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Kaip kurti bendruomenės interesus atliepiančias  švietimo aplinkas?  

Italijos patirtis. 

 

 

 Turbūt sutiksite, jog žmogaus atmintis fiksuoja tas patirtis, kurios sukelia emocijas. 

Kitaip tariant, geriau įsimename tas žinias, kurios pateikiamos ne vien tik „sauso“ vadovėlio skaitymo 

- dėstymo būdu, bet mokantis per patirtį ir jos refleksiją. Patirtinis mokymasis besimokantiems  yra 

įdomus, nes dažnai mokomasi neįprastoje aplinkoje: kine, teatre, virtuvėje,  muziejuje, verslo 

organizacijos ir pan.   

Puikią progą mokytis  neįprastose aplinkose šių metų spalio 14–21 d. turėjo  grupė  

specialistų iš Žemaitijos regiono įstaigų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Šie mokymai 

buvo suplanuoti, parengus programos „Erasmus+“ projektą  „Konsorciumo narių neformalaus 

švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“. Mokymų tikslas – 

susipažinti su Italijos suaugusiųjų įvairiais švietimo būdais ir priemonėmis, keistis gerąja patirtimi 

bendraujant tarpusavyje bei su mažų bendruomenių atstovais/lektoriais skirtingose socialinėse ir 

kultūrinėse aplinkose. 

Šiuose  mokymuose  dalyvavau ir aš.  Tad noriu pasidalinti  įspūdžiais ir pristatyti patirtį 

kaip  kurti bendruomenės interesus  atliepiančias švietimo aplinkas, panaudojant vietinius išteklius. 

 

Kas  Italijoje atsakingas už neformalųjį suaugusiųjų švietimą? 

 

 Kaip teigė mokymų programos vadovė  dr. Simona Cristaful, Italija, kaip ir bet kuri kita 

Europos Sąjungos narė, kurdama suaugusiųjų mokymosi sistemą, laikosi nuolatinio mokymosi 

principo. Nuolatinis mokymasis apima bet kurią formalią, neformalią ir informalią asmens mokymosi 

veiklą, kuria siekiama pagilinti pažinimą, gebėjimus ir plėtoti asmenines, pilietines, socialines bei 

profesines kompetencijas. 

Teisiškai Italijoje yra numatyti ir įsteigti suaugusiųjų mokymo teritoriniai tinklai, kurie numato 

galimybę suaugusiems: 

- susidaryti formalias, neformalias ir informalias individualias nuolatinio mokymosi programas; 

- gauti pripažįstamus ir akredituotus formalaus nuolatinio mokymosi ir įgytų kompetencijų 

pažymėjimus; 

- naudotis mokymosi visą gyvenimą teikiančių institucijų paslaugomis.  

Įkurti rajoniniai suaugusiųjų mokymo centrai  (toliau – RSMC) – viešojo sektoriaus 

institucijos, kurios veikia tinklų principu ir skirti nuolatiniam mokymuisi. Stabilūs instituciniai centrai, 

išplitę teritoriškai,  sudaro galimybę  suaugusiems, o ypač – iš socialiai jautrių aplinkų, gauti mokymosi 

ir konsultacijų paslaugas. 

RSMC organizuoja ir įgyvendina kelių lygių mokymų programas: pirmojo ir antrojo lygio bei 

raštingumo ir italų kalbos. 

RSMC organizuojamus mokymus pagal  pirmojo lygio švietimo programas gali lankyti: 

- Italijos ir užsienio piliečiai, kurie nėra įgiję privalomojo pagrindinio išsilavinimo ar neturi 

baigiamojo bendrojo lavinimo mokyklos pažymėjimo; 
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- asmenys, sulaukę 16 metų, bet neturintys baigiamojo bendrojo lavinimo mokyklos 

pažymėjimo; 

- sulaukę 15 metų amžiaus asmenys, jei yra rimtas tokio pasirinkimo pagrindimas ir specialus 

susitarimas tarp rajono institucijų arba gautas Nepilnamečių teismo nutarimas; 

- užsieniečiai, nepilnamečiai asmenys, sulaukę 15 metų ir neturintys globėjų.  

RSMC organizuojamus mokymus pagal  antrojo lygio švietimo programas gali lankyti: 

- Italijos ir užsienio piliečiai, kurie yra įgiję pirmojo lygio išsimokslinimo baigimo pažymėjimą; 

- 16 metų ir vyresni, turintys pirmojo lygio išsimokslinimo pažymėjimą ir galintys pagrįsti 

priežastis, kodėl negali studijuoti dienos stacionare. 

RSMC organizuojamus mokymus pagal raštingumo ir italų kalbos programas gali lankyti 

suaugę užsienio piliečiai. Veikiančio susitarimo su Vidaus reikalų ministerija reikalavimu, išklausę 

italų kalbos mokymosi programas ir įgiję atitinkamas kompetencijas įrodantį pažymėjimą asmenys 

gali kreiptis dėl ilgalaikio gyventojo statuso Italijoje. 

Pabaigus mokymus pagal pirmojo lygio mokymosi programas (400 valandų trukmės), 

įgyjamas tai įrodantis pažymėjimas, įveikus visą mokymosi programą, suteikiamas bendrąjį 

išsilavinimą atitinkantis kompetencijas pažymėjimas. 

Raštingumo ir italų kalbos programą baigiantys įgyja pažymėjimą, kaip numatyta, esant ne 

žemesniam nei A2 lygio italų kalbos žinojimui. 

Antrojo lygio programos (825 valandų trukmės, 4 srityse) baigiamos įgyjant techninio, 

profesinio arba meninio išsimokslinimo pažymėjimą.  

Už neformalųjį suaugusiųjų ugdymą atsakingos ir pelno nesiekiančios organizacijos, 

pavyzdžiui, asociacijos, kurios vykdo suaugusiųjų švietimą dvejomis kryptimis – suaugusiųjų 

rengimas darbo rinkai ir asmeninių mokymosi rezultatų siekimas. Pagrindinė neformaliojo švietimo 

tikslinė grupė yra moterys ir bedarbiai, ieškantys savirealizacijos galimybių dirbti ir toliau lavintis. 

Mokymo temos labai įvairios: psichologija, sportas, menas ir literatūra, teatras, šokis ir panašiai. 

Viena iš aktyviausių neformaliojo suaugusiųjų švietimo formų bendruomenėse yra Trečiojo 

amžiaus universitetai (toliau –TAU), kuriuose mokosi per 20 000 senjorų ir įvairios savanorystės 

pagrindais veikiančios asociacijos.   

 

Trečiojo amžiaus universiteto principas - „Mes duodame tau, o ką tu gali duoti mums“ 

 

Būdami Sicilijoje lankėmės Trečiojo amžiaus universitete Milazzo mieste (Libera 

Universita per la Terza Eta, LUTE, Milazzo), kurio mokymų programos skirtos dviem tikslams: plėsti 

studentų kultūrinį pažinimą, skatinti saviugdą, taip pat mažinti žmonių vienišumą, ugdant tarpusavio 

solidarumą ir tokiu būdu gerinant žmonių gyvenimo kokybę. Minėtas universitetas įsteigtas 2011 m., 

užsiėmimai vyksta Valstybinio pramonės technikos instituto (Istituto Tecnico Industriale Statale) 

patalpose. Iš ryto čia mokosi instituto studentai, o po pietų koridoriais šurmuliuoja TAU 

besimokantieji, kurie naudojasi ne tik patalpomis, bet ir esančiomis visomis techninėmis 

priemonėmis. Šis universitetas unikalus tuo, kad jį lanko tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės – 

jauniausiojo studento amžius 18 metų, o vyriausiojo virš 90, todėl šis universitetas dar vadinamas 

Laisvuoju universitetu. Universitetas turi 7 padalinius, kuriuos lanko virš 1000 lankytojų. Jame 

veiklos organizuojamos 16-oje fakultetų: kalbos ir literatūros, istorijos ir filosofijos, meno istorijos, 

informatikos, mokslo, medicinos ir sveikatos, socialiniai ir politiniai įvykiai, bendrosios kultūros, 
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fotografijos, užsienio kalbų, aplinkos, ekonomikos, kino ir teatro, muzikos, piešimo ir tapybos, sporto 

ir šokių. Šiais mokslo metais TAU studentams yra siūloma virš 100 įvairių temų: trumpalaikių (4-8 

val.) ir ilgalaikių (16 val. ir daugiau) programų. Labiausiai  besimokantieji renkasi informatikos, 

šokių, anglų k., sporto, turizmo, maisto gamybos, istorijos programas. Kiekvieną vasarą universiteto 

Mokslinis komitetas, kurį sudaro dėstytojai-ekspertai, atsižvelgdamas į lankytojų poreikius, 

programas atnaujina.  

TAU veikloje ypač išplėtota savanorystė. Visa administracija (rektorius, pavaduotojai), 

Mokslinis komitetas, dėstytojai dirba savanoriškais pagrindais. Programas įgyvendina apie 100 

skirtingų dėstytojų-savanorių, kurių dalis yra dirbančių Valstybiniame pramonės technikos institute, 

o kita dalis – patys TAU lankytojai. Programų dėstytojai savanoriauja ne mažiau kaip vieną valandą 

per savaitę ir jie džiaugiasi galėdami „įdarbinti“ savo sukauptas žinias ir patirtį bei prasmingai 

praleisti laiką.  

Užsiėmimai vyksta darbo dienomis apie 15–16 val. Toks mokymosi laikas 

pasirenkamas  dėl to, kad tokiu laiku Trečiojo amžiaus universitetų vadovybei patogiau prisikviesti 

lektorius ir užsiėmimų vadovus. TAU vadovo įvardyta reikalinga pagalba yra TAU finansavimas, 

kadangi valstybė šios veiklos nefinansuoja. Lėšos, kurias gauna universitetas dažniausiai yra 

lankytojo nario mokestis, kurį nustato pats universitetas.  TAU vadovas džiaugėsi, kad  universitetas 

gali nemokamai naudotis patalpomis ir organizacine technika. Universiteto bendruomenė turi 

tradicinius renginius, į kuriuos susirenka nemažas būrys lankytojų. Tai mokslo metų pradžios ir 

pabaigos šventės, kalėdiniai renginiai, kovo 8-osios-Moters dienos paminėjimai, išvykos, 

dalyvavimas miesto bendruomenės tradiciniuose renginiuose ir kt.  

TAU vadovauja buvęs miestelio meras, dėstytojauja mokslų daktarai ir patys studentai. 

TAU vadovaujasi principu „Mes duodame tau, o ką tu gali duoti mums?“. 

 

 

Švietimo aplinkose formuojamas  stiprus bendruomeniškumo jausmas  

 

Lankėmės  nedidelio miestelio Itala Marina daugiafunkciniame centre. Mūsų apsilankymo 

metu čia mokėsi vaikai (jų mokykla neatitiko civilinės saugos reikalavimų ir buvo uždaryta 

kapitaliniam remontui). Centro vadovė Anna Marija pakvietė apskrito stalo diskusijai apie asmenybės 

formavimąsi ir bendruomeniškumo jausmą.  

Ji papasakojo, kaip miestelyje, esančio kalno nuošliaužos metu žuvo labai daug žmonių. 

Todėl visi gyventojai susitelkė ir, kaip atminimo paminklą, pastatė šį daugiafunkcį centrą, kuriame 

veiklas pagal kiekvieno gebėjimus ir poreikius gali rasti kiekvienas – ir paauglys, ir senjoras, ir mažas, 

ir didelis. Bendruomeniškumo jausmas čia labai stiprus, tai – siciliečių gyvenimo būdas. Šiame 

centre, kaip ir Italijoje įvairiuose šalies regionuose įsikūrusiose asociacijose (bendruomenėse), 

miestelio gyventojai užsiima labai įvairia veikla: moko ir skatina žmones sportuoti, šokti, muzikuoti, 

vaidinti, domėtis vietos istorija ir kt. Bendruomeniškumas nedidelėje bendruomenėje yra labai 

svarbus. Jis kuria gėrį, laimę, didina savivertę, puošia gyvenimą ir daro jį visavertį. 

Šiame, tik sausio mėnesį duris atvėrusiame centre, dirba tik savanoriai. Jie, pavyzdžiui, 

rūpinasi jaunomis vienišomis mamomis, kurioms suteikiama galimybė pasimokyti amato, 

elementarių darbui reikalingų įgūdžių, praversiančių tolimesnėje ateityje, siekiant profesinės karjeros. 

Centrui labai tinka dvasininkės Susanne Kettler-Riutkenen pasakyti žodžiai: „Aš manau, kad žmonės 
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nesukurti gyventi po vieną, mums reikia bendravimo, kitų žmonių, kuriuos sujungia bendri interesai, 

palaikymo“.  

Sicilijoje pajutome labai stiprų bažnyčios ir  miestelio bendruomenės ryšį. Visas gyvenimas 

„verda per bažnyčią“. Net atsitikus nenumatytai gamtos stichijai, visi gyventojai dėl saugumo renkasi 

bažnyčios aikštėje. Teko susitikti su mažo Italos miestelio kunigu  Salvatore, kuris, atlikęs darbus 

mokykloje, institute surado laiko ir su mumis pasidalinti savo įžvalgomis apie mokymąsi 

bendruomenėje. Šiame miestelyje gyvena tik apie 1500 gyventojų, bet bažnyčių yra net 7. Vienoje jų 

galima tik tuoktis, kitoje – palydėti amžinybėn, likusiose – atlikti visas kitas krikščioniškąsias 

apeigas. Kartu su dvasininku aplankėme keletą jų. Kunigas  Salvatore apie kiekvieną pasakojo labai 

išsamiai, pateikė istorinius faktus ir savo pastebėjimus, perteikė savo pasididžiavimą šalies kultūra ir 

istorija. Viena jų prieš tūkstantį metų statyta Madonna del Piliero bažnyčia, kuri savo moraliniu bei 

socialiniu mokymu daug prisidėjo ir prisideda prie pilietinės visuomenės ugdymo. 

„Tik priklausydami tam tikrai bendruomenei galime patenkinti daug svarbių poreikių. Net ir 

gyvūnai, kad išliktų, buriasi į bendruomenes. Žmonės, kurių išskirtinės galios glūdi psichikoje, o ne 

vien kūno jėgoje, yra išskirtinai priklausomi nuo tarpusavio pagalbos ir paramos“, – tikino kunigas  

Salvatore. Bendruomenė galinga tuo, kad joje suveikia vadinamasis sinergijos principas: 1+1=3, nes 

veikdami drauge galime ir padaryti, ir pasiekti kur kas daugiau. 

Kaip teigia daugelis psichologų, bendruomenė yra tai, ką jaučiame tardami „mes“. 

Geriausias bendruomenės pavyzdys – šis senoviškas Sicilijos miestelis. Čia visi gyventojai vieni kitus 

pažįsta: padeda gimstant, išlydi mirštant, talkina nuimant derlių ar atliekant kitus darbus. Miestelyje, 

beje ir visose Sicilijos vietose, kur lankėsi konsorciumo dalyviai, vyravo labai glaudūs, natūralūs, 

autentiški ryšiai, persmelkti nepaprastai stipraus savumo jausmo. Mums, lietuviams, reikėtų to 

pasimokyti... 

Būdami Italijoje lankėmės įvairiuose šalies regionuose įsikūrusiose asociacijose 

(bendruomenėse). Mesinos provincijoje įsikūrusiame Daugiafunkciame socialiniame centre 

(Comunita Alloggio)  rūpinamasi sudėtingų negalių turinčiais žmonėmis (autistais, Dauno sindromą 

ir kitas sunkias psichikos ligas turinčiais žmonėmis). Kaip teigė šio centro įkūrėjas prof. Dott. 

Francesco Saverio Briguglio, didžiąją dalį šio centro lankytojų sudaro žmonės nuo 25 iki 45 metų 

amžiaus. Neįgalieji šiame centre pirmiausia yra mokomi įvairiausių įgūdžių (higienos, savitvarkos, 

socialinių). Be to, jie turi galimybę mokytis „amato“ 3 srityse: bibliotekininkystės (mokosi 

informacijos ieškoti internete, užsako knygas miestelio žmonėms iš kitų bibliotekų), virtuvės (maisto 

gaminimo, stalo serviravimo) ir žemės ūkio darbų (augina daržoves, vaisius). Centre įgyti įgūdžiai 

suteikia jiems savarankiškumo, jie išmoksta padėti buityje, gali pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais 

(pvz., sergančiais ar senais tėvais). Ši asociacija veikia savanoriškais pagrindais, čia yra tik 2 etatiniai 

darbuotojai, visi kiti dirbantieji yra savanoriai. Šis centras turi rėmėjus, kurių parama padėjo įrengti 

ir skoningai sutvarkyti centro aplinkas: ant sienų kabo dailininkų paveikslai, bibliotekoje sukaupta 

XX a. pradžios garsiausių rašytojų kūrinių kolekcija; jaukiai įrengtos palatos, gyvenamosios patalpos, 

virtuvė su visa modernia technika, kurioje psichinę negalią turintys žmonės jau netrukus gamins 

makaronus. 

Asociacijoje „Pro Loco“, kuri įsikūrusi Italoje susitikome su vienu iš 5 steigėjų. 

Asociacija įsteigta 2009 metais. Veiklos, skirtos dviem tikslams: rūpintis žmonių gerove ir skelbti 

žinią apie miestelį kitiems. Asociacijoje žmonės gali įsijungti į įvairias veiklas, t. y.: fotografija, 

šokiai, teatras, filmai, švenčių organizavimas, turizmo skatinimas, viduramžių kultūros puoselėjimas. 

Asociacija yra išlaikoma pačios bendruomenės: nariai moka simbolinį mokestį, taip pat ieško rėmėjų. 
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Dauguma veiklų čia vyksta savanoriškumo principu. Bendruomenė savo reikmėms turi pastatą 

(kuriame anksčiau buvo garažas), garso, vaizdo aparatūrą, reikalingą veikloms vykdyti. Pastatas buvo 

renovuotas, parašius projektą, renovacija buvo atlikta per 5 mėn. Asociacija taip pat turi nedidelį 

autobusiuką, kurį išnuomoja ir taip prisiduria lėšų. Įdomi šios asociacijos veiklos kryptis – viduramžių 

kultūra. Viena iš miestelio moterų pasiuvo keliasdešimt 1100-1200 metus atspindinčių kostiumų. 

Mūsų lankymosi metu keletas kostiumų buvo iškabinti, kiti kostiumai buvo ruošiami savaitgalį 

įvyksiančioms teatralizuotoms eitynėms. Tokios viduramžiškos eitynės čia labai populiarios. 

Teatralizuotomis eitynėmis yra paminimos ne tik svarbiausios Italos krikščioniškos šventės, bet ir 

dalyvaujama kituose Sicilijos regionuose, taip garsinant savo miestelį. 

Mūsų viešnagės „Pro Loco“ asociacijoje metu galėjome stebėti šokių pamoką. Salėje 

buvo susirinkę keliasdešimt įvairaus amžiaus žmonių (nuo paauglių iki senjorų). Susirinkusieji 

repetavo įvairiausius linijinius šokius. Daugumą šokančių sudarė moterys, tačiau buvo galima matyti 

ir keletą vyriškių. Lankantis šioje asociacijoje ypač nustebino žmonių entuziazmas ir kūrybiškumas. 

 Mesinos provincijoje įsikūrusioje asociacijoje, teatro studijoje „Teatro dei 3 Mestieri“, 

kalbėjomės su asociacijos vadovu, stebėjome akrobatinės jogos repeticiją. Asociacija gyvuoja dvejus 

metus. Ji skirta dviem pagrindiniams tikslams: plėtoti kultūrą ir „atlikti socialiai reikšmingą veiklą“. 

Asociacijoje yra plėtojamos 3 veiklos: teatras, šokis ir muzika. Veiklos, skirtos bendruomenei, tai 

suteikti žmonėms galimybių atskleisti save ir pamatyti kitų meninę veiklą. Asociacijos vadovas teigė, 

kad svarbu kurti bendruomenės identitetą (bendruomenė yra pramoninio rajono, todėl buvo siekis 

įnešti daugiau kultūrinės, meninės veiklos). Teatro studijoje dirba 3 profesionalūs mokytojai, teatro 

studiją lanko įvairaus amžiaus žmonės. Visose veiklose dalyvauja 55 nariai. Teatras turi du sezonus: 

vidaus (šaltuoju periodu) ir kitose miesto erdvėse.  

Asociacija informacijos sklaidai naudoja reklamą, turi savo internetinį puslapį 

http://www.teatrodei3mestieri.it/  

Valstybė šios asociacijos, kaip ir kitų Italijos asociacijų, neremia. Asociacija yra 

įsikūrusi pastate, kuris iš pradžių buvo viešbučio patalpos, po to sporto klubas, valykla ir pagaliau 

pastatas atiteko bendruomenei. Etatiniai darbuotojai yra išlaikomi iš nario mokesčio. Dalis pajamų 

yra gaunama iš patalpų nuomojimo, taip pat prisideda ir rėmėjai. Šioje asociacijoje taip pat labiausiai 

sužavėjo žmonių entuziazmas, savanoriškumas. 

Ypač didelį įspūdį paliko lankymasis bendruomenės sporto šventėje Capo d‘Orlando 

mieste. Įdomu yra tai, kad šio miesto krepšinio komandoje vieną sezoną žaidė Simas Jasaitis, kuris 

buvo labai mylimas ir gerbiamas. Miesto bendruomenė mus priėmė labai šiltai, demonstravo sporto 

rungtis, vaišino pačių keptais pyragais. Vėliau aplankėme miesto meriją, susitikome su meru. 

Lietuvių vizitą mieste ir jame vykusią sporto šventę filmavo vietinė televizija, buvo rodomas 

reportažas, apie tai parašytas straipsnis italų spaudoje. 

 

 

Picos kepimo pamokėlė ir ne tik... 

 

 Žaisminga atrakcija  konsorciumo dalyviams buvo mokytis  picos kepimo paslapčių. Prieš 

pradėdamas picos kepimo pamokėlę, viešbučio restorano Le Giare picos kepėjas Sergio papasakojo 

savo istoriją, kaip jis, tobulindamas savo gebėjimus įvairiose Italijos restoranuose, įgijo tokias 

http://www.teatrodei3mestieri.it/


 

„Epale“ 

 

kompetencijas, kad net tapo Le Giare viešbučio restorano virtuvės šefu. Jo dėka keletą metų iš eilės 

ši virtuvė užima II-ąją vietą Messino regione. Skanauti šio kepėjo vadovaujamos picų kepimo 

komandos keptų picų atvyksta žmonės iš visos Sicilijos. 

Paklausus Sergio: „Ar jam visa tai patinka?“, sekė atsakymas: „Sėkmingas šiandienos 

darbuotojas turi turėti platesnį kompetencijų spektrą, nei mes esame įpratę manyti. Kalbant apie 

mokėjimą ir kompetencijas, šiandien jos apima ne tik žinias ir įgūdžius, bet ir nuostatas, požiūrį, 

įpročius. Be galo svarbu, kaip gerai žmogus geba valdyti ne tik savo gebėjimus ir poreikius, bet ir 

savo, kitų žmonių emocijas... Labai svarbu sukurti teigiamą aplinką, kur visiems šilta ir gera“. 

Šefas – puikus pavyzdys, kad mokantis praktiškai kažkokio dalyko, pasiektas rezultatas 

viršija asmens lūkesčius. Sergio nelabai ką žino apie ES dokumentus, apie mokymąsi visą gyvenimą, 

tačiau pats jau beveik dešimt metų mokosi kepti picą. Atrodo, jau tobula, tačiau šefas vis atranda 

savyje naujų galių tobulinti kepimo procesą. Tai puikus mokymosi visą gyvenimą pavyzdys. 

Picos kepimo pamokėlė prasidėjo teorinėmis žiniomis. Praktinio užsiėmimo metu visi 

konsorciumo dalyviai minkė tešlą, darė picos paplotėlius, patys rinko ingredientus ir su specialia liže 

šovė į virš 400 laipsnių įkaitintą krosnį, kur pica kepdavo tik pusantros minutės. Susiskirstę į poras 

visi iškepėme šešias picas, kuriomis ir vaišinome kolegas.  

Kepant picas galėjai pajusti „bendrystės kvapą“. Kiekvienas iš mūsų stengėsi ir „sirgo“ ne 

tik dėl savęs. Kiekvienas norėjo pavaišinti kolegas kuo skanesne pica. Kiekvienas atskirai tarsi patapo 

mūsų mažos lietuvių bendruomenės dalimi čia, Sicilijoje. O kas ta bendruomenė? Vienu atsikvėpimu 

neatsakysi. Mokslininkai tvirtina, kad yra net 99 to žodžio sampratos. Tačiau paprastai sakant, 

bendruomenė – tai žmonės, gyvenantys tam tikroje teritorijoje, turintys bendrų rūpesčių ir/ar tikslų.  

Valgymas italams ne tik fiziologinio poreikio tenkinimas. Daugiau bendravimas, 

laisvalaikio praleidimo būdas, kūrybinių galių ir idėjų generavimas, buvimas kartu ir tarp kartų. Juk 

per maistą galima puikiai pajusti ir šalies koloritą: kvapą, skonį, garsą ir vaizdus... 

 

„Rytiniai žaidimai“ arba pašnekesiai apie mus pačius 

 

 Kiekvienas mokymų rytas Italijoje prasidėdavo „Points of  You“ (lietuviškai - 

Sąmoningumo žaidimas) žaidimu, kurį vesdavo  mobilumo dalyvės Reda ir Vaida (Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir  psichologė). Pirmąjį mokymų rytą Reda atsinešė medžiaginį 

maišelį ir pasiūlė išsitraukti ,,kortą“ šiai dienai. ,,Korta“- tai nuotrauka, kortelė su tam tikrais žodžiais.  

Kaip teigia mokslininkai, vaizdas stimuliuoja mūsų dešinįjį smegenų pusrutulį, o žodis aktyvuoja 

kairįjį smegenų pusrutulį. Tokiu būdu vienu metu veikia mūsų emocijos ir logika, o tai suteikia 

galimybę priimti ženkliai efektyvesnius sprendimus! „Points of You“ padeda praplėsti požiūrį ir į 

situaciją pažvelgti kitu kampu, išlaisvina kūrybiškumą, sukuria jaukią atmosferą ir nuoširdų norą 

dalintis mintimis, įžvalgomis ir jausmais. Sąmoningumo žaidimą sudarančios nuotraukos, žodžiai ir 

istorijos išlaisvina asociatyvų mąstymą ir vaizduotę, leidžia ištrūkti iš proto pinklių ir pamatyti 

gerokai platesnį vaizdą. Jis padeda pažinti save ir esančius aplink, išspręsti aktualius klausimus, 

atrasti naujų ar seniai užmirštų dalykų. Šis žaidimas mums leido geriau pažinti save ir kitus, atsitraukti 

nuo esamų rūpesčių bei užburto rato, pagalvoti, pajausti ir paklausti svarbių gyvenimiškų klausimų. 

Minutėlei stabtelti ir pažvelgti vidun, pakeisti ateities perspektyvą. Reflektuoti praėjusios dienos 

patirtus įspūdžius.  

 Prisimenu, kokios pesimistinės mintys aplankė, kai išsitraukiau kortelę su žodžiu 

,,nesėkmė“, lyg ir nekokia dienos pradžia...Bet kai Vaida perskaitė istoriją  apie Tomą Edisoną, kuris 
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išrado  daug visokių gėrybių ir pristatė jo logiką, kad kiekvienas nesėkmingas bandymas vis labiau 

priartina prie sėkmės. Tai  leido man  į nesėkmę pažvelgti kitu kampu. O tai juk viena svarbiausių 

mūsų augimo bei mokymosi priemonių. 

Apibendrintai galima teigt, kad kiekvienas žmogus patiria ir suvokia pasaulį unikaliai. 

Niekas negali suvokti pasaulio taip, kaip kitas, todėl, siekdami pasaulio pažinimo, turime dalintis 

savo subjektyviais patyrimais ir suvokimu. Italijoje susipažinome su kultūriniais, socialiniais 

aspektais, pamatėme ir pajutome bendruomeniškumą, suaugusiųjų tobulėjimą pagal kiekvieno 

galimybes ir poreikius. Bendruomeniškumas  ir savanorystė bendruomenėje yra labai svarbūs. Jie  

kuria gėrį, laimę, didina savivertę, puošia gyvenimą ir daro jį visavertį. Italijoje veikiančių asociacijų 

tikslai labai panašūs – plėtoti šalies ir regiono kultūrą bei „atlikti socialiai reikšmingą veiksmą“ (t. y. 

skatinti žmonių solidarumą, suteikti jiems galimybių išreikšti save). Visas Italijoje veikiančias 

asociacijas vienija tai, kad jos veikia vedamos savanorystės idėjos (jų neremia valstybė), čia susibūrę 

žmonės, būdami įvairaus amžiaus (nuo paauglių iki senjorų gražiai sutaria), yra labai entuziastingi, 

energingi. Būtent šių dalykų - savanorystės, entuziazmo, gebėjimo vienai veiklai suburti skirtingų 

kartų žmones ir taip ugdyti toleranciją vieni kitiems, o ne didinti atskirtį tarp kartų – to mums 

labiausiai ir reikėtų pasimokyti iš italų. Mokymuose įgyta patirtis sustiprino pasitikėjimą savimi, leido 

suprasti, jog veikla, kuria mes užsiimame, prasminga ir aktuali šiandienos švietime. Lieka tik 

pritaikyti įgytą patirtį savo darbo vietose ir pasidalinti su kolegomis įgytomis žiniomis. 

Projektas „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų 

tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ Nr. 2018-1-LT01-KA104-046858 finansuojamas iš 

programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo KA104  lėšų. Projekto 

koordinatorius – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, projekto partneriai: Mažeikių švietimo 

centras, Telšių švietimo centras, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro, 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. 
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