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GlobaLab globaliojo pilietiškumo ugdymo modelis
Šio vadovo pagrindas yra globaliojo pilietiškumo ugdymo modelis, kurio pagrindinis tikslas – 
plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, padėsiančias jiems kovoti su globaliais iššūkiais ir tapti 
pagrindinių solidarumo, pagarbos įvairovei, lygybės, teisingumo ir taikos vertybių skleidėjais 
visuomenėje. Šis modelis paremtas jaunų žmonių, jaunimo darbuotojų, pedagogų iš Lietuvos, 
Bulgarijos, Kipro ir Ispanijos bei projekto GlobaLab komandos narių nuomone ir požiūriu, ko 
reikia kiekvienam jaunam asmeniui šiame nuolat besikeičiančiame ir iššūkių pilname pasaulyje. 
Jis turi daug sąsajų su jau esamais modeliais, tačiau yra paremtas ne tik ekspertų nuomone, bet 
ir jaunų asmenų įžvalgomis bei lūkesčiais. Jaunimo ir su juo dirbančių asmenų požiūris, kuriuo 
remiantis buvo rengiamas ir šis kompetencijų modelis, apibendrintas leidinyje The Picture of a 
Future Global Citizen, kuris patalpintas projekto GlobaLab internetinėje svetainėje adresu http://
www.globalab.org/materials.

GlobaLab projekto komandos siūlomas globaliojo pilietiškumo kompetencijų modelis buvo 
taikomas šio projekto jaunimui skirtose edukacinėse veiklose, tačiau jį taip pat gali naudoti 
organizacijos ir asmenys, vykdantys ir kitas jaunimui skirtas globaliojo pilietiškumo veiklas.

Globalusis pilietiškumas – kas tai?

Pilietiškumą mes dažniausiai suprantame kaip naudojimąsi teisėmis ir atsakomybe, kurios 
atsiranda esant ar tampant tam tikro vieneto, pvz., valstybės, nariu. Žmogaus ryšys su konkrečia 
valstybe garantuoja, kad ji žmogui užtikrins pagrindinių jo teisių apsaugą. Tuo tarpu asmuo 
prisiima jam numatytas pareigas, pvz., mokėti mokesčius. Žmogaus ir valstybės santykius 
reguliuoja galybė teisinių dokumentų, kurie taip pat numato atsakomybę už tai, jeigu 
asmuo jam tenkančių pareigų nevykdys. Elementaru? Deja, kuomet kalbame apie globalųjį 
pilietiškumą, viskas nebeatrodo taip paprasta.

Mes visi esame pasaulio piliečiai nepaisant to, ar suvokiame tai, ar ne. Mūsų kasdienė elgsena 
daro įtaką žmonėms kitoje žemės rutulio pusėje, o tai, kaip mes gyvename, taip pat priklauso 
nuo žmonių, politikų, institucijų ir organizacijų, išsibarsčiusių po visą pasaulį. Mes neturime 
globalios vyriausybės, taigi globalus pilietiškumas yra kiekvieno iš mūsų asmeninis santykis 
su pasauliu. Pasaulio pilietis, kaip ir santykio su valstybe atveju, turi teisių ir pareigų. Teisėmis 
mes vadiname naudą ir privilegijas, kurias gauname būdami globalios bendruomenės nariais. 
Tai tokie mums jau savaime suprantamais tapę dalykai, pvz., internetas, mobilieji telefonai, 
kitose pasaulio šalyse auginami vaisiai ir daržovės ir kt., kuriais mes turime galimybę naudotis 
globalizacijos procesų dėka. Tačiau kaipgi su pareigomis? Kokiomis taisyklėmis turėtume 
vadovautis, atlikdami savo pareigas pasauliui? Kokia atsakomybė gresia, jeigu savo pareigų 
nevykdysime?

Globaliojo pilietiškumo garantas – mūsų pačių žmoniškumas. Pasaulio piliečiu galime vadinti 
žmogų, vertinantį naudą, kurią 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. 
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Projekto GlobaLab tikslas – didinti darbo su jaunimo kokybę Europoje, integruojant pamatines 
globaliojo pilietiškumo ugdymo nuostatas į jaunimui skirtas neformaliojo švietimo veiklas. 
Globaliojo pilietiškumo ugdymas (GPU) remiasi šiais pagrindiniais principais, kurie dera ir su 
pamatinėmis neformaliojo švietimo (NŠ) nuostatomis:
1.  GPU remiasi mokymosi visą gyvenimą principais. Jo lankstumas ir holistinis požiūris sudaro 

dideles galimybes integruoti šią švietimo koncepciją į įvairias visuomenės gyvenimo sritis, 
tarp kurių yra ir neformalusis švietimas bei darbas su jaunimu.

2.  GPU padeda besimokantiesiems plėtoti kompetencijas (žinias ir supratimą, gebėjimus 
ir vertybines nuostatas), kurios būtinos siekiant prisidėti prie teisingesnio ir darnesnio 
pasaulio kūrimo. Jis orientuotas į jaunų žmonių vertybinių nuostatų stiprinimą ir plėtojimą ir 
yra paremtas tokiomis pamatinėmis vertybėmis kaip solidarumas, pagarba įvairovei, lygybė, 
teisingumas ir taika. 

3.  GPU yra į aktyvų besimokančiųjų dalyvavimą ir veikimą orientuotas procesas. Jis padeda 
jauniems žmonėms įgyti aktyvaus dalyvavimo gebėjimų, leidžiančių prisidėti prie teisingo ir 
darnaus pasaulio kūrimo. 

4.  GPU, kaip ir NŠ, siekia susieti ugdymo turinį su jaunų žmonių gyvenimo aktualijomis. 
5.  GPU procese siekiama išlaikyti balansą tarp geresnio globalių problemų suvokimo, noro ir 

motyvacijos jas spręsti bei besimokančiųjų įtraukimo į aktyvią pilietinę veiklą. Šis principas 
dera su viena iš NŠ nuostatų – balanso ir sąveikos tarp pažintinės, emocinės ir patirtinės 
mokymosi dimensijų išlaikymo. 

6.  GPU yra į besimokantįjį orientuotas mokymosi procesas. Jis paremtas jaunų žmonių poreikiais, 
interesais ir lūkesčiais bei įgalina kiekvieną įsivertinti savo mokymosi procesą ir pasiekimus. 

7.  Kaip ir NŠ, GPU apima individualią ir socialinę mokymosi dimensijas. Jis sudaro galimybes 
jaunimui plėtoti globaliojo pilietiškumo kompetencijas, paremtas asmenine patirtimi, bet 
tuo pačiu leidžia jiems pažinti kitų žmonių požiūrį, mokytis iš jų ir atitinkamai keisti savo 
asmenines nuostatas.

8.  GPU, kaip ir NŠ, siekia užtikrinti, kad patys besimokantieji dalyvautų mokymosi tikslų kėlimo 
procese ir turėtų galimybę susitarti dėl metodikos, mokymosi proceso ir vertinimo procedūrų.

9.  Mokymasis mokytis – svarbus tiek GPU, tiek NŠ elementas. Jis reikalauja, kad asmuo žinotų 
įvairius mokymosi būdus, mokėtų planuoti ir įvertinti savo mokymosi procesą bei gebėtų 
mokytis iš įvairių gyvenimiškų situacijų.

GlobaLab globaliojo pilietiškumo ugdymo modelis

Egzistuoja įvairūs globaliojo pilietiškumo ugdymo modeliai, sukurti tokių tarptautinių 
organizacijų kaip UNESCO, Oxfam, Europos Tarybos Šiaurės-Pietų centro. GlobaLab projekto 
komanda siūlo savo kompetencijų modelį, derantį su tais, kuriuos pripažįsta ir taiko tarptautinė 
švietimo bendruomenė. Siūlomas kompetencijų modelis pristato projekto komandos ir jame 
dalyvavusių jaunų žmonių, jaunimo darbuotojų ir švietėjų požiūrį į tai, kokių pagrindinių 
kompetencijų ir savybių reikia ateities pasaulio piliečiui.   

GlobaLab globaliojo pilietiškumo ugdymo modelį sudaro 14 kompetencijų, kurios reikalingos 
kiekvienam pasaulio piliečiui, norinčiam prisidėti prie teisingo ir darnaus pasaulio kūrimo. 
Kompetencija čia suprantama kaip gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, 
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mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma1. Siekiant pateikti aiškią ir suprantamą 
kompetencijų struktūrą, GlobaLab siūlomame globaliojo pilietiškumo ugdymo modelyje jos 
sugrupuotos į klasterius.

Savęs pažinimas

Pasaulio pilietis turi sugebėti išskirti ir pristatyti esminius savo tapatybės bruožus (kultūrą, 
gyvenimo stilių, religiją ir kt.), įvertinti asmenines stiprybes, silpnybes ir elgseną, įvardyti 
asmeninį vaidmenį globalių pokyčių procesuose. Jis taip pat turi pasitikėti savimi bei vertinti ir 
didžiuotis savo pasiekimais. 

Asmeninis tobulėjimas

Pasaulio pilietis turėti mokėti mokytis, gebėti priimti iššūkius, atpažinti ir pripažinti savo klaidas. 
Pasaulio piliečiui taip pat svarbios tokios asmeninės savybės kaip kantrybė, atkaklumas ir drąsa. 

Santykių palaikymas

Pasaulio pilietis turėti gebėti kurti ir palaikyti santykius su žmonėmis iš kitokios nei jie 
kultūrinės, religinės, socialinės ir kt. aplinkos. Tai būtina sąlyga jo gebėjimų sėkmingai 
bendrauti, bendradarbiauti ir spręsti daugiakultūrėje aplinkoje kylančius konfliktus plėtojimui. 

Globalių sąsajų supratimas

Pasaulio pilietis turi domėtis pasauliu. Jis turi suprasti globalią žmonių ir šalių tarpusavio 
priklausomybę, sąsajas tarp vietos ir globalių realijų, gebėti rasti asmeninį ryšį su globaliomis 
problemomis (kaip tai liečia mane?), tyrinėti jų kontekstą, apimtį, priežastis ir pasekmes. Jis taip 
pat turi gebėti mąstyti ir veikti ne tik savo šalies, bet ir pasaulio mastu. 

Lygybė ir žmogaus teisės

Pasaulio pilietis turi būti susipažinęs su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, jų standartais ir jas 
ginančiomis organizacijomis. Jis turi suprasti įvairių veikėjų, kovojančių už lygybę ir kiekvieno 
žmogaus orumą, vaidmenį.

Pasaulio pilietis taip pat turi gerbti ir kiekvieną žmogų, lygiaverčiai elgtis su visais, nepaisant jų 
lyties, tautybės, rasės, įsitikinimų, socialinio statuso ir kt., tikėti žmonių lygiateisiškumu, gebėti 
pripažinti įvairovę ir nesibaiminti to, kas yra neįprasta. 

Stereotipai ir išankstinės nuostatos 

Pasaulio pilietis turi suprasti stereotipų ir išankstinių nuostatų poveikį ir gebėti mesti jiems 
iššūkį. Tai padės jam išmokti veikti socialine ir kultūrine įvairove pasižyminčioje aplinkoje. 

Pagarba aplinkai

Pasaulio pilietis turi suvokti savo elgesio įtaką aplinkai ir gebėti prisiimti atsakomybę už darnų 
vystymąsi. 

Kritinis mąstymas

Pasaulio pilietis turi būti susipažinęs su informacijos šaltinių įvairove, gebėti kritiškai vertinti 
ir abejoti tuo, ką skaito, girdi ar mato viešojoje erdvėje. Tai svarbu, norint plėtoti gebėjimą 
formuoti savo tvirtą asmeninę nuomonę ir atpažinti žiniasklaidos ir valdžios manipuliacijas.

1 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804)
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Pasaulio pilietis turi gebėti formuoti savo tvirtą, argumentais paremtą nuomonę, ją reikšti, ginti 
ir diskutuoti. Jis taip pat turi būti atviras ir nelinkęs į kraštutinumus, turi gebėti klausyti, vertinti 
ir gerbti kitokią nuomonę. 

Empatija

Pasaulio pilietis turi gebėti įsijausti į kito asmens vaidmenį, suprasti ir gerbti kitokį požiūrį. Jis 
taip pat turi būti jautrus ir gebėti elgtis su kitais žmonėmis bei veikti pasaulinio teisingumo 
labui su atjauta.

Solidarumas

Pasaulio pilietis savo elgsena turi demonstruoti solidarumą ir atsakomybę už socialinį 
teisingumą. Padėdamas skurstantiems ir pagalbos stokojantiems asmenims, jis turi gebėti 
kontroliuoti savanaudiškumą ir egoizmą bei mąstyti bendruomeniškai. 

Kūrybiškumas

Pasaulio pilietis turi gebėti kelti inovatyvias idėjas, ieškoti kūrybiškų ir netradicinių problemos 
sprendimo būdų. Jis taip pat turi gebėti panaudoti savo kūrybiškumą aktyvaus pilietinio 
dalyvavimo procese. 

Aktyvus dalyvavimas 

Pasaulio piliečiui svarbu turėti aktyvaus pilietinio dalyvavimo gebėjimų. Jis turi gebėti įvardyti 
įvairias pilietinės veiklos alternatyvas, išskirti prioritetus, priimti sumanius ir informacija 
bei žiniomis paremtus sprendimus. Pasaulio piliečiui taip pat svarbu gebėti sėkmingai 
bendradarbiauti ir dalytis užduotimis su kitais, remiantis tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu. 

Pilietinė veikla

Pasaulio pilietis turi būti susipažinęs su įvairiais kovos už teisingumą ir globalių problemų 
sprendimo būdais. Jis turi būti motyvuotas ir tikėti, kad gali kažką pakeisti. Pasaulio pilietis turi 
vertinti savanorišką veiklą, gebėti imtis iniciatyvos ir skatinti geresnį kitų žmonių suvokimą apie 
pasaulinį teisingumą. 

GlobaLab globaliojo pilietiškumo ugdymo procesas

Globaliojo pilietiškumo ugdymas yra aktyvus mokymosi procesas, kurio pagrindinis tikslas 
– skatinti pokyčius pasaulio visuomenėje. Tai į problemų sprendimą orientuotas mokymosi 
procesas, skatinantis besimokančiuosius klausti, analizuoti klausimus, kurie neturi aiškiai 
apibrėžtų atsakymų, tyrinėti globalių problemų kompleksiškumą. Be to, tai mokymosi procesas, 
skatinantis kiekvieną asmenį imtis aktyvios pilietinės veiklos, prisidedančios prie globalios 
kaitos. 

Kad globaliojo pilietiškumo ugdymo procesas leistų ugdyti pasaulio piliečius, kurie ne tik 
gerai suvokia pasaulyje egzistuojančias problemas, bet ir gebėtų veikti globalios kaitos labui, 
GlobaLab projekto komanda siūlo į aktyvią veiklą orientuotą procesą, kuris dar žinomas Get 
Global! vardu. Šį globaliojo pilietiškumo ugdymo procesą sudaro 6 žingsniai, leidžiantys 
kiekvienam jaunam žmogui tapti globalaus solidarumo ir teisingumo vertybių skleidėjais ir 
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aktyviais darnaus pasaulio kūrėjais. Žemiau pateikiamas šio proceso pristatymas atskleidžia 
pagrindinius Get Global! globaliojo pilietiškumo ugdymo principus bei projekto GlobaLab 
komandos požiūrį į šį mokymo(si) procesą.

1. Rask sąsajas!

Šiame žingsnyje jauni žmonės ieško sąsajų tarp jų asmeninio ir vietos bendruomenės 
gyvenimo bei pasaulyje vykstančių reiškinių ir problemų. Jie taip pat analizuoja savo tapatybę 
globaliame kontekste ir vertina savo nuostatas, leidžiančias prisidėti prie visuomenės kaitos 
procesų. 

2. Pasirink problemą!

Šiame žingsnyje jaunimas nagrinėja problemas, darančias įtaką jų gyvenimui, lygina jas 
įvairiuose kontekstuose, svarsto jų svarbą vietos ir pasauliniu mastu. Jie taip pat diskutuoja 
ir vertina nagrinėjamų problemų svarbą bei pasirenka vieną, prie kurios sprendimo norėtų 
prisidėti. 

3. Sužinok daugiau!

Šiame žingsnyje jauni žmonės turi galimybę toliau gilintis į pasirinktą problemą, nuodugniai 
nagrinėti jos priežastis ir pasekmes, kas leidžia jiems geriau suvokti jos kompleksiškumą. 

4. Ieškok sprendimų!

Šiame žingsnyje jaunimas ieško galimų pasirinktos problemos sprendimo būdų. Dalyvaudami 
grupiniame sprendimų priėmimo procese, jie taip pat diskutuoja apie galimas veiklas ir jų 
tinkamumą pasirinktai problemai spręsti, pasirenka geriausią iš pasiūlytų veiklos alternatyvų ir 
planuoja jos įgyvendinimą. 

5. Veik!

Šiame žingsnyje jaunimas turi galimybę įgyvendinti suplanuotą aktyvią veiklą ir prisidėti prie 
pasirinktos problemos sprendimo. 

6. Įsivertink!

Šiame žingsnyje jauni žmonės turi galimybę įsivertinti savo pasiekimus ir apžvelgti 
įgyvendintos veiklos rezultatus bei poveikį vietos ir pasauliniu mastu. 

Kokios yra šio 6 žingsnių mokymo(si) proceso sąsajos su GlobaLab globaliojo pilietiškumo 
ugdymo modeliu? Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas apibendrinimas, kuris mokymo(si) 
proceso žingsnis leis plėtoti konkrečias GlobaLab globaliojo pilietiškumo ugdymo modelyje 
siūlomas kompetencijas. Būtina pastebėti, kad didelė jų dalis yra priskiriamos perkeliamosioms 
(bendrosioms) kompetencijoms2, taigi jos gali būti plėtojamos keliuose siūlomo mokymo(si) 
proceso žingsniuose.

 

2 Bendroji kompetencija – įvairių žinių, įgūdžių ir asmens savybių visuma, reikalinga profesiniam ir socialiniam asmens 
įsitvirtinimui ir tobulėjimui. Bendrajai kompetencijai priklauso, pvz., kūrybiškumas, analitinis mąstymas, komunikabi-
lumas, atsakingumas, partneriškumas ir pan.
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Kompe-
tencija Pagrindiniai kompetencijos elementai

6 žingsnių mokymo(si) 
procesas

1 2 3 4 5 6

Savęs 
pažinimas

Gebėjimas įvardyti esminius savo tapatybės bruožus (kultūrą, gyvenimo 
stilių, religiją ir kt.) X 

Gebėjimas įvertinti asmenines stiprybes ir silpnybes X X 
Gebėjimas įvardyti asmeninį vaidmenį globalių pokyčių procesuose X X X 

Pasitikėjimas X X 
Savivertė ir pasididžiavimas X 

Asmeninis 
tobulėjimas

Mokėjimas mokytis X X X X X X
Gebėjimas priimti iššūkius X X

Gebėjimas atpažinti ir pripažinti savo klaidas X
Kantrybė X X X X X X

Atkaklumas X X
Drąsa X

Santykių 
palaikymas

Gebėjimas sėkmingai bendrauti X X X
Gebėjimas bendradarbiauti X X X
Gebėjimas spręsti konfliktus X

Globalių 
sąsajų 
supratimas

Globalios tarpusavio priklausomybės supratimas X X
Sąsajų tarp vietos ir globalių realijų supratimas X X X

Gebėjimas rasti asmeninį ryšį su globaliomis problemomis  
(kaip tai mane liečia?) X X X

Gebėjimas tyrinėti globalių problemų kontekstą, apimtį, priežastis ir pasekmes X X X
Gebėjimas mąstyti ir veikti ne tik savo šalies, bet ir pasaulio mastu X X X X

Lygybė ir 
žmogaus 
teisės

Pagrindinių žmogaus teisių ir būdų jas užtikrinti supratimas X X
Pagarba kiekvienam žmogui X X X X

Gebėjimas lygiaverčiai priimti kiekvieną žmogų, nepaisant jo rasės, so-
cialinio statuso, religijos ir kt. X X X X

Įvairovės pripažinimas X X X X

Stereotipai ir 
išankstinės 
nuostatos

Stereotipų ir išankstinių nuostatų poveikio supratimas X X
Gebėjimas mesti iššūkį stereotipams ir išankstinėms nuostatoms X

Gebėjimas veikti socialine ir kultūrine įvairove pasižyminčioje aplinkoje X

Pagarba 
aplinkai

Asmeninio elgesio įtakos aplinkai suvokimas X X
Gebėjimas prisiimti atsakomybę už darnų vystymąsi X X X

Kritinis 
mąstymas

Informacijos šaltinių įvairovės pažinimas X
Gebėjimas kritiškai vertinti ir abejoti informacija X

Gebėjimas atpažinti žiniasklaidos ir valdžios manipuliacijas X

Tvirta 
asmeninė 
nuomonė

Gebėjimas formuoti asmeninę argumentais grįstą nuomonę X X X
Gebėjimas reikšti savo nuomonę ir ją ginti X X X

Atvirumas X X X
Gebėjimas klausyti, vertinti ir gerbti kitokią nuomonę X X X

Empatija
Gebėjimas įsijausti į kito asmens vaidmenį X

Gebėjimas elgtis su kitais žmonėmis ir veikti pasaulinio teisingumo labui su atjauta X

Solidarumas

Bendruomeniškumu grįsta mąstysena X X X
Gebėjimas demonstruoti solidarumą X

Gebėjimas prisiimti atsakomybę už socialinį teisingumą X X X X
Gebėjimas kontroliuoti savanaudiškumą ir egoizmą X X

Kūrybišku-
mas

Gebėjimas kelti inovatyvias idėjas ir siūlyti netradicinius sprendimus X
Gebėjimas panaudoti savo kūrybiškumą aktyvaus pilietinio dalyvavimo procese X X

Aktyvus 
dalyvavimas

Gebėjimas siūlyti aktyvios veiklos alternatyvas ir įvardyti prioritetus X
Gebėjimas priimti sumanius ir informacija bei žiniomis paremtus sprendimus X X

Gebėjimas bendradarbiauti ir dalytis užduotimis su kitais X X

Pilietinė 
veikla

Kovos už teisingumą ir globalių problemų sprendimo būdų pažinimas X X
Motyvacija ir tikėjimas savo galimybėmis prisidėti prie pokyčių X X X

Savanoriškos veiklos vertinimas X
Gebėjimas imtis iniciatyvos ir į veiklą įtraukti kitus X


