
 

 

YOUNG STUDENTS AS POLITICS GAME CHANGERS 

Žaidimo keitėjai: naujas modelis skatinti jaunimo įsitraukimą į politiką 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakarų pasaulio politiką mes žinome kaip formą politinio žaidimo, kur yra tam tikros taisyklės, veikia 

tam tikros valdžios struktūros ir tam tikros praktikos. Galbūt šis ŽAIDIMAS nebeveikia, o galbūt jis 

nebetinka  jaunajai kartai? Galbūt jaunajai kartai iš esmės reikia PAKEISTI POLITIKOS ŽAIDIMĄ, 

kad jis būtų įdomus jiems patiems globaliame ir vis besikeičiančiame pasaulyje. Jaunimui yra 

galimybė pradėti kurti savo politikos formą, remiantis savo patirtimi, gyvenimo būdu ir norais. Tad 

projektas yra nedidelis eksperimentas, kaip jaunimas gali tai padaryti; kaip jie gali kurti naują 

„žaidimą“, į kurį norėtų įsitraukti ir aktyviai dalyvauti.  

O pradėdami kurti kažką naujo, turėtume atsakyti į klausimus: 

- Kaip tradicinė politika atrodo mūsų mokiniams? Kas neveikia? 

- Kaip jaunimas gali „kritikuoti“ tradicinę politiką? 

- Gal mūsų mokiniai gali pademonstruoti naują supratimą apie politiką bei dalyvavimą 

visuomeniniame gyvenime? 

- Kaip jaunimas gali dalyvauti vietinėse ir pasaulinėse misijose, kad sukurtų tokią naują įsitraukimo 

„kalbą“, kurią suprastų ateities kartos? 



Norėdami sukurti kažką naujo ar kritikuoti tai, kas yra dabar, turime suprasti: 

- Kas jaunimui yra politika? 

- Ką reiškia aktyvus pilietiškumas? 

- Ką šiandien jaunimui reiškia „dalyvavimas“ ir „įsitraukimas“? 

- Ką reiškia „demokratija“ mūsų jauniesiems mokiniams? 

- Ką reiškia „valdžia“? Kas valdžioje ir kodėl? 

- Ką Europos Sąjunga reiškia jaunimui? 

- Ar merginos ir vaikinai skirtingai mato ir supranta politiką? Kaip ir kodėl? 

Be to, turime pasižiūrėti: 

- Kaip keičiasi tradicinė politika socialinių tinklų pasaulyje? 

- Kaip keičiasi politika, kai visko galima rasti internete? 

- Kaip XXI amžiuje žiniasklaidoje atsiranda politika? 

- Kai kurie žmonės XXI amžių vadina „post-tiesa“ (post-truth); ką tai reiškia? 

Tad kartu su projekto koordinatoriais – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija – ir projekto 

partneriais iš Katalonijos, Graikijos, Lenkijos, Ispanijos, Turkijos ir Slovėnijos  dalyvausime 

inovatyvaus modelio, kuris padėtų moksleiviams įsitraukti į politiką, remiantis jų patirtimis ir kultūra, 

sukūrime. Ši veikla apims tyrimus ir mokslinių publikacijų rengimą, siekiant analizuoti situaciją apie 

jaunimo dalyvavimą politikoje;  rengiamą metodinių priemonių rinkinį, skirtą mokykloms apie 

jaunimo įgalinimą aktyviam dalyvavimui politikoje bei rekomendacijas politikams dėl jaunimo 

įgalinimo aktyviau dalyvauti politikoje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     POKYČIAI PRIKLAUSO TIK NUO MŪSŲ PAČIŲ! 


