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Kas yra pasaulio pilietis?

Žingsnis: 1. Rask sąsajas!

Trukmė: 30 min.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Patalpa, kurioje dalyviai galėtų judėti ir susėsti ratu;
•  Pasaulio piliečio sąvokos apibrėžimai.

Metodo aprašymas

1. Atspausdinkite pasaulio piliečio sąvokos apibrėžimus ir išdėliokite juos patalpoje. 
2. Paprašykite dalyvių perskaityti visus apibrėžimus ir atsistoti greta to, kuris jiems labiausiai 

patinka. Paprašykite kelių dalyvių, stovinčių prie skirtingų apibrėžimų, pakomentuoti savo 
pasirinkimus. 

3. Paprašykite dalyvių dar kartą peržvelgti apibrėžimus ir pasirinkti tą, kuris yra artimiausias 
jų asmenybei, charakterio bruožams. Paprašykite kelių dalyvių, stovinčių prie skirtingų 
apibrėžimų, pakomentuoti savo pasirinkimus.

4. Pakvieskite dalyvius aptarti veiklą. Klausimai diskusijai:
•  Ar jūsų pasirinkimai skyrėsi tarp to, kas patinka, ir to, kas artima? Jeigu taip, kodėl?
•  Ar buvo apibrėžimų, kurie vienas kitam prieštaravo? 
•  Ar kas nors iš jūsų jaučiatės nesantys pasaulio piliečiai? Kodėl?
•  Ar, jūsų nuomone, ko nors trūksta apibrėžimuose? Ko?
•  Ką parodo šie apibrėžimai – ar tai, kokie pasaulio piliečiai jau yra, ar tai, kokius mes juos 

norime matyti? Kaip galime pasiekti, kad norai virstų realybe?
•  Kokį vaidmenį pasaulio piliečio gyvenime vaidina technologijos?
•  Ar pasaulio piliečių gyvenimas būtų įmanomas be technologijų pagalbos? Ar buvo pasaulio 

piliečių prieš atsirandant internetui? Kas jie tokie? Kuo jie skiriasi nuo šiuolaikinio pasaulio 
piliečio?

Pastabos

Jeigu manote, kad dalyviai yra pakankami įsitraukę į veiklą ir susipažinę su tema, galite 
paprašyti jų parengti savus pasaulio piliečio apibrėžimus.

Šis metodas yra universalus ir gali būti naudojamas nagrinėjant ir kitas temas.
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Pasaulio pilietis – tai žmogus, kuris save mato kaip pasaulio bendruomenės narį ir 
kuris savo veikla prisideda prie šios bendruomenės vertybių ir bendruomeninės tvarkos 
kūrimo.

Ronald Israel 

http://www.kosmosjournal.org/article/what-does-it-mean-to-be-a-global-citizen/

Asmuo, kuris save sieja su pasaulio, bet ne konkrečios tautos ar šalies bendruomene. 
Tokio žmogaus tapatumas peržengia geografines ir politines ribas, o jo teisės ir 
atsakomybė yra siejamos su buvimu visos žmonijos dalimi.

Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship

Pasaulio piliečiai turi savigarbos ir gerbia kitus, nesvarbu, kur jie gyventų. Jie mąsto giliai 
ir kritiškai apie tai, kas yra tikra, teisinga ir lygu, ir tai, kas sumažintų žalą mūsų planetai. 

IDEAS forum

 http://www.ideas-forum.org.uk/about-us/global-citizenship 

Pasaulio pilietis – tai ne tas, kuris neturi savo identiteto, bet veikiau tas, kuris pasitiki 
savimi, didžiuojasi savo kultūra, istorija… ir yra atviras moderniam pasauliui.

Mozah bint Nasser Al Missned

Pasaulio piliečiu galime vadinti žmogų, vertinantį naudą, kurią jis gauna būdamas 
pasaulio bendruomenės nariu, suvokiantį savo atsakomybę ir aktyviai veikiantį visos 
pasaulio visuomenės labui. Pasaulio piliečio elgsenos pagrindas – globalios žmonių ir 
šalių tarpusavio priklausomybės supratimas ir pareiga veikti visuotinės gerovės labui. 

GlobaLab apibrėžimas

   


