaros mėnuo 

Gimnazijoje 

Švaros popietė ,,Mano Gimnazijos 

tvarkymas“ pirmą balandžio 

penktadienį 

Mokinių veiklos 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje 

Pilietinė akcija – 

„Darom – 

pradėkim nuo 

savęs“ 

? 

Gegužė Europos dienos 

minėjimo renginiai, 

Europos egzaminas 

ES pristatymas  

užsienio kalbų mokytojų pamokose.  

Užsienio kalbų 

mokytojų atviros 

pamokos 

Europos šalių 

stendai 

Europos komisijos atstovybė 

Lietuvoje 

Birželis Pabaigtuvės – 

paskutinė pamoka 

Paskutinė pamoka ,,Aš kaip? Senvagės pilietis“ Klasės metų 

akimirkos 

? 

Rugsėjis Rugsėjo 1-osios 

šventė 

Klasės valandėlė – pamoka „Mano 

gimnazija” 

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas ir 

sklaida 

? 

Rugsėjis 

– 

Lapkritis 

Konkursas „Vardan 

tos Lietuvos...“ I-II 

klasių mokiniams 
(žygio, patriotinės dainos ir 

istorinių žinių) 

Mokinių klasių 

kūrybinės 

dirbtuvės ,,Aš 

tarnaučiau 

Lietuvos 

kariuomenėje” 

Kūno kultūros, 

muzikos, istorijos 

integruotos 

pamokos I-II 

klasių mokiniams 

Mokinių veiklos sklaida internetinėje 

svetainėje 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Lapkritis Teisinių žinių 

įvertinimo akcija 

„Lietuvos 

Respublikos 

konstitucijos 

egzaminas“ 

Integruotos pilietškumo, dorinio 

ugdymo ir istorijos pamokos 

Gimnazijos bendruomenės aktyvus 

dalyvavimas egzamine 

Lietuvos Respublikos Teisingumo 

ministerija 



5 

 

Lapkritis Tolerancijos dienos 

minėjimas 

Klasės valandėlė 

“Esame skirtingi, 

bet visi lygūs” 

 

 

Integruotos 

pilietškumo  ir 

dorinio ugdymo 

pamokos 

 Paroda, skirta 

tolerancijos 

dienos simboliui. 

Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietų okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Gruodis Pilietinė akcija 

„Gerumo akcija“ 

Klasių vadovai 

kartu su savo 

mokiniais ruošia 

kaledinę labdarą 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

supažindina su 

savanoriavimu 

Lietuvoje 

Mokinių veiklos 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje 

Susitikimai su 

gimnazijos 

bendruomenę, 

svečiais Kūčių 

belaukiant 

Verkių specialioji 

mokykla 

 

______________________________ 
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MOKOMŲJŲ DALTYKŲ IR PILIETIŠKUMO UGDYMO PROGRAMŲ INTEGRACIJA PAMOKOSE 

 

Tau reiktų peržiūrėti ir suvienodinti aprašus pagal dalykus. Kaip tai geriau padaryti, nutark pati. Gal pagal pamokų temas? 

 

Almos: 

Tikyba 

12 kl.Meilė artimui, Tėvynei,Dievui. 

11 kl.Kokie yra šeimos modeliai,požiūris į šeimą religijose ir kultūrose. 

         Asmuo visuomenėje ir religinėje bendruomenėje. 

         Kam esame pašaukti - kurti ar gyventi ? 

         Ar technologijos gali pakeisti žmogų ? 

         Ar gera gyventi daugiakultūrinėje visuomenėje ? 

10 kl. Gyvendamas laisvoje Tėvynėje siekiu būti atsakingas už savo tautos likimą. 

  9 kl.Ar tikrai pasaulio likimas mano rankose ? 

         Pagalba vargstantiems. 

Etika 

   5 kl. Būti drauge ( mokosi komunikuoti) 

           Aš ir mane supantys žmonės  (vietos papročiai,tradicijos) 

   6 kl. Demokratinė bendruomenė,jos principai ir žmogaus teisės. 

          Bendravimas šeimoje ir bendruomenėje. 

          Pažįstu normas,idealus,vertybes. 

 9 - 10kl. Dialoginis bendravimas. 

            Socialiniai santykiai. 

           Santykis su pasauliu. 

 11 kl  Jaučiu atsakomybę ir kaltę. 

 12 kl.  Šeimos etika ir profesinė etika/ 

 Informacinės technologijos  

   Visose klasėse : Asmens duomenų apsauga internetinėje erdvėje. 

                              Autorinių teisių apsauga. 

                              Saugus naudojimasis socialiniais tinklais. 

 

Dar persiųsiu Renatos temas. 

O kitas kitą savaitę. 

 

Gitanos: 

 

Pilietiškumo  integracija į dalykus 
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Fizika:  

1. Vidinė kūnų energija. Kuro degimo šiluma. Šiluminiai varikliai- atsakingas gamtos išteklių vartojimas, atsakomybė už gamtos išsaugojimą, 

užterštumo mažinimo galimybės. 

 2. Elektros energija ir jos vartojimas. Elektros srovė įvairiose aplinkose, elektromagnetinė indukcija ir kintama srovė- technologijų įtaka visuomenės 

raidos procesams, darnaus vystymosi tematika, užterštumo problemos.Alternatyvūs energijos šaltiniai. 

 3. Atomo sandara.Radioaktyvumas ir branduolių virsmai. Branduolinė energija.  - branduolinė energetika, atsakingas požiūris į gamtą, 

alternatyvūsenergijos šaltiniai. 

 4. Metodologiniai fizikos klausimai- moksliniai atradimai, mokslininkų vaidmuo mokslo raidoje 

 5. termodinamika- energetiniai resursai, energijos gamyba ir naudojimas, ekologinės problemos 

 6. elektromagnetiniai virpesiai ir bangos- atsakingas požiūrisį aplinką, technologijų vartojimas. 

Lina Padribonienė 

Chemija 

1.Ekologija ir sąžinė  2. Lietuviškų ekologiškų produktų maistinė vertė. 3.Maisto pasirinkimo galimybės Lietuvoje renkantis sveiką gyvenseną.     

Chemijos pamokose mokiniai analizavo ekologiškų ir neekologiškų produktų sudėtį. Nagrinėjo , kokiomis savybėmis pasižymi ekologiški Lietuvos 

produktai  ir kokie ekologiškų produktų privalumai. Šios pamokos ugdo sąžiningą požiūrį į verslą, teisingumą ir pilietinę atsakomybę auginant, 

tiekiant ir gaminant ekologiškus produktus Lietuvoje.      

 Aida Makarevičienė.   

 

Matematika: 

integravimas su pilietiškumo ugdymu labiausiai atsiskleidžia uždavinių sąlygose (sąlygos susiję su Lietuva), temose, kuriose tiriami visuomeniniai 

reiškiniai statistiniais metodais.  Dėl tobulinimo, nelabai žinau ką būtų galima keisti. 

 Jurga Donelienė 

 

Editos: 

PILIETINIO UGDYMO INTEGRAVIMAS 

Kūno kultūra organizuoja konkursus „Vardan tos Lietuvos“, Sporto šventes, ugdo mokinius, kurie garsina Lietuvos vardą, kalba apie garsius daug 

nusipelniusius sporto žmones, ugdo pagarbą valstybiniams simboliams ( vėliava, himnas ), moko lietuviams būdingų judriųjų žaidimų. 

Užsienio kalbos atskiros temos skirtos nagrinėti politikos, kultūros, šeimos tradicijoms, istorijai, aktyviai mini  valstybines šventes, kalba apie kalbos 

svarbą žmogui ir valstybei. 

Muzika pamokos skirtos Lietuvos istorijai paveldui ( rekrūtų , partizanų dainos ), patriotinės dainos. Minimos valstybinės ir tautinės šventės, 

organizuoja konkursą „Vardan tos Lietuvos“. 

Dailė ir technologijos atskiros pamokos skiriamos tautodailei, kultūriniam paveldui, amatams, liaudies meno atspindžiams šiuolaikinėse erdvėse, 

puošia gimnazijos erdves valstybinių švenčių proga. 

Kita vokiečių kalbos mokytojos kuruoja Europos klubo veiklą, organizuoja Europos ir Konstitucijos egzaminus. Pilietinio ugdymo pamokos vyksta 

Seime, Vyriausybėje, muziejuose. 
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Parengė istorijos mokytoja metodininkė Alma Čiapienė 

 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos posėdyje 

2012-06-13 protokolu Nr. MT-08 

 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2012-06-12 protokolu Nr. PT-06 

 

Mokytojų metodinės tarybos susirinkime 

2012-04-30 protokolu Nr. D-352 

 


