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Vizija 1. Laisvė kurti – atsakomybė. Darni ateitis (1 stalas) 
 

 
 

 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

Laisvė kurti: 
 Orus atlygis 
 Bendradarbiavimo galimybių kūrimas 
 Daugiau laiko kūrybai 

Atsakomybė: 
 Švari aplinka 
 Ekologiškas transportas, žemdirbystė, gamyba, technologijos 
 Saugoma gamta 

Darni aplinka: 
 Tolerancija 
 Sveiki žmonės 
 Visuomeninė aplinka (įtraukimas į sprendimą eigą) 
 Švietimas (praktinis, neribojantis, patyriminis) 
 Šeima (asmenybės ugdymas) 
 Galimybė rinktis 
 Politika (bendruomeninė, demokratija) 
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Iliustracija: 

 

   

 
 

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Nepakankama tolerancija. 

Nesaugios technologijos. 

Nesveiki žmonės: neekologiškas maistas, mažai judėjimo, per daug vaistų, 

besaikis vartojimas. 

Nedarni aplinka. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Taip. Nerimaujame, ar visa tai bus įgyvendintas kas mūsų vizijoje. Tai priklauso 

nuo daugelio: žmonių, politikos, įstatymų... 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Darni aplinka kuriama prisiimant atsakomybę ir laisvai kuriant. 

 

Vizijos pristatymo vaizdo medžiaga:  

https://www.youtube.com/watch?v=1PcimVwvicE.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=1PcimVwvicE
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Vizija 2. Žmogus ir aplinka (2 stalas) 
 

 
 

 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

(1) švietimas šeimoje ir visuomenėje yra holistinis – žmogus ir aplinka vienovėje; 

(2) technologijų tik tiek, kad tarnautų ekologijai ir harmonijai; (3) žinios ir 

vartojimo praktika tapusi ekologinėmis vertybėmis nuostatomis ir savastimi; (4) 

nuo vaikystės žinai, kiek tau reikia; (5) klesti natūriniai mainiai; (6) klesti 

nevartotojiška karta; (7) namų ūkiuose nėra atsargų; (8) kasdien reikia tik tiek, 

kiek reikia; (9) šeima žino savo vartojimo poreikius, jie optimizuojami; (10) šeima 

turi natūrinį ūkį; (11) gyvuoja beatliekinė buitinė virtuvė; (12) saugi gyvoji ir 

negyvoji gamta – žmogaus invazija minimali; (13) klimatas nusistovėjęs ir 

nekinta; (14) žmogus saugus, sugyvenantis su žeme, oru, vandeniu. 
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Iliustracija: 

  

 
 

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Upės, ežerai, miškai, net ir pasaulinis vandenynas nebeturi šiukšlių. 

Žmogus žmogui – drakonas -> jaukiai jautiesi tiek gamtinėje aplinkoje, tiek bet 

kur tarp žmonių. 

Švietimas „velkasi“ uodegoje, pagal viduramžių principus -> holistinis švietimas 

prasideda ir vyksta šeimoje. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Išėjimas iš šio rato slypi savo įpročių keitime visuotiniu mastu, pradedant nuo 

požiūrio šeimoje ir baigiant valstybių pozicija. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Žmogaus ir aplinkos santarvė. 

 

Vizijos pristatymo vaizdo medžiaga:  

https://www.youtube.com/watch?v=CPs9RqE-6h4.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=CPs9RqE-6h4
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Vizija 3. Žmogaus ir gamtos darna (3 stalas) 
 

 
 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

Kaip ir kiekvieną rytą mūsų šeima pabudo nuo triukšmo gatvėje. Mus pažadino 

paukščių čiulbėjimas už lango. Tai ženklas mūsų smegenims pradėti dieną. 

Mūsų protai yra visiškai laisvi taip pat kaip ir kūnai, kurie pabunda tada, kada 

jiems reikia, o ne tada, kada reikia kitiems. Mes su vaikais visiškai atsidavę 

gamtai, o gamta – mums. Visą skolą, kurią pasiėmėme iš gamtos pagaliau 

pradedame atiduoti atgal. Ne tik mes, bet ir mūsų vaikai moko mus sodinti 

miškus ir taupyti gyvybiškai svarbų gėlą vandenį, kurio atsargos mūsų planetoje 

po daugelio metų pagaliau ėmė didėti. Ekonominio efektyvumo rodikliai 

pasiekė piką, o naujos technologijos taip išsiplėtojo, kad jų praktiškai nebeliko ir 

taip mus išlaisvino nuo besaikės gamybos ir pramonės. 2050 m. visuomenės 

nepaveikė nei globalizacija, nei urbanizacija. Aplinkui išliko ta pati kultūrų 

įvairovė, o išsiplėtojęs praktinis švietimas mokyklose ugdo mūsų vaikus būti 

socialiai atsakingais. Mes esame vaikų ugdytojai, o jie šiandien tapo mūsų 

mokytojais. Šiandien mano dukra žino, kuo ji bus ateityje, o jos keliami klausimai 

išeina už mūsų civilizacijos ir planetos ribų. Anksčiau buvusios ekonominės ir 

socialinės problemos liko praeityje, nes pagaliau išmokome nebekartoti savo 

klaidų (besaikiškai eikvoti gamtos dovanas). 

Šiandien susiduriame su naujomis problemomis – esame per daug skirtingi, kad 

jų išvengtume, bet tai tik vienas iš daugelio iššūkių, kuriuos dar turėsime išspręsti. 

Tačiau, kai mano protas nustos funkcionuoti būsiu vis tiek laimingas, žinosiu, jog 

palikau pasaulį, kuriame kiekvienas turi savo vietą ir savo pašaukimą. Tik tada, 

kai visuomenėje kiekvienas veikia motyvuotai mes kuriame visai kitokį pasaulį – 

socialiai atsakingą bei mylinti save ir kitus. 
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Iliustracija: 

  

 
 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Atkurti miškai 

Gėlas vanduo pasiekimas visiems  

Stabilizuota klimato kaitos problema 

Sustabdytas biologinių rūšių nykimas 

Žalioji energetika (atsinaujinantys šaltiniai) 

Technologijos tausojančios gamtą. 

 

Skiriamas dėmesys šių intelektų ugdymui šiandien: dvasinis – 3-5%; socialinis 

emocinis – 15%; fizinis – 10%; protinis – 70-80%. 

Skiriamas dėmesys šių intelektų ugdymui ateityje: dvasinis – 25%; socialinis 

emocinis – 25%; fizinis – 25%; protinis – 25%. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Vis dar esame skirtingo sąmoningumo ir dėl per didelių skirtumų dar kyla 

įtampos, kurios gali sudaryti sąlygas „atkritimui“. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Mūsų vizija remiasi 2050 m. šeimos laišku, kuriame vaizdžiai aprašomas žmogaus 

gyvenimas harmonijoje su gamta socialiai atsakingoje visuomenėje. 

 

Vizijos pristatymo vaizdo medžiaga:  

https://www.youtube.com/watch?v=DkNCodUPWkA.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DkNCodUPWkA
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Vizija 4. Nuo harmoningos asmenybės prie perdirbimo technologijų (4 

stalas) 
 

 
 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

2050 m. Lietuva. Rytas. 7.00 val. su šeima gyvenu be registracijos adreso. Mano 

oromobilis yra transformavęsis į butą. Buto sienos atsidaro, modulinės lovos 

pagamintos iš universalios medžiagos. Mums atsikėlus ir panorėjus jos 

transformuojasi į pusryčių stalą. Šeima pusryčiauja, valgo individualizuotą 

funkcinį maistą, kurį pasigaminome patys, nes DNR nurodo, kad šis maistas 

mums geriausias. Skanu. Sveika. Maistinga. Man ir mano žmonai 100 metų, bet 

jaučiamės jauni, nes neseniai dalyvavome sąnarių, kaulų atsinaujinimo 

programoje. Dušas šeimai padeda ne tik nusiprausti, bet ir madingai apsirengti. 

Paspaudus kodą ant dušo sienelės, užpurškiamas naujausio modelio drabužis. 

Esu labai laimingas, nes universali medžiaga leidžia susikurti viską ko reikia mūsų 

buičiai. Atliekų pas mus nėra, nes perdirbimo mašinas jas perdirba pagal mūsų 

poreikius ir projektus. Universali medžiaga yra mūsų kūrybos pagrindas. Turiu 

daug laiko, kurį skiriu savo vaikų kūrybingumo ugdymui. O kitą laisvą laiką skiriu 

bendruomenės gerovei ir universalios medžiagos tobulinimui. Ši medžiaga 

leidžia paversti vienus daiktus kitais. Universalios medžiagos formulė taikoma 

visoms gyvenimo sritimis: sveikata, švietimas ,mokslas, aplinkosauga, maisto 

pramonė, transportas. 

Šis išradimas išlaisvina visuomenę nuo vartojimo pertekliaus ir sudaro sąlygas 

formuotis harmoningoms asmenybėms. 
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Iliustracija: 

 

   
 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Individualizuoti sprendimai prisitaiko prie mano poreikių, o aš skiriu dėmesį 

vaikams, šeimai ir bendravimui. Daugiau laisvės ir galimybių kurti, universalus 

įrenginys pagamina viską, ko reikia, todėl nebereikia pirkti „dėl viso pikto“. Taip 

saugomi gamtos ištekliai, mažinama gamyba ir vartojimas. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

20 milijonų nebetelpame Lietuvoje. Prisimenu erdvius ir pastovius namus. Dabar 

gyveni būste, kuris vadinasi „Bičių avilys“ ir nuolatos keičiu gyvenamą vietą. 

Žmonės neserga. Mano egzoskeletas pajungtas į bendrą sistemą ir tai 

neramina. 

Mano vaikas pasigamino tanką ir jį panaudojo pagal paskirtį. Teko auklėti 

pasirinkus tinkamą programos kodą ir atjungti spausdintuvą. 

Pabodo sekti madas ir purkštis vis naują aprangą. Norisi pastovumo. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Universali medžiaga ir technologijos leidžia vienus daiktus paversti kitais, 

regeneruoti sveikatą, valgyti kokybišką funkcinį maistą, neteršti gamtos, būti 

madingu ir daug dėmesio skirti harmoningos visuomenės ugdymui ir vystymui. 

 

Vizijos pristatymo vaizdo medžiaga:  

https://www.youtube.com/watch?v=dPgxBGJsRB4.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dPgxBGJsRB4
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Vizija 5. Tvari šeimos politika (5 stalas) 
 

 
 

 

 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 
1. Gausi šeima gali sau leisti atostogauti kartu; 
2. Anūkai gerbia ir supranta senelius, o seneliai anūkėlius; 
3. Motyvuojanti socialinių išmokų sistema; 
4. Pagalba teikiama visoms šeimoms, ne tik esančiose rizikos grupėje; 
5. Pamokose dalyvauja ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. Vaiko pasiekimų vertinime 

dalyvauja visa šeima. Mokykla tėvams turi atverti iki galo duris, o ne laikyti vos 
vos praviras; 

6. Kiekviena Europos valstybė savarankiškai apibrėžia šeimos sąvoka. 
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Iliustracija: 

  

 
 

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 
1. Materialinis saugumas; 
2. Darna tarp kartų; 
3. Socialinė politika įgalina šeimas veikti, o ne laukti paramos iš valstybės; 
4. Veikia efektyvi pagalbos šeimai sistema visais lygmenimis; 
5. Švietimo sistema atlieka ne tik vaikų ugdymo funkciją, bet ir visos šeimos; 
6. Kiekviena Europos valstybė savarankiškai apibrėžia šeimos sąvoką. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Dėl per didelio saugumo, t. y. sukurtų šiltnamio sąlygų iškyla pavojus asmens 

savarankiškumui, atsparumui neigiamiems socialiniams reiškiniams. 

Šios vizijos pageidauja visa sąmoninga bendruomenė. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Saugi ir stipri šeima sąlygoja (formuoja) saugią ir stiprią valstybę, o tokia valstybė 

stiprina visą Europą. Saugus, sveikas ir laimingas žmogus augina tokią pat kartą. 

 

Vizijos pristatymo vaizdo medžiaga:  

https://www.youtube.com/watch?v=vDvBxTEyyl8.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vDvBxTEyyl8
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Vizija 6. Emocinio intelekto panaudojimas pozityviam pasauliui kurti (6 

stalas) 
 

 
 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

Žmonės pažindami save, išmokę valdyti gyvybines galias išsprendė prieš 50 

metų žmogų kamavusias problemas: sveikata, bendravimas, emocinė įtampa. 

Iki 2050 metų žmonės pasiekė dvasinį vertybinį tobulėjimą. Įvaldė: (1) Savęs 

gydymą – minčių valdymas jam leido išgyti nuo sunkių ligų, joga, meditacija 

tapo jo gyvenimo dalimi; (2) Bendravimą – bendraudamas su kitais jis linki gero 

ir nuolat dėkoja už tai ką pats turi gero. Tai padeda jam geriau pažinti kitus, 

priimti kitokią nuomonę, keistis. Bendravime naudojama telepatija; (3) 

Gebėjimą išvengti emocinę įtampą – ši galia padėjo mažinti konfliktus tarp 

žmonių, šalių, kultūrų, vertybių, teritorijų. 

Vaikai šių gebėjimų įgyja nuo mažens. 

 

2050 metų žmonių darbotvarkė: 

Atsikelia, išvalo mintis pasveikindamas pasaulį meditaciniu pasveikinimu 

gamtoje; Sužino dienos naujienas; 

Išgeria šilto vandens su citrina ir medumi; 

Sveikatingumo parke dalyvauja bendroje mankštoje; 

Atlieka kasdienius kūrybinius darbus (nes techninius darbus atlieka įrenginiai ir 

mašinos). Vaikai tuo metu mokosi; 

Žali ir energiją suteikiantys pietūs (pvz. pienių žiedų, dilgėlių ir pan. patiekalai); 

Aktyvus fizinis darbas gamtoje; 

Vakarinis pasivaikščiojimas bendruomenės parke, kalbant apie gerus dienos 

darbus; 

Kultūrinis poilsis: teatras, kinas, koncertai, parodos, pomėgiai ir pan.; 

Meditacija, kad pasiruoštų žmogus poilsiui. 
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Iliustracija: 

 

   
 

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Šiandien vyksta nuožmi kova tarp ribotų resursų ir neribotų žmogaus poreikių. 

Esame susikoncentravę į technologijas ir per mažai skiriame dėmesio savo 

vidiniam pasauliui. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

O taip! Manome, kad riziką keliančių požymių mūsų vizijoje nėra, nes taip 

ugdomi žmonės yra pozityvūs, atviri pasauliui, sąmoningai siekia harmonijos 

tarpusavio santykiuose ir darnos su gamta. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Mūsų vizija orientuota į žmogaus mąstysenos pakeitimą. 

Ne tik technologijos gali išgelbėti pasaulį, bet pirmiausia žmogaus gebėjimas 

save pažinti ir mokėjimas valdyti savo energiją. Tai leis į pasaulį žvelgti pozityviai! 

 

Vizijos pristatymo vaizdo medžiaga:  

https://www.youtube.com/watch?v=EbO5FHK93Ck.  

https://www.youtube.com/watch?v=EbO5FHK93Ck

