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APIE ŠIĄ INOVACIJĄ

“Laikas veikti” – platforma socialinių-pilietinių veiklų prasmingam 
įgyvendinimui ir pasiekimų įvertinimui.

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, kartu su partneriais 
užsienyje bei Vilniaus mieste įgyvendina ilgalaikį projektą “Reimagining 
Recognition”. Jo metu, kuriame ir išbandome neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo sistemą socialinėse-pilietinėse 
veiklose, pasitelkę skaitmeninių atvirų ženkliukų technologiją.

Ši veikla prisideda prie “Vilnius City of Learning” iniciatyvos.



SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS
Kiekviena mokykla turi sukurti sąlygas mokiniams įsitraukti į 

socialinę-pilietinę veiklą “ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) 

per mokslo metus. <...> Rekomenduojama, kad mokiniai savo 

socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kauptų patys, e. aplanke 

<...>. Rekomenduojama numatyti galimybę mokiniui atlikti šio 

pobūdžio veiklas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai 

bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir 

kt. [organizacijomis].”

12019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai



SITUACIJOS ANALIZĖ IR MODELIO BANDYMAI

420+
dalyviai “Kur 
savanoriauti?” mugėse

288
mokinių atsakymai 
internetinėje 
apklausoje 

63
dalyviai,
7 fokus 
grupėse



SIŪLOMAS MODELIS

SAVANORYSTĖS 
IR PILIETINĖS 

ORGANIZACIJOSMOKYKLOS
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MIESTO
SKAITMENINĖ
PLATFORMA

vilnius.cityoflearning.eu
Į(s

i)v
er

tin
im

as
 

ir 
pr

ip
až

in
im

as
Kokybiška ir 

prasm
inga veikla

Bendradarbiavimas 
ir atvirumas



MODELIO VEIKIMAS

5.
Mokykla gauna 
duomenis ir 
užskaito veiklas

1.
Organizacijos 
siūlo veiklas 
platformoje

4.
Organizacija 
išduoda 
ženkliuką

3.
Mokiniai įkelia 
veiklų įrodymus 
ženkliukui

2.
Mokiniai randa 
veiklas ir 
prisijungia
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1. ORGANIZACIJOS SIŪLO VEIKLAS
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2. MOKINIAI RANDA VEIKLAS IR PRISIJUNGIA
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3. MOKINIAI ĮKELIA VEIKLŲ ĮRODYMUS
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4. ORGANIZACIJA IŠDUODA ŽENKLIUKĄ

https://vilnius.cityoflearning.eu/
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5. MOKYKLA GAUNA ŽENKLIUKŲ DUOMENIS

https://vilnius.cityoflearning.eu/


ŽINGSNIAI VEIKLŲ UŽSKAITYMUI IR PRIPAŽINIMUI:
1. Veiklos organizatorius aprašo veiklą ir platforma automatiškai 

sugeneruoja skaitmeninį ženkliuką.
2. Ženkliuke pateikiami duomenys iš veiklos aprašymo: veiklos 

pobūdis, savanorio užduotys, savanorystės trukmė, gebėjimai. 
3. Veiklos organizatorius ženkliuką gali koreguoti ir patikslinti 

duomenis, nustatyti papildomos užduotys.
4. Ženkliukas išduodamas, kai veiklų organizatorius patvirtina veiklų 

dalyvių įkeltus įrodymus.
5. Mokykla, pripažįstanti pasirinktas veiklas, gauna duomenis 

apie jų mokinių gautus ženkliukus.

ŽENKLIUKŲ* NAUDOJIMAS

*Atvirų skaitmeninių ženkliukų technologija yra pasaulinis standartas gebėjimų ir pasiekimų pripažinimui



PATARIMAI ORGANIZACIJOMS
● Patraukliai ir aiškiai pristatyti siūlomas savanorystės 

ir pilietinių veiklų galimybes;
● Komunikuoti apie sąlygas, lūkesčius, praktines 

naudas ir tobulėjimą;
● Užtikrinti edukacinį palydėjimą, patirties ir tobulėjimo 

įsivertinimą; 
● Naudoti skaitmenines technologijas ir medijas;
● Socialines-pilietines veiklas vertinti kaip gerą pradžią 

ilgalaikei savanorystei ir pilietiškumui;
● Kurti partnerystes su mokyklomis ir mokinių 

savivaldomis.



PATARIMAI MOKYKLOMS
● Leisti mokiniams atlikti socialines-pilietines veiklas už 

mokyklos sienų;
● Kurti partnerystes su organizacijomis, siūlančiomis 

savanorystėse ir pilietinės veiklas;
● Įtraukti mokinių savivaldą informacijos sklaidai ir 

galimybių populiarinimui;
● Aiškiau komunikuoti socialinių-pilietinių veiklų prasmę 

ir naudą bei nuolat informuoti apie naujas galimybes;
● Užskaityti socialines-pilietines veiklas, vykstančias už 

mokyklos sienų;
● Vertinti ne tik valandas, bet ir patirtis bei tobulėjimą.



PATARIMAI MOKINIAMS
● Atsakingai ir iš anksto rinktis įdomias ir prasmingas 

socialines-pilietines veiklas mokykloje ir už jos sienų;
● Drąsiai išbandyti naujas veiklas;
● Keistis informacija su bendraamžiais apie 

savanorystės ir pilietinių veiklų galimybes;
● Jei yra poreikis ir galimybės, tobulinti 

socialinių-pilietinių veiklų modelį, siūlyti sprendimus;
● Dalyvauti mokinių savivaldoje, atstovaujant mokinių 

interesams;
● Bendradarbiauti su mokyklos administracija ir 

organizacijomis mieste.



PATARIMAI SAVIVALDYBĖMS
● Rekomenduoti ir palaikyti socialinių-pilietinių veiklų 

įgyvendinimą už mokyklos sienų;
● Komunikuoti mokyklų vadovams socialinių-pilietinių 

veiklų svarbą bendrųjų kompetencijų ugdyme;
● Kelti mokyklų atstovų, kuruojančių socialines- 

pilietines veiklas, kvalifikaciją šioje srityje;
● Palaikyti organizacijas, dalyvaujančias 

socialinių-pilietinių veiklų modelio įgyvendinime;
● Skirti resursų skaitmeninių sprendimų diegimui ir 

naudojimui ugdymo srityje; 
● Kurti pasiekimų įvertinimo ir pripažinimo sistemą; 



Vykdytojai:

Finansuotojai:

Partneriai:



NAUDINGOS NUORODOS

➔ Apie “Reimagining Recognition/Laikas veikti” inovaciją
➔ Įspūdžiai iš organizacijų mugės “Kur savanoriauti?”
➔ Įžvalgos vykdant socialinių-pilietinių veiklų situacijos tyrimą
➔ Apie besimokančio Vilniaus iniciatyvą ir platformą
➔ “Kurk Lietuvai” socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir 

vertinimo rekomendacijos
➔ Ugdymo plėtotės centro vaizdo įrašas su rekomendacijomis, kaip 

kokybiškai įgyvendinti socialines-pilietines veiklas už mokyklos 
sienų

https://www.neformaliai.lt/team/reimagining-recognition/
https://www.neformaliai.lt/2019/10/29/muge-kur-savanoriauti/
https://www.neformaliai.lt/2019/12/15/ka-pavyko-suprasti-apie-socialiniu-pilietiniu-veiklu-situacija/
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/ka-siulo-vilnius-besimokantis-miestas-platforma-zemelapis/36170
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/9334c01e-d7c5-45d1-a2a5-85310196167b.pdf
https://youtu.be/gCsF0mmqtRw


LIETUVOS NEFORMALIOJO UGDYMO ASOCIACIJA
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facebook.com/vilniusbesimokantis


