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Jūs galite suteikti žmonėms galimybę mokytis ir tobulėti: 

 

I. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS SU POTENCIALIAIS BESIMOKANČIAISIAIS, YPAČ IŠ 

NEPAKANKAMAI ATSTOVAUJAMŲ GRUPIŲ 

  

Neformalusis suaugusiųjų mokymasis gali padėti užmegzti ryšį su žmonėmis. Daugeliui jis 

atveria duris į mokymosi pasaulį. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, mokymasis turi būti 

pritaikytas besimokančiojo poreikiams. Skirtingos tikslinės grupės gali prašyti suasmenintų 

priemonių, padėsiančių jiems grįžti į mokymosi procesą. Dėl šios priežasties būtina rengti specialiai 

pritaikytus mokymosi pasiūlymus ir skirti ypatingą dėmesį įvairioms nepakankamai 

atstovaujamoms grupėms. 

 Geriausia praktika apima daugelį novatoriškų būdų, kaip užmegzti ryšius ir dirbti su 

įvairiais besimokančiaisiais, tačiau suaugusiųjų švietimo teikėjams reikės paramos naujiems darbo 

metodams įgyvendinti.  

 Ir nors už jų įgyvendinimą yra atsakingi švietimo teikėjai, politikos kūrėjai privalo 

užtikrinti, kad įtraukimas ir įgalinimas taptų politikos prioritetu ir būtų pasiekta reali pažanga. 

 

1) Įtraukite besimokančiųjų nuomones 

Visi besimokantieji privalo turėti teisę pareikšti nuomonę dėl jų mokymosi proceso. Visų pirma, 

nepakankamai atstovaujamoms grupėms turi būti suteikiamos galios, leidžiančios joms aktyviai dalyvauti 

mokymosi aplinkoje. Pradedant nuo reguliaraus konsultavimosi su „besimokantieji besimokantiesiems“ 

komitetais ir patariamosiomis tarybomis, yra daugybė būdų įtraukti besimokančiuosius į suaugusiųjų 

švietimo organizacijų valdymą, organizavimą ir mokymą. Suaugusiųjų švietimo teikėjai turi būti 

demokratiški ir gerai suprasti besimokančiųjų poreikius. 

 

2) Susitikite su besimokančiaisiais jų aplinkoje 

Mokymasis ne visuomet turi vykti klasėse. Pirmasis žingsnis siekiant užmegzti ryšį su 

besimokančiaisiais galėtų būti tiesiog kvietimas išeiti iš įprastos mokymosi aplinkos. Susitikite su jais jų 

aplinkoje – namuose, parkuose ar bendruomenės pastatuose. Nors naujos mokymosi erdvės tikriausiai 

taps tikru iššūkiu instruktoriams, tačiau jos gali būti labai naudingos dalyviams. Supažindinkite būsimus 

besimokančiuosius su socialine aplinka, kurioje jie jaustųsi patogiai, ir kuri padėtų jiems pasirengti 

naujoms mokymosi patirtims. Erdvių, kuriose dalyviai gali mokytis be baimės ar kliūčių, įrengimas yra 

vertas pastangų. Tai ypač tinka palankių sąlygų neturinčioms socialinėms grupėms.  

 

Projekte „Vokiečių kalba parke“ dalyvavo keturios Vienos aukštesniosios liaudies mokyklos, ir 

jis buvo grindžiamas suvokimu, jog dažnai migrantai nėra įtraukiami į kursus. Dėl tos priežasties 

švietimas atėjo pas žmones. Viešasis parkas pasirinktas kaip ideali vieta vokiečių kalbos kursams, nes 

daugelis žmonių savo laisvalaikį praleidžia būtent viešuosiuose parkuose. Pagrindinis projekto tikslas – 

ne tik paskatinti dalyvius, bet ir parodyti besimokantiesiems, kad jie geba išmokti kalbą ir gali tai 

sėkmingai padaryti. Ir, antra, kad mokymasis gali vykti laisvoje atmosferoje be jokios baimės. Tokiu 

būdu kursai padėjo sustiprinti besimokančiųjų savigarbą ir suteikė jiems pasitikėjimo savimi dalyvaujant 

švietimo procese ir mokymosi situacijose. Išsamesnė informacija pateikiama svetainėje: 

http://www.vhs.at/learnraumwien/weitere-aktivitaeten/deutsch-im-park.html 

 



3) Analizuokite ir pašalinkite kliūtis 

Kliūtys, neleidžiančios žmonėms, ypač palankių sąlygų neturinčioms grupėms, dalyvauti 

suaugusiųjų švietime, turi būti nuodugniai išnagrinėtos. Suaugusiųjų švietimo teikėjai privalo atsižvelgti į 

dalyvių galimybę naudotis jų patalpomis ir dalyvauti organizuojamuose kursuose, t.y. mokymosi 

pasiūlymų vietą, laiką ir aplinką. Įsitikinkite, kad patys Jūsų komunikacijos apie siūlomus kursus metodai 

netaptų kliūtimi besimokantiesiems. Pavyzdžiui, Jums nepavyks užmegzti ryšio su skaitymo sunkumų 

turinčiais žmonėmis, įteikiant jiems rašytinius informacinius lapelius arba paskelbiant informaciją 

svetainėje. Be to, nacionaliniai švietimo teikėjai ir sprendimus priimantys asmenys privalo išanalizuoti 

savo teisinę ir finansinę sistemas, siekiant nustatyti, ar jose palankių sąlygų neturinčios grupės yra 

skatinamos dalyvauti mokymosi procese, ar joms trukdoma tai daryti.  

Švedijos Sundsvalio aukštesnioji liaudies mokykla pakvietė moteris, daugiausia iš musulmoniškų 

šalių (Čečėnijos, Irano, Somalio, Afganistano, Makedonijos Respublikos, Sudano), prisijungti prie 

Švedijos visuomenės ir gyvenimo Švedijoje studijų grupės. Tikslas – sukurti saugią susirinkimų vietą 

skirtingų kultūrų moterims. Kvietimas buvo parengtas raštu ir išverstas įgaliotų vertėjų. Jis buvo skirtas 

ne tik moterims, bet ir jų vyrams, kad jie nesijaustų atskirti šiame procese. 
 

 4) Sudarykite sąlygas judėti į priekį 

 Mokymasis visą gyvenimą – nuolatinis pereinamasis procesas, kuris, pasibaigus programai, 

nesustoja. Suaugusiųjų švietimas padeda besimokantiesiems siekti jų mokymosi ir darbo tikslų, 

atitinkančių jų asmenines aplinkybes. Turėtų būti teikiamos su neformaliojo ir formaliojo mokymosi 

galimybėmis ir darbo rinka susijusios nuorodos, konsultacijos ir informavimas, nurodomos progresavimo 

kryptys. Švietimo procesas gali apimti apsilankymus bendruomenės susirinkimuose, darbo vietose, 

bedarbių išmokų tarnybose, kultūros namuose, bibliotekose, ligoninėse, socialinėse organizacijose, 

politinėse partijose ir t.t. Labai svarbu sutelkti dėmesį į mokymosi rezultatus ir užtikrinti, kad būtų 

matoma, kas faktiškai yra išmokta, ir kaip besimokantysis gali panaudoti šias naujas kompetencijas 

skirtinguose kontekstuose. 
 

 5) Didinkite suaugusiųjų švietimo įvairovę 

 Darbuotojai, vadovai ir tarpininkai iš palankių sąlygų neturinčių grupių yra labai reikalingi, 

siekiant užtikrinti įvairovę suaugusiųjų švietime, ir kad jie galėtų būti pavyzdiniais modeliais 

potencialiems besimokantiesiems. 

 Ispanijoje veikianti „La Verneda-Sant Martí“ suaugusiųjų mokykla yra demokratinė, pliuralistinė, 

jos veikla yra pagrįsta bendro dalyvavimo principu. Besimokantieji yra įtraukti į sprendimų priėmimo 

procesą ir veiklos stebėseną. Įvairios organizacinės struktūros užtikrina dalyvavimą skirtingais lygiais: 

Generalinė asamblėja, Taryba, Besimokančiųjų asociacija, kasmėnesinis koordinavimas ir savaitinis 

koordinavimas. Demokratija – mokyklos taikomas visų dalyvavimu pagrįstas modelis, kad visi 

besimokantieji turėtų vienodas sąlygas dalyvauti per dialogą. Visi sprendimų priėmimo procesai yra 

vienodi, vertinant pagal informacijos, konsultacijų, konsensuso ir atvirumo kiekvienam lygį. Plačiau 

skaitykite http://www.edaverneda.org/edaverneda/en. 
 

 6) Pasitelkite besimokančius suaugusiuosius kaip mentorius 

 Mentoriai arba mokymosi ambasadoriai skatina žmones dalyvauti suaugusiųjų švietime. Dėl šios 

priežasties labai svarbu palengvinti pozityvių pavyzdinių modelių darbą, padedant suaugusiesiems 

dalyvauti suaugusiųjų mokymosi procese. Parama ir teigiami mokymosi pavyzdžiai turėtų padėti 



pirmiausia palankių socialinių sąlygų neturintiems suaugusiesiems grįžti į švietimo sistemą ir mokymus. 

Be to, mentoriai ir patys mokosi bei įgyja pasitikėjimo savimi. 

 Manheimo suaugusiųjų švietimo centre (Vokietija) įgyvendinamo projekto „Migrantai moko 

migrantus“ metu migrantės buvo mokomos tapti mentorėmis ir padėti vokiečių kalbos kursų 

instruktoriams. Mentorės buvo supažindintos su pristatymo ir vadovavimo diskusijoms metodais, klausė 

ekspertų paskaitų įvairiomis temomis (pvz., sveikata, maistas, švietimas), mokėsi, kaip parengti pamokų 

planus ir pratimus. Vėliau jos perdavė įgytas žinias integracijos kursų dalyviams. Trejus metus 

įgyvendinto projekto pabaigoje mentorės dalyvavo rengiant vakarinio kurso, skirto tikslinei migrantų 

grupei, turinčiai menkus vokiečių-turkų, vokiečių-arabų ir vokiečių-rusų kalbų įgūdžius, koncepciją. Be 

to, mentorės kūrė vyresnio amžiaus migrantams skirto kurso ir užsienio kvalifikacijų pripažinimo kurso 

koncepciją. 

 

 7) Dirbkite su geriausiais instruktoriais ir darbuotojais 

 Pirmenybė teikiama darbuotojų gebėjimų vystymui, užtikrinant aukštos kokybės švietimą ir 

mokymą darbo vietoje. Taigi, būtina remti instruktorių, dirbančių su palankių sąlygų neturinčiomis 

grupėmis, mokymą ir užtikrinti geriausią kokybę. Privalu atsižvelgti į instruktorių, ypač dirbančiųjų su 

palankių sąlygų neturinčiomis grupėmis, darbo sąlygų užtikrinimo išlaidas ir jų teikiamą naudą. 

 

 8) Naudokite novatoriškas ir įgalinančias metodikas 

 Suaugusiųjų švietimo institucijų vadovai, kursų planuotojai ir specialistai turi pritaikyti savo 

metodiką įvairioms tikslinėms grupėms, su kuriomis jie dirba, ypač konkrečius mokymosi poreikius 

turintiems besimokantiesiems. 

 „Outreach – Empowerment – Diversity“ (OED) tinklas išleido metodines rekomendacijas, kurių 

tikslas – remti įgalinimo darbą su palankių socialinių ir švietimo sąlygų neturinčiomis grupėmis. Jas 

parengė mokymo ir suaugusiųjų švietimo specialistai iš 14 Europos šalių, ir jos buvo sėkmingai 

išbandytos daugelyje Europos šalių. Minėtas rekomendacijas rasite čia http://oed-network.eu/doc/OED-

EN.pdf.  

 

 9) Teikite pirmenybę ir investuokite į suaugusiųjų švietimą 

 Reikalingos didesnės valstybės investicijos į suaugusiųjų mokymąsi, kurios užtikrintų ilgalaikį 

suaugusiųjų švietimo finansavimą, įskaitant savanorių ir bendruomenės sektorių. Tai bus naudinga ir 

besimokantiesiems, ir bendruomenėms; geresni įgūdžiai, didesnis dalyvių skaičius, aktyvesnis 

pilietiškumas ir stipresnė socialinė sanglauda – tai abipusiškai naudinga situacija. Bendruomenės atlieka 

labai svarbų vaidmenį įtraukiant potencialius besimokančiuosius, kurie praeityje turėjo mažiausiai 

galimybių. 

 

 10) Sustiprinkite neformaliojo suaugusiųjų švietimo struktūras 

 Kai kuriose šalyse įgyvendinamos socialinės integracijos strategijos, skirtos palankių sąlygų 

neturinčioms grupėms, tačiau jose neatsižvelgiama į suaugusiųjų švietimą. Siekiant nustatyti ir palaikyti 

šio sektoriaus veiklą, reikia įtvirtinti stipresnes neformaliojo suaugusiųjų švietimo struktūras, leidžiant 

naujus įstatymus, vykdant institucinę plėtrą ir užtikrinant nuolatinį finansavimą. Šiuos tikslus galima 

pasiekti integruojant suaugusiųjų švietimą į dabartines iniciatyvas ir politiką, nes neformaliajame 

suaugusiųjų mokymosi procese daug lanksčiau reaguojama į besimokančiųjų poreikius ir interesus nei 

kitų formų švietimo atveju. 



 II. AKCENTUOKITE MOKYMOSI NAUDĄ 

 

 Suaugusiųjų švietimas veikia žmonių gyvenimus tokiais būdais, kurie gerokai viršija tai, ką 

galime išmatuoti darbo rinkos pajamomis ir ekonomikos augimu. Suaugusiųjų švietimas yra labai 

svarbus skatinant asmeninį, socialinį ir ekonominį gerbūvį bei vertę. Nauda apima sveikatos, 

piliečių įsitraukimo ir socialinės sanglaudos, požiūrio pakeitimo, progreso (švietimo procese), 

nusikaltimų prevencijos, vaikų auklėjimo ir skurdo mažinimo sritis. Nepaisant jos svarbos, šiuo 

metu platesnė suaugusiųjų švietimo nauda nėra nei suprantama, nei sistemingai vertinama. 

Sprendimus priimantys asmenys yra linkę nepakankamai įvertinti neformaliojo suaugusiųjų 

mokymosi galimybes. 

 

 1) Sutelkite dėmesį į naudą besimokantiesiems 

 Būtina pripažinti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą svarbą ir 

platesnę naudą. Suaugusiųjų švietimo teikiama nauda apima ne tik ekonominius ir su darbu susijusius, bet 

ir socialinius pranašumus, didesnę savigarbą ir geresnį gerbūvį. Tad skleiskite teigiamą idėją, 

propaguodami asmeninę, socialinę, gamtosauginę ir iš kartos į kartą perduodamą suaugusiųjų švietimo 

naudą. Įrodykite, kad suaugusiųjų mokymasis neapsiriboja konkrečia žmonių grupe ar mokymosi forma. 

  

Airijoje Nacionalinė suaugusiųjų raštingumo agentūra (angl. NALA) sukūrė nacionalinę TV 

reklamos kampaniją. Televizijos ir kino reklamose buvo vaizduojami trys asmenys (traukinio mašinistas, 

mama ir kirpėja), kurie pasiryžo įveikti raštingumo spragas ir norėjo padrąsinti kitus žengti pirmąjį 

žingsnį. Reklamoje akcentuojama grįžimo prie tolesnio išsilavinimo nauda ir parodoma, jog ši problema 

neapsiriboja konkrečiu demografiniu segmentu. Daugiau informacijos rasite čia: www.nala.ie/what-we-

do/improve-literacy/advertising-campaigns. 

 

 2) Sužinokite daugiau apie platesnę suaugusiųjų mokymosi naudą 

 Kadangi nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių suaugusiųjų švietimo teikiamą naudą, ypač tą, 

kuri nėra susijusi tiesiogiai su darbo rinka, turėtų būti skatinami išsamesni platesnės suaugusiųjų 

mokymosi naudos tyrimai. Dar visai neseniai dauguma įrodymų, susijusių su suaugusiųjų mokymosi 

teikiama nauda, neturėjo tikro pagrindo ir atspindėjo tik siekiamybę. Nors ir buvo atliekami rimti 

mokyklinio, tolesnio ir aukštojo mokslo studijų teikiamos naudos tyrimai, tačiau santykinai mažai 

dėmesio skirta mokymosi naudai suaugusiųjų gyvenime. Be to, gyvavo tvirtai nusistovėjusi tradicija 

atlikti ekonominės išsilavinimo grąžos tyrimus, tačiau socialinės ir asmeninės mokymosi grąžos idėja 

buvo palyginti nepakankamai tiriama. 

 

 Vienas pirmųjų bandymų užpildyti šią spragą – Mokymosi visą gyvenimą naudos (angl. BeLL) 

projekto (kurį bendrai finansavo Europos Komisija) įgyvendinimas. BeLL tyrimo tikslas – surinkus ir 

išanalizavus kokybiškus mokslinius duomenis iš 10 šalių, ištirti besimokančių suaugusiųjų, dalyvavusių 

neformaliojo, neprofesinio ir savanoriško suaugusiųjų švietimo kursuose, gautą individualią ir socialinę 

naudą.  

 

 

 

 



 3) Pripažinkite suaugusiųjų mokymąsi socialinės sanglaudos priemone 

 Tyrimai (tokie kaip pirmiau aprašytas BeLL projektas) rodo, kad asmenys iš palankių sąlygų 

neturinčių grupių patiria daugiau teigiamų pokyčių; kitaip tariant, jie gauna didesnę naudą iš dalyvavimo 

suaugusiųjų švietime. Pavyzdžiui, asmenys, turintys žemesnio lygio formalųjį išsilavinimą, nurodo 

teigiamus motyvacijos pokyčius, labiau pasitiki savimi kaip besimokančiaisiais ir dažniau skatina kitus 

mokytis. Tai reiškia, kad suaugusiųjų švietimas gali padėti sumažinti atotrūkį tarp skirtingų socialinių 

grupių, ir dėl to jis yra svarbi gerbūvio ir mokymosi galimybių subalansavimo priemonė. Suaugusiųjų 

mokymasis gali padidinti dalyvavimo ateityje tikimybę, ypač tiems asmenims, kurie turėjo blogos 

ankstesnės mokymosi patirties. Vadinasi, tai yra gera, žemą ribą turinti mokymosi paslauga, kuri 

pirmiausia motyvuoja menkai išsilavinusiuosius mokytis toliau. 

 

 Visi respondentai, turintys skirtingos išsilavinimo įgijimo patirties, patiria pokyčius, tačiau 

respondentai, priklausantys žemiausiam Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (angl. 

ISCED) lygiui (pradinis išsilavinimas arba pirmasis pagrindinio išsilavinimo etapas, arba žemesnis), 

informuoja apie didesnius pokyčius nei kiti asmenys (32,7 proc. palyginti su 12,8 proc.). 

 

SVEIKATOS, ŠEIMOS ir DARBO suminio įvertinimo pokyčiai pagal išsilavinimo lygį 

 

- Truputį daugiau 

- Daugiau 

- Daug daugiau 
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 4) Įdiekite nuoseklias mokymosi visą gyvenimą sistemas, taikant patvirtinimą ir 

pripažinimą 

 Labai svarbu nustatyti ir remti integruotą visų formų mokymosi pripažinimo ir patvirtinimo 

sistemą, pavyzdžiui, įtraukiant neformalųjį mokymąsi į nacionalines kvalifikacijų sąrangas. Būtina diegti 

realias mokymosi visą gyvenimą sistemas, apimančias aktyvesnius formaliojo, neformaliojo ir savaiminio 

švietimo ir mokymosi mainus, didesnį šių švietimo formų lygiateisiškumą. Patvirtinimas – tai pagrindinė 

priemonė, skirta propaguoti mokymąsi visą gyvenimą, užtikrinti lankstesnio mokymosi būdus, skatinti 

besimokančiuosius ir stiprinti jų pasitikėjimą savimi bei kurti visapusiškesnį kompetencijų supratimą.  

 

 5) Siekite aukštesnės kokybės ir įgyvendinkite naujoves suaugusiųjų švietimo srityje 

 Būtina užtikrinti Europos kokybės sistemą, skirtą suaugusiųjų švietimo sektoriui, kuri būtų 

pagrįsta gerąja praktika, metodinėmis rekomendacijomis ir novatoriškais metodais. Platesnė mokymosi 

nauda turėtų būti įtraukta į suaugusiųjų švietimo kokybės kriterijus. Šioje sistemoje turi būti atsižvelgta į 

specifinį suaugusiųjų švietimo neformalųjį pobūdį ir skatinama taikyti į besimokančiuosius orientuotus 

įtraukimo, įgalinimo ir įvairovės principus. 

 

 

 

 

 



III. INFORMUOTUMO APIE SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DIDINIMAS 

 

 Visoje Europoje suaugusiųjų švietimo organizacijos ir teikėjai bendradarbiauja, siekdami 

didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymąsi ir švietimą. Suaugusiųjų mokymosi kampanijų 

vykdymas yra pagrindinis prioritetas šalies, regiono ir Europos lygmeniu. Tai gali būti politikų 

išvyka autobusu, televizijos reklama, motyvuojanti suaugusiuosius įgyti pagrindinių skaitymo ir 

rašymo įgūdžių, arba besimokantiesiems skirtas festivalis. „Tikslas – entuziazmas mokytis. Tačiau 

entuziazmas taip pat yra svarbi informuotumo apie suaugusiųjų mokymąsi didinimo priemonė.“ 

(Informuotumo apie suaugusiųjų mokymąsi ir švietimą didinimo (ARALE) projekto konferencija) 

 

 1) Organizuokite mokymosi visą gyvenimą savaites ir besimokantiesiems skirtus festivalius 

 Nacionaliniai besimokančiųjų festivaliai ir mokymosi visą gyvenimą savaitės yra skirti 

suaugusiųjų švietimo teikėjų darbui parodyti ir suaugusiųjų švietimo sektoriuje vykdomai veiklai skatinti. 

Taip pat jais siekiama paminėti suaugusiųjų mokymąsi ir besimokančių suaugusiųjų pasiekimus. Šių 

renginių tikslas – akcentuoti suaugusiųjų švietimo socialinę vertę ir tai, kad mokymasis gali vykti 

daugybėje įvairių vietų. Festivalių organizavimas ne tik didina visuomenės informuotumą, bet ir 

užtikrina, kad suaugusiųjų švietimas būtų įtrauktas į politinę darbotvarkę. 

 

 2) Įtraukite besimokančiuosius į kampanijų vykdymą – panaudokite besimokančiųjų 

istorijas ir pozityvius pavyzdinius modelius 

 Besimokantieji yra geriausi suaugusiųjų švietimo propaguotojai. Kampanijose, skirtose skatinti 

dalyvavimą suaugusiųjų mokymosi procese, turėtų būti naudojamos besimokančiųjų istorijos, kurios 

įtikins naujus besimokančiuosius prisidėti prie mokymosi proceso. Pavyzdiniai modeliai, pavyzdžiui, 

besimokantieji iš įvairių bendruomenių ir įžymybės, yra puikūs pavyzdžiai, didinantys besimokančių 

suaugusiųjų motyvaciją. Tai taip pat padės įgalinti dalyvaujančius besimokančiuosius. 

 

 Škotijos projekto „Mentorystės formulė“ („Formula Mentoring“) tikslas – padėti besimokantiems 

suaugusiesiems iš socialinį ir ekonominį skurdą patiriančių bendruomenių dalyvauti švietimo procese, 

padedant mentoriams. Mentoriai suranda bendrų interesų su besimokančiaisiais, lanko kartu su jais 

muziejus ir švietimo institucijas, veda juos į universitetus, sporto renginius, eina pasivaikščioti ir t.t. 

Daugelis šių mentorių yra savanoriai iš vietos bendruomenės, kurie nusprendė dalyvauti projekte, nes jis 

skatina jų pasitikėjimą savimi ir savigarbą. Kitas tikslas – parengti medžiagą mentorių mokymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3) Nukreipkite kampaniją suaugusiųjų mokymo naudos akcentavimui 

 Kampanijose, skirtose skatinti didesnį dalyvavimą suaugusiųjų mokymosi procese, turėtų būti 

akcentuojama teigiama nauda besimokantiesiems, nepateikiant jokių neigiamų konotacijų. Pasitelkiami 

veikiantys švietimo teikėjų ir specialistų tinklai bei šalies ir vietos politikos kūrėjai, siekiant skleisti 

teigiamus mokslinių tyrimų rezultatus ir mokymosi pasiekimus, kurie įkvėps ir motyvuos naujus 

besimokančiuosius. 

 

 4) Pritaikykite geriausią kitų šalių praktiką 

 Pasidomėkite, kas yra daroma kitose šalyse, kaip įgyvendinamos suaugusiųjų švietimo 

kampanijos, ir kaip užtikrinama jų sėkmė. Nereikia „kopijuoti“ kitų šalių, tačiau kai kurios kampanijų 

idėjos ir elementai gali būti įgyvendinami jūsų šalyje, atsižvelgiant į kultūrinius ir istorinius skirtumus. 

 

 5) Įtikinkite politikos kūrėjus 

 Kreipdamiesi į politikos kūrėjus, įsitikinkite, jog radote tinkamą asmenį, kuris turėtų įtakos 

reikiamoje vietoje ir tinkamu laiku bei suprastų suaugusiųjų mokymąsi. Pasiruoškite prieš tokį susitikimą: 

gerai su jais susipažinkite ir įsijauskite į jų padėtį, kad žinotumėte, kas juos domina. Kalbėkite trumpai ir 

aiškiai; pateikite konkrečius faktus ir pareiškimus, pavyzdžiui, tyrimų rezultatus, akcentuojančius 

suaugusiųjų mokymosi naudą. Pasiruoškite vieną besimokančiojo istoriją, vieną teiginį, vieną konkretų 

pasiūlymą, kuriuos būtų galima lengva paaiškinti. Ir, galų gale, būkite pasirengę apibrėžti konkrečius 

pasiūlymus, pavyzdžiui, projektą, kurį jie galėtų remti, ar politikos dokumentą, kurį jie galėtų priimti. 

 

 Švedijos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė Parlamento komitetą į išvyką autobusu, kad 

parodytų, kaip neformalusis suaugusiųjų švietimas realiai gali padėti žmonėms. Per vieną rytą autobusas 

sustojo trijose skirtingose vietose, kuriose pristatytas skirtingų rūšių mokymasis. Šios išvykos tikslas – 

pateikti nuodugnesnę informaciją apie studijų asociacijas ir parodyti kai kurias veiklas, siekiant išsaugoti 

valstybės paramą suaugusiųjų švietimui. 

 

 6) Plėskite (pilietinį) dialogą mokymosi visą gyvenimą tema 

 Tam, kad būtų įmanoma įgyvendinti visų formų mokymąsi, mes raginame sudaryti partnerystes 

skirtingais lygiais (Europos, šalies ir regiono). Visų susijusių suinteresuotų šalių (socialinių partnerių, 

mokymosi teikėjų, NVO ir t.t.) dalyvavimas ir dialogas turi tapti reguliaria sprendimų priėmimo ir 

politikos kūrimo dalimi. Ypač būtina artimai bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis, 

įskaitant besimokančiųjų atstovus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠALTINIAI: 

Informuotumo apie suaugusiųjų mokymąsi ir švietimą didinimo  

(ARALE) projektas: 

http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/arale.html 

 

„Outreach – Empowerment – Diversity“ (OED) tinklas: 

http://www.oed-network.eu 

 

Mokymosi visą gyvenimą (BeLL) projekto nauda: 

http://www.bell-project.eu 
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