
Kalvelių 2-osios vidurinės mokyklos 

projektas  

“Būk atsakingas” 



- Ar tu žinai kas yra pilietis? 

- Hmm.., žmogus gyvenantis pilyje?  

- Ne! Tai žmogus turintis teises ir pareigas. 

- Kam tos pareigos? Aš pats sau vadovauju. 

- Net nepagalvodamas kiekvienas žmogus atlieka 
piliečio pareigas. 

- Kokias pareigas?! 

- Piliečio! Tai šiukšlių rūšiavimas, paukštelių 
maitinimas, vandens taupymas 

- Tai reiškia.., aš irgi pilietis!!  



Šiuo, atrodo banaliu dialogu prasidėjo mūsų 
savivaldos organizuojamas pilietiškumo 

projektas “BŪK ATSAKINGAS”! 

Veiksmas vyko gegužės 14-15 dienomis, dalyvavo: 
Vilniaus r. mokyklų atstovai iš Kalvelių 2-osios, 

Maišiagalos LDK Algirdo, Medininkų Šv. 
Kazimiero, Valčiūnų vidurinių mokyklų, 

Rudaminos Ryto ir Pagirių gimnazijų, bei 
Jaunimo organizacijų DARBAS ir NVO “Vaikai 

-  visuomenės dalis”. 

 



Projekto metu ypatinga dėmesį skyrėme jaunimo 
pilietinio sąmoningumo stiprinimui, dalyvavimui 

visuomeninėje veikloje ir savanorystės judėjimui 
skatinti. 

Renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kitų 
mokyklų mokiniais, išsakyti savo nuomonę, bei praplėsti 

savo požiūrį į pilietinę visuomenę. 



Renginį pradėjome nuo namų darbų pristatymo. 
Dalyviai originaliai pristatė įsimintiniausią savo 

mokykloje vykusį piletinį projektą. 

 

Atsiliepimas: 
“Pristatymai šaunūs! Pasisėmėme idėjų kitam kartui ”,- 
uţsiminė Medininkų Šv. Kazimiero vidurinės mokyklos 
atstovė Marta. 



Į mūsų renginį buvo pakviesta Jaunimo 
organizacija DARBAS. 

Jie pristatė organizacijos veiklą ir pravedė 
“Komandos formavimo” seminarą, kuriuo 

metu dalyviai žaidė žaidimus padedančius 
geriau prisitaikyti prie komandos darbo. 

Štai kaip viskas vyko  



Atsiliepimas: 
“Patiko Jaunimo organizacijos DARBAS parengtas 
seminaras  Ţaidimai padėjo mums geriau 
susibendrauti”,- teigė Ernesta, Pagirių gimnazijos 
mokinė 



Po linksmų žaidimų susėdome pasikalbėti apie 
“Jaunimo pilietinę iniciatyva”. Pokalbio 

metu dalyviai reiškė savo nuomonę, 
diskutavo įvairiomis temomis, bei pynė 

“Minčių voratinklį”. 

 

 

Atsiliepimas: 
“Pinti voratinklį ir reikšti savo mintis - tikrai įdomu  Pagal siūlų 
kiekį rankoje, galima buvo spręsti ar dalyvis aktyviai reiškė 
nuomonę ar ne”,- su šypsena veide kalbėjo Kalvelių 2-osios 
vidurinės mokyklos mokinė, bei grupės moderatorė Laura. 



Pagrindiniai diskusijos klausimai: 

• Kaip jaunimas gali prisidėti prie pilietiškos visuomenės 
kūrimo?  

• Kokiu būdu jaunas žmogus gali suvokti, kad jis yra pilietis? 
• Kaip išugdyti pilietinę atsakomybę? 
• Ką gali padaryti savo bendruomenės ir visuomenės labui? 
• Kaip įtraukti kitus į pilietinę veiklą? 
• Kas tau galėtų padėti išugdyti pilietinę visuomenę?  
• Ko trūksta pilietiniuose renginiuose? 
• O ką tu gali padaryti asmeniškai šalies labui? 

 
 



Renginiui įpusėjus buvo surengtos varžybos, 
kuriu metu prisiminėme vaikystės žaidimą 

“kvadratą” ir estafetes. Dalyvavo net 
mokytojai atvykę su mokiniais!  

Atsiliepimas: 

“Kaip seniai neţaidţiau kvadrato..”,- su nostalgija 
kalbėjo Rudaminos Ryto gimnazijos mokinė Justina. 



Po varžybų sočiai pavalgę dalyviai turėjo progos 
pasiklausyti gyvo garso koncerto, kurį paruošė 

Kalvelių kultūros centro grupė “Akimirka”. 

Atsiliepimas: 
“Malonu buvo dainuoti tokiai publikai. Nustebom, kad 
daugelis atliktu dainų dalyviai mokėjo ir dainavo 
kartu, o tie kurie nemokėjo tiesiog palaikė mus 
plojimais ”, - kalbėjo grupės nariai. 



Kitą dieną renginio dalyviai buvo žadinami 
triukšmingai su muzika eiti atlikti rytinės 

mankštos. Joje dalyvavo patys ištvermingiausi . 



 
Dienai įpusėjus vyko “Apskrito stalo 
diskusijos” apibendrinimas. Grupių 

kordinatoriai pristatė išvadas, o patys 
aktyviausi gupių nariai galėjo išsakyti 

savo nuomonę. 
 



Po apskrito stalo diskusijos visi draugiškai 
patraukėme į Kalvelių pievas ieškoti 

žydinčių pienių, iš kurių sukūrėme projekto 
šūkį. 



Mokykloje “įleidome pilietiškumo šaknis”.  



Užtikrindami šio projekto testinumą sukūrėme 
projekto simbolį-vėliavą, kurią kitais metais 
iškelsime mokykloje kur vyks kitas pilietinis 

projektas.  



Po nemigo nakties visi buvo pavargę, bet 
laimingi, dalijosi įspūdžiais ir kūrė ateities 
planus sekantiems metams. Atsirado daug 

norinčių organizuoti panašų pilietinį projektą 
savo mokykloje. Atradome naujų draugų ir 

bendraminčių, kilo nauju idėjų ir pasiryžimo jas 
įgyvendinti. 



Projekto įvertinimas 
 

Renginyje labiausiai patiko.. 
Organizuotumas, originali ir 
jaunatviška veikla, 
bendraamţių draugiškumas,  
kolektyvas, įvairios uţduotys 
kurios visus sujungė, renginio 
idėja, sporto varţybos, šūkio 
dėliojimas iš pienių, vėliavos 
piešimas, diskusija “Jaunimo 
pilietinė iniciatyva”  kurios 
metu buvo diskutuojama apie 
jaunimo problemas, jų 
sprendimo būdus, dalijimasis 
įspūdţiais. 
Nereali diskoteka  

   Pasiūlymai: 
• Kuo daţniau ir kuo daugiau rengti tokių 

projektų. Įtraukti dar daugiau mokyklų, ir 
prailginti projekto trukmę iki 2 dienų.  
Atlikti daugiau praktinių uţduočių ir 
parengti orientacinės varţybas 

Renginyje labiausiai nepatiko.. 
Kieta ir nepatogu miegoti ant 
grindų, mažas dainų pasirinkimas 
diskotekoje, kai kūrių mokyklų 
nerimtas požiūris į namų darbų 
atlikimą. 



 
Mūsų rėmėjai: Kalvelių 2-osios vidurinės 
Mokyklos Taryba, NVO “Vaikai-visuomenės 

dalis”, Jaunimo organizacija DARBAS, 
Kalvelių kultūros centras. 

 
 

Daugiau nuotraukų galite rasti: 
 http://www.facebook.com/pages/Kalveliu-2-

osios-vidurines-mokyklos-pilietiskumo-
projektas-BUK-

ATSAKINGAS/125689947459040 



Ačiū už dėmesį!  


