
Pilietiškumas 

jaunimui
vertybė ar archaizmas?

Ir kas yra geras pilietis? Paprasčiausiai tas, kuris niekada nesako, nedaro 
ir negalvoja to, kas yra neįprasta. Mokyklos prižiūri, kad visi kaip įmanoma 
būtų suvienodinti. Mokykla yra bunkeris, į kurį vaikai nustumiami kol jauni 
ir trapūs; kur jie supresuojami į standartines formas ir oficialiais atspaudais 
pažymimi nuo galvos iki kojų.” (Henris Luisas Menckenas)



Gyvendami postmoderniame 
pasaulyje vis pastebime, kad kintant 
tradicinėms vertybėms kinta ir pilietiš-
kumo prasmė. Tačiau kaip pilietiškumą 
supranta naujoji karta ir tie, kurie turėtų 
rūpintis pilietiškumo ugdymu? 

Pilietiškumo ugdymas yra vienas 
iš svarbiausių, Lietuvos pažangos strate-
gijoje, švietimui keliamų tikslų. Lietuvos 
ilgalaikėje pilietinio ir tautinio ugdymo 
programoje pilietiškumas pristatomas 
kaip: „asmens savo teisių, atsakomybės 
ir pareigų demokratinei valstybei su-
vokimas, veikla visuomenės labui, ben-
drapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos 
gynimas, gerovės Lietuvai siekimas“, 
tačiau ar išties ši pilietiškumo samprata 
yra priimtina XXI amžiaus visuomenei? 

Pilietiškumas įprastai suprantamas 
kaip įsipareigojimas prisiimti teises ir 
pareigas, aktyviai dalyvauti politiniame 
ir socialiniame šalies gyvenime, tačiau 
mažai dėmesio skiriama į asmens, kaip 
aktyvios, bet unikalios asmenybės, ug-
dymą.

Kaip pastebėta, šiandien pilietiš-
kumo ugdymas tampa tikru iššūkiu 
galbūt, todėl, kad jaunoji karta ieško 
daugiau galimybių save realizuoti kit-
omis kryptimis. Aktyvus jaunimas - tai 
unikalūs asmenys, kūrybingai kuriantys 
individai, turintys kritinį mąstymą apie 
viešąjį gyvenimą šalyje, ar apie pačią 
valstybę ir valdžią. Tai turėtų atsispindėti 
šiuolaikinio pilietiškumo vingiuose.  

Jaunas žmogus – kūrybiškas 
žmogus, besipriešinantis tradicinėms 
taisyklėms ir siekiantis būti unika-
liu, taip prisidedant prie visuomenės 
gerovės. 

Stebint užsienio šalių patirtį jauni-
mo pilietiškumo ugdymo srityje, matyti, 
jog ypač didelis valdžios ir visuomenės 
dėmesys skiriamas remti savanoriškas 
nevyriausybinių organizacijų veiklas. 
Tai vienas iš modernesnių būdų ugdyti 
pilietišką jaunąją kartą. Svarbiausia, jog 
jaunas žmogus įsitraukęs į nevyriausyb-
inių organizacijų veiklas jaučia atsa-
komybės jausmą ir supranta galimybes 
veikti, o tai suteikia jaunuoliui išskirtinu-
mo ir tikrojo individualumo galimybę. 



Jaunuoliai ieškodami galimybių 
kūrybiškai reikštis ir prisidėti prie vi-
suomenės gerovės gali jungtis į nevyri-
ausybines organizacijas. Savanorystė 
nevyriausybinėse organizacijose - būdas 
atstovauti savo interesus grupėms per 
aktyvią veiklą. Jaunoji karta įsitraukusi į 
nevyriausybinių organizacijų veiklas gali 
ne tik realizuoti save, bet ir tokiu būdu 
atstovauti organizacijos interesus konk-
rečiomis veiklomis. 

Pilietiškumas – vertybė ir jaunimo 
tarpe, tik pilietiškumą jaunuoliai supran-
ta šiek tiek kitaip. XXI amžiaus individas 
nenori būti standartiniu visuomenės nar-
iu, šis individas ieško naujovių ir galimy-
bių save realizuoti, jis nori būti matomas 
ir girdimas, jis nori būti unikalus. Nauja-
jam šio amžiaus piliečiui – būti pilietišku 
reiškia, ne tik dalyvavimą rinkimuose ar 
privalomosios karo tarnybos atlikimą, 
bet savęs kūrybišką ugdymą, savanoriau-
jant nevyriausybinėse organizacijose.
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Šiam jaunimui nekyla
 abejonių: 

kam man to reikia, 
kad man tai neįdomu, 

kad tai ne mano rūpestis.


