
 

Priedas Nr.13 

 
PATVIRTINTA 

Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus  

2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymu Nr. V- 152 

 

 

   

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA 

 

Pilietiškumo ugdymo programa 

2022-2023 m.m. 
 
 

 

 

 

 

               Parengė 

          Istorijos mokytoja metodininkė 

               Rita Ylienė 

  

 

 

Kaunas, 2022 

 

 

 



 

I. PROGRAMOS PAGRINDIMAS 

 
Pilietiškumas – patriotizmas -  tėvynės meilė - prasideda nuo asmens tapatumo suvokimo. Šie vaiko jausmai pradeda formuotis gimtoje 

sociokultūrinėje ir gamtinėje aplinkoje, kai jis ima suvokti savąją tapatybę, ją identifikuoja su šeima, vietos bendruomene. Palaipsniui per gimtąją kalbą, 

tautos istorinę patirtį, etninės kultūros bei tradicijų savitumą kitų tautų kultūros kontekste žmogus plečia savąją tapatumo patirtį, identifikuodamasis su 

tautine bendruomene, tėvyne. Tokiu būdu asmens ugdymo / ugdymosi proceso metu susidaro prielaidos formuotis jo tautinei savimonei, kuri konstruoja, 

palaiko, tvirtina jo tautinę tapatybę (tautinį identitetą). 

Tautinės bendruomenės gyvenimą reguliuoja, jos narių laisves ir teises gina demokratinė valstybė, kurioje jie gyvena, yra jos piliečiai. 

Atitinkamai jie turi būti ne tik lojalūs savai valstybei, bet ir vykdyti pareigas, jausti jai atsakomybę, dalyvauti jos valdyme, rūpintis jos saugumu, 

suvokdami ją kaip tėvynę. Asmens apsisprendimą būti valstybės piliečiu, elgseną derinti su valstybės interesais galima apibūdinti kaip individo pilietinę 

nuovoką, sąmoningumą, kuris skatina jo pilietinės savimonės formavimąsi. 

Mokykla, būdama svarbia visuomenės ląstele, turi nuosekliai brandinti jaunų žmonių pilietinę savimonę, atsakomybės ir pareigos prieš 

savo artimą aplinką bei valstybę jausmus.  

  

 

II. PROGRAMOS PASKIRTIS 

 

1. Programa apima 1-8 kl., I-IV gimnazijos klasių mokinius ir auklėtojų tiesioginį ugdomąjį darbą. 

2. Programa įpareigoja mokomąją dalykų medžiagą panaudoti pilietiškumo ugdymo tikslams. 

3. Programa skatina papildomojo ugdymo veiklą sieti su pilietinės savimonės ugdymu. 

 

III. PROGRAMOS VYKDYTOJAI 

 

1. Programą vykdo visi mokyklos pedagogai, mokyklos darbuotojai. 

2. Programos veikloje dalyvauja 5-8 kl., I-IV gimnazijos klasių mokiniai. 

3. Vykdyti padeda mokinių savivalda, klasių seniūnai, TUC, neformalaus ugdymo įstaigos, būreliai. 

 
IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas:  Aktyvios pilietinės pozicijos formavimas. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti ir puoselėti moksleivių tautinį, patriotinį, pilietinį sąmoningumą; 

2. Skatinti tautinę saviraišką; 

3. Aktyviai dalyvauti 1941 ir 1991 metų Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminties metų renginiuose, pilietinėse akcijose; 

4. Didinti moksleivių visuomeninį ir politinį aktyvumą 



 

VEIKLOS TURINYS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Socialiniai 

partneriai 

Data Reikės išteklių Laukiami rezultatai 

1 Konstitucijos dienos 

minėjimas  

 

D.Murauskienė, 

R.Ylienė 

5-8 kl., I-IV 

gimnazijos klasių 

mokiniai, 

istorijos 

mokytojai,  

2022-10-10/25 Žmogiškieji ištekliai, 

testų atspausdinimas 

Mokiniai paminės 

Konstitucijos dieną 

testo rašymu, įvertins 

savo žinias 

2. Lietuvos karių diena D.Murauskienė, 

R.Ylienė 

Mokiniai, 

mokytojai, 

Lietuvos 

kariuomenės 

atstovai 

2022-11-22/23 Žmogiškieji ištekliai Mokiniai plačiau 

sužinos apie Lietuvos 

kariuomenę, jos veiklą, 

pilietines iniciatyvas 

3. Akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

D.Murauskienė, 

R.Ylienė 

Mokyklos 

mokytojai, 1-8 

kl., I-IV 

gimnazijos klasių 

mokiniai  

mokyklos 

darbuotojai 

2023-01-13 Žmogiškieji ištekliai Mokyklos 

bendruomenė paminės 

Laisvės gynėjų dieną 

4. Lietuvos Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas, 

susitikimai su liudininkais 

D.Murauskienė, 

R.Ylienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

2023-01-13 Žmogiškieji ištekliai Mokiniai pagilins 

žinias apie sovietinių 

okupantų terorą 

1991m., išgirs 

liudininkų atsiminimus 

5. Vasario 16 minėjimas 

 

D.Murauskienė, 

R.Ylienė, 

administracijos 

atstovai 

Istorijos 

mokytojai, 

mokyklos 

bendruomenė 

2023-02-13/17 Žmogiškieji ištekliai Istorinės atminties žinių 

gilinimas, kultūrinio 

paveldo puoselėjimas 

6. Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas 

 

D.Murauskienė, 

R.Ylienė, 

administracijos 

atstovai 

Istorijos 

mokytojai,  

mokyklos 

bendruomenė 

2023-03-10 Žmogiškieji ištekliai Istorinės atminties žinių 

gilinimas, kultūrinio 

paveldo puoselėjimas 



 

  

7. Pilietiškumo pamokos 

mokykloje, valdžios 

institucijose, dalyvavimas 

Europos instituto veikloje 

D.Murauskienė, 

Mokyklos mokiniai, 

pageidaujantys 

mokytojai 

Istorijos 

mokytojai,  

Europos 

institutas 

Visus mokslo 

metus pagal 

vyksiančius 

projektus 

Žmogiškieji ištekliai Pilietiškumo sampratos 

ugdymas, aktyvios 

pilietinės pozicijos 

formavimas 

8. Europos dienos minėjimas D. Murauskienė, 

R.Ylienė 

Istorijos moky-

tojai, mokyklos 

mokytojai, 5-8 

kl., I-IV gim-

nazijos klasių 

mokiniai  

2023-05-01/09 Žmogiškieji ištekliai Mokiniai pagilins žinias 

apie ES, jos valdžios 

institucijas, valstybes 

nares 

9. 1941 metų laisvės gynimo 

ir didžiųjų netekčių 

atminties renginiai 

mokykloje ir mieste 

D.Murauskienė, 

TUC integruota 

programa 

 

Visi 

pageidaujantys, 

IX Forto, Kauno 

miesto, Karo 

muziejai 

2023-05/06 Žmogiškieji ištekliai Istorinės atminties žinių 

gilinimas, patriotizmo 

ir pilietiškumo sam-

pratos ugdymas 

10. Mokyklos Garbės mokinių 

Vardo suteikimo 

ceremonija 

Mokyklos Garbės 

mokinių Vardo 

suteikimo komisijos 

nariai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Pagal situaciją Žmogiškieji, finansiniai 

ištekliai 

Mokiniai pavyzdžiu 

ugdysis vertybines 

nuostatas 

 

Detalus projekto valandų išplanavimas žymimas elektroniniame dienyne, skiltyje „projektinė veikla“ 
   

 


