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Apie ką ir kam šis leidinys

Šis leidinys yra apie žmonių įvairovę, įtrauktį ir 
mokymąsi. Kodėl pasirinkome šias tris temas? 
Kas jas sieja? Į šiandienę visuomenę įsilieja 
daug įvairių socialinių grupių ir su šia besi-
mokančiųjų auditorijos įvairove savo tiesiogi-
niame darbe susiduria bene kiekvienas andra-
gogas. Neretai kyla klausimas, kaip sujungti 
auditorijoje esančių žmonių patirtis, poreikius 
ir lūkesčius taip, kad jų visų mokymasis būtų 
sėkmingas. Kitaip tariant, kaip skirtingas soci-
alines grupes įtraukti į aktyvų mokymąsi? Bū-
tent tokie klausimai lemia socialinės įvairovės 
įtraukties į mokymąsi temą.

Antroji priežastis, kodėl nagrinėjame įvairių 
grupių įtraukties problemą, – noras parody-
ti, kad Lietuvos suaugusiųjų švietimo siste-
moje šiuo klausimu vyksta teigiami pokyčiai. 
Peržiūrėjome Lietuvos įstatyminę bazę dėl 
įvairių grupių įtraukties ir pastebėjome, kad 
šiek tiek – nors ir nepakankamai – dėmesio 
skiriama vaikų ir jaunuolių, ypač turinčių spe-
cialiųjų poreikių, įtraukties problemoms spręsti 
arba socialinės atskirties grupių, ypač skurdžiai 
gyvenančių, įtraukties problemoms spręsti per 
socialinės paramos priemones. Deja, įvairovės, 
t. y. skirtingų žmonių grupių, įtrauktis į (per) 
suaugusiųjų švietimą ir mokymą įstatymuose 
neatsispindi. Taigi paskatintos Europos suau-
gusiųjų švietimo bendruomenės „Epale“ koor-
dinatorių nusprendėme nors iš dalies užpildyti 
šią spragą praktiniais įvairių grupių įtraukties 
ir įtraukaus mokymo (ugdymo) Lietuvos ir kitų 
Europos šalių pavyzdžiais.

Manome, kad medžiaga, kuria dalijamės lei-
dinyje, įkvėps andragogus iš naujo apmąstyti 
savo mokymo turinį, metodus, naudojamas 
priemones, kuriamą mokymosi atmosferą, pa-
sitikrinti, ar visos naudojamos priemonės tin-
kamos bendram įvairių visuomenės grupių mo-
kymuisi. Andragogų veiklai sustiprinti iš gausių 
„Epale“ platformos fondų parinkome ir įvairių 
socialinių grupių įtraukčiai tinkamų metodų, ti-
kėdamosi, kad metodai bus kūrybiškai pritaiky-
ti tiek vykdant atskiros grupės, tiek integruotų 
grupių mokymąsi.

Pastaruoju metu skiriamos šešios žmonių įvai-
rovės (skirtybių) sritys1:

• amžius;

• fiziniai gebėjimai (negalia);

• kultūra;

• lytis;

• religiniai įsitikinimai;

• seksualinė orientacija.

Mažiau akivaizdūs – kiti socialinių ir kultūrinių 
niuansų nulemti skirtumai, tokie kaip darbo sti-
lius, suvokimo modeliai, dialektas ir pan., kurie 
didina kultūrinę įvairovę ir kuriems, atsižvel-
giant į kontekstą, ne tik reikia skirti dėmesio, 
bet ir pripažinti.

Leidinio tikslinės grupės – keletas socialinės at-
skirties grupių – migrantai, neįgalieji, kaimo vie-
tovėse gyvenantys  ir vyresnio amžiaus žmo-
nės. Kodėl pasirinkome šias konkrečias grupes?
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Viena vertus, dėl leidinio apimties, kita vertus, 
ne apie visų socialinės atskirties grupių įtrauk-
tį (esamą arba galimą) radome informacijos 
„Epale“ platformoje. Tikimės, kad kitų sociali-
nės atskirties grupių (kalinių, žemo raštingumo 
žmonių, seksualinių mažumų ir kt.) švietimo ir 
mokymo(si) problemoms nušviesti bus sudary-
tas kitas leidinys.

Ką sudėjome į leidinį?  

Pirmojoje leidinio dalyje andragogams patei-
kiame platesnę informaciją apie:

• įvairovę (kas yra įvairovė, kokie jos pagrin-
diniai bruožai ir kaip įvairovę galima val-
dyti); 

• įtrauktį (ką reiškia socialinė įtrauktis, kuo 
įtrauktis skiriasi nuo integracijos);

• įtraukųjį mokymą(si) (kuo įtraukusis mo-
kymasis išsiskiria, ką apie tai reikia žinoti 
andragogui). 

Antrojoje dalyje aptariame dažniausiai leidiny-
je vartojamas sąvokas. 

Trečiosios dalies medžiaga skirta tikslinių grupių 
apžvalgai, jų įtraukties į švietimo procesą situ-
acijai aptarti, gerajai tikslinių grupių įtraukties 
patirčiai Lietuvoje ir Europoje paanalizuoti bei 
rekomendacijoms akcentuoti, pavyzdžiui, kaip 
vieną ar kitą grupę aktyviau įtraukti į mokymąsi.

Ketvirtojoje leidinio dalyje pristatome „Epa-
le“ platformoje publikuotus darbo su įvairio-
mis leidinyje aptartomis tikslinėmis grupėmis 
metodus, formas ir priemones, skatinančias 
tikslinių grupių įtrauktį į mokymąsi ir visuo-
meninį (bendruomeninį) gyvenimą. Iš gausios 
medžiagos atrinkome tuos metodus, kuriuos 
galima taikyti ne tik atskiroje tikslinėje grupėje, 
pavyzdžiui, dirbant su migrantais ar neįgaliai-
siais, bet ir mišriose grupėse, kuriose ir vyksta 
tikrieji įtraukties procesai. Pasitikime andrago-
gų kūrybiškumu pritaikyti siūlomus pavyzdžius 
konkretiems užsiėmimams.

Baigiamojoje leidinio dalyje nurodome kontak-
tus, kur ieškoti dar daugiau medžiagos sociali-
nės įvairovės ir įtraukties tematika bei Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinius do-
kumentus, reglamentuojančius įvairių sociali-
nių grupių įtraukties procesus.

Kviečiame Lietuvos andragogus susipažinti su 
jau sukaupta patirtimi, bet neapsiriboti tik pa-
žintimi: išbandykite „Epale“ straipsniuose siū-
lomus metodus, paverskite juos savo ugdymo 
veiklos dalimi, dalykitės savąja patirtimi „Epa-
le“ platformoje!



1 Įvairovė, įtrauktis, 
įtraukusis mokymas  
ir mokymasis
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Įvairovė: kas tai? Keturių sluoksnių „svogūnas“! 

Ką reiškia socialinės įvairovės sąvoka? Visuo-
menę sudaro panašios ir skirtingos žmonių 
grupės, turinčios tų pačių ir skirtingų savybių – 
tiek asmeninių, tiek grupinių. Kai kurie sociali-
niai aspektai – įvairovės rūšys – akivaizdesni 
nei kiti, pavyzdžiui, rasė, tautybė, religija, kultū-
ra ir kalba. Įvairių šalių visuomenės vis įvairėja, 
taigi ir idėjos bei supratimas apie socialinę 
įvairovę kinta ir plečiasi. Šiandien įvairovės są-
voka apima ir amžių, lytį, skirtingus (aukštus ar 
žemus) gebėjimus, išsilavinimo lygį, socialinę 
aplinką, ekonominę situaciją, sveikatos būklę 
ir įgalumą, žmonių kilmės vietą, seksualinę 
orientaciją, profesiją, patirtį, interesus ir netgi 
asmenybės aspektus. Dažnai įvairovės grupės 
apibūdinamos kaip „mažiau galimybių turinčios 
žmonių grupės“.

Išsamiai daugialypius įvairovės aspektus api-
brėžia „Keturių įvairovės sluoksnių“ modelis, 
kurį sukūrė Lee Gardenswartz ir Anita Rowe2 
(paskutinis variantas sukurtas 2003 m.). Šis 
modelis padarė didelę įtaką įvairovės suvoki-
mui ir paskatino diskusijas apie įvairovės esmę.

L. Gardenswartz ir A. Rowe apibūdino įvairovę 
kaip svogūną, turintį keturis sluoksnius, kuriuos 
nulupus atsiskleidžia šerdis.

1 sluoksnis: „svogūno“ šerdis, t. y. asmenybė. 
Šis sluoksnis apima asmens vertybes bei įsiti-
kinimus ir kitas asmenines savybes, pavyzdžiui, 
atvirumą, sąmoningumą, ekstraversiją, ma-

lonumą, neurotiškumą. Į šias savybes žiūrima 
kaip į tam tikrus nuoseklumus, į kuriuos atsi-
žvelgdamas, nepaisant bėgančio laiko, žmogus 
vienaip ar kitaip elgiasi tam tikroje situacijoje. 
Asmenybė formuojasi ankstyvame žmogaus 
vystymosi etape, tačiau bėgant laikui ir ji daro 
įtaką kitiems trims sluoksniams, ir kitų sluoks-
nių veiksniai daro įtaką asmenybei, padėdami 
formuoti žmogaus suvokimą ir veiksmus, kaip 
žmogus sąveikauja su jį supančiu pasauliu.

2 sluoksnis: vidiniai metmenys – amžius, lytis, 
seksualinė orientacija, fizinės galimybės, etninė 
priklausomybė, rasė. Kai kurie šių metmenų as-
pektai nepriklauso nuo žmonių (pavyzdžiui, lytis, 
rasė, etninė priklausomybė), nes gaunami gims-
tant. Nuo šių metmenų priklauso tai, ką žmonės 
pirmiausia mato kituose žmonėse, pavyzdžiui, 
rasę ar lytį. Dažnai šios savybės sukuria išanks-
tinį nusistatymą ir diskriminacines nuostatas bei 
esmines įvairovės įtampas. Tai sluoksnis, kurį 
žmogus gali kontroliuoti mažiausiai.

3 sluoksnis: išoriniai metmenys – geografinė 
padėtis, pajamos, asmeniniai įpročiai, poilsio 
įpročiai, religija, išsilavinimas, darbo patirtis, 
išvaizda, tėvų padėtis, šeiminė padėtis. Išori-
niai metmenys parodo tas savybes, kurios su-
sijusios su žmogaus gyvenimo pasirinkimais ir 
atspindi žmogaus gyvenimo aspektus, kuriuos 
galima kontroliuoti. Jie paprastai formuoja kar-
jeros sprendimus ir darbo stiliaus pasirinkimą, 
daro įtaką pareiginiams sprendimams darbe 
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kontroliuoja organizacija (įmonė), kurioje žmo-
gus dirba. Žmonės šiam sluoksniui gali daryti 
tik ribotą įtaką. Nors, siekiant sėkmingai val-
dyti įvairovę, pagrindinį dėmesį reikėtų skirti 
vidiniams metmenims, tačiau būtent išorinių ir 
organizacinių metmenų elementai dažnai nu-
stato, kaip elgiamasi su žmonėmis, kas „tinka“ 
(arba ne) įstaigoje ar organizacijoje, kas gauna 
geresnes tobulėjimo arba karjeros galimybes ir 
kas pasiekia pripažinimą.

(pavyzdžiui, ką įdarbinti, ką paaukštinti pareigo-
se ir t. t.). Šios pakopos veiksniai atskleidžia as-
meninius ir bendravimo su kitais įpročius. Laikui 
bėgant išoriniai metmenys gali kisti.

4 sluoksnis: organizaciniai metmenys – funk-
cinis lygis, darbo sritis, skyrius / padalinys / 
grupė, darbo stažas, darbo vieta, profesinė są-
junga, vadovybės statusas. Šis sluoksnis api-
ma darbinės aplinkos kultūros aspektus. Su 
šiuo sluoksniu susijusius įvairovės elementus 

1 pav. Keturių įvairovės metmenų modelis (šaltinis – https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r).

Vidiniai metmenys

Išoriniai metmenys

Organizaciniai  
metmenys

Asmenybė

Amžius

Geografinė 
padėtis

Funkcinis lygis / 
klasifikacija

Darbo 
turinys / 

sritis

Fakultetas /
centras /
skyrius /
studijų  
sritis

Darbo trukmė /
mokymosi trukmė

Darbo vieta / 
studijų vieta

Mokslinių  
interesų  

sritis

Darbo  
pobūdis

Uždarbis 

Asmeniniai 
įpročiai

Laisvalaikio 
įpročiai

Religija /
pasaulio 
samprata

Išsilavinimas 

Darbo  
patirtis

Išvaizda 

Tėvystės 
statusas 

Šeimyninė 
padėtis

Lytis

Seksualinė 
orientacija

Psichiniai  
ir fiziniai 

sugebėjimai

Tautybė  
ir etninė 

kilmė

Socialinė 
klasė

https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r
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Labai svarbu remti ir saugoti įvairovę, pripa-
žinti asmenų ir grupių laisvę bei kurti aplinką, 
kurioje lygybė ir abipusė pagarba yra neatsie-
jamos. Sąmoningai taikant įvairovės principus 
pripažįstami, palaikomi ir puoselėjami asmens 
gabumai. Pripažindamos įvairovę ir taikyda-
mos jos principus įstaigos, organizacijos, įmo-
nės ir kiti kolektyvai įsipareigoja užtikrinti tokią 
mokymosi ir darbo aplinką, kuri būtų atvira vi-
siems, neatsižvelgiant į lytį, rasę, etninę kilmę, 
tautybę, negalią, amžių, seksualinę orientaciją 
ir lytinę tapatybę ar religinius įsitikinimus.

Ką įvairovė reiškia 
andragogui?

Kaip matome iš 1 iliustracijos, įvairovė vienija 
įvairios kilmės, rasės, socialinės padėties, įvai-
raus išsilavinimo, fizinių bei psichinių gabumų ir 
pan. žmones. Visi jie yra skirtingi, „kitokie“, turi 
skirtingus įgūdžius, gebėjimus, stiprybes bei sil-
pnybes, skirtingas pažiūras ir požiūrius ir t. t.

Andragogas, kuris nori suprasti įvairovę ir 
veiksmingai vadovauti įvairialypei besimokan-
čiųjų grupei, turi atkreipti dėmesį į visus įvai-
rovės sluoksnius ir siekti, kad tiek skirtumai, 
tiek panašumai praturtintų mokymosi aplinką. 
Įvairiapusėje aplinkoje, kurioje žmonės gali 
bendrauti ir dalytis mintimis, idėjomis, drauge 
įveikti sunkumus ir džiaugtis vienas kito mo-
kymosi rezultatais, randasi kultūrinio priėmimo 
atmosfera. Tokia atmosfera savo ruožtu gerina 
santykius tarp besimokančiųjų, stiprina vienas 
kito supratimą ir „kitoniškumo priėmimą“.

Kaip įvairovė valdoma?

Įvairovės valdymu apibūdinami principai, kurie:

• suteikia žmonėms galimybę realizuoti visą 
savo potencialą, neatsižvelgiant į jų indivi-
dualius skirtumus;

• formuoja visuomenės santykį su kitonišku-
mu, kuris iš esmės yra būdingas kiekvie-
nam žmogui;

• skatina sąžiningai ir sėkmingai suvienyti 
asmenų, turinčių skirtingų bruožų ir ypatu-
mų, grupes bendrabūviui.  

Socialinės įvairovės reiškinys neatsiejamas 
nuo pripažinimo ir pagarbos kiekvieno žmo-
gaus unikalumui, individualiems skirtumams, 
neatsižvelgiant į rasę, etninę kilmę, lytį, seksu-
alinę orientaciją, socialinę ir ekonominę padėtį, 
amžių, fizinius gebėjimus, religinius ir politinius 
įsitikinimus ar kitas ideologijas. Tai reiškia vie-
nas kito supratimą peržengiant įprastą tole-
ranciją, siekiant gerbti visą turtingą įvairovės 
amplitudę kiekviename individe3.

Įvairovė nėra vien tik skirtumų pripažinimas 
ir toleravimas. Įvairovė yra daug sąmoningų 
veiksmų, susijusių su:

• žmonijos, kultūrų ir natūralios aplinkos tar-
pusavio priklausomybės supratimu ir ver-
tinimu;

• abipusės pagarbos savybėms ir potyriams, 
kurie skiriasi nuo mūsų pačių patirties, 
reiškimu;

• supratimu, kad įvairovė reiškia ne tik gy-
venimo būdo, bet ir jo pažinimo skirtumus;

• pripažinimu, kad asmeninė, kultūrinė ir ins-
titucinė diskriminacija sukuria ir palaiko 
privilegijas vieniems ir nepalankią padėtį 
kitiems visuomenės nariams;

• vieningu darbu, kad, atsižvelgiant į skirtu-
mus, būtų panaikintos visos diskriminacijos 
formos.
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Įtrauktis – pagarba 
žmogiškajam orumui

Kaip apibūdinama įtrauktis?

Socialinės įtraukties temą nagrinėjančios moks-
lininkės G. Rapolienė, S. Mikulionienė ir kt.4 įvai-
riuose literatūros šaltiniuose rado įvairių sociali-
nės įtraukties apibrėžčių, pavyzdžiui:

• socialinė įtrauktis yra normatyvinė koncep-
cija, apibūdinanti idealius teisingus sociali-
nius ryšius (Bach, 2005);

• socialinė įtrauktis apima pripažinimą, pa-
garbą ir kiekvieno asmens unikalių tapatu-
mų bei grupių skirtingumų vertinimą (Frei-
ler, 2002; Bach, 2005);

• įtrauktis skatina asmens priklausymo ben-
druomenei, priėmimo ir pripažinimo ver-
tingumo jausmą (Freiler, 2002), kuris yra 
žmogiškojo orumo sąlyga (Honneth, 1995; 
Bach, 2005);

• socialinė įtrauktis apima asmens vystymo-
si, gerovės ir oraus gyvenimo galimybes 
(Sen, 2000, cit. Yanicki ir kt., 2015; Mitchell, 
Shillington, 2005).

Kaip matome, socialinė įtrauktis – daugialypė 
sąvoka, tačiau galima išskirti pagrindinius jos 
aspektus: žmogaus individualumo ir unikalu-
mo pripažinimą, pagarbą jam, priklausomybę 
bendrą tapatybę ir bendras vertybes turinčiai 
bendruomenei bei žmogaus orumo visuome-
nėje galimybes.

Fundamentali nuostata, kad įtrauktis – tai to-
kia visuomenės sąranga, kurioje yra vertina-
mos skirtybės, jos pripažįstamos ir pagal in-
dividualų poreikį kompensuojamos, užkertant 
kelią atskirčiai. Kitaip tariant, turi būti paisoma 
ir atsižvelgiama į įvairiausių visuomenės gru-
pių poreikius.

Atkreipkime dėmesį, kad žmogus gali vienu 
metu priklausyti keletui bendruomenių, o jas 
apibūdinanti savybė yra taip pat ir asmens ta-
patybės dalis, pavyzdžiui, neįgalus migrantas 
priklauso tiek neįgaliųjų, tiek migrantų ben-

druomenei. Tokiu būdu pripažįstama, kad ben-
druomenė – tai įvairi ir nevienalytė terpė, ku-
rioje vertinamos žmonių skirtybės.

Pagrindiniai įtraukties principai – tai grupės 
matomumas visuomenėje ir bendra (nesegre-
guota) veikla. Tačiau būti matomi ir užsiimti pa-
geidaujama veikla lygiateisiškai su visais visuo-
menės nariais tam tikrų bendruomenių žmonės 
gali tik turėdami galimybes rinktis jiems būti-
nas paslaugas bendruomenėje ar savo gyvena-
mojoje vietoje.

Kokioms visuomenės  
grupėms svarbi įtrauktis?

Ilgą laiką Lietuvoje ir kitose šalyse dažniausiai 
buvo kalbama apie socialinę neįgaliųjų įtrauk-
tį. Tačiau socialinė įtrauktis, kaip ir įtrauktis į 
mokymąsi, svarbi taip pat ir kitoms visuome-
nės grupėms – vyresnio amžiaus žmonėms, 
migrantams, žemo raštingumo žmonėms, 
jauniems, turintiems specialiųjų poreikių žmo-
nėms, kaimo bendruomenių nariams ir pan. Vi-
sos šios ir kitos čia nepaminėtos grupės turi 
teisę ir poreikį nebūti izoliuotos nuo visuome-
nės, uždarytos į atskirus, tik joms skirtus na-
mus, pensionatus ir pan. Galų gale, visos vi-
suomenės grupės turi išmokti gyventi viena su 
kita, suprasti ir priimti viena kitos ypatumus, 
„kitoniškumą“, jausti viena kitai pagarbą ir pa-
gal galimybes suteikti pagalbą.  

Socialinės įtraukties reikalavimas patenki-
namas, kai kiekvienas žmogus ir jo individu-
alios savybės visuomenėje yra priimamos ir 
kai kiekvienas žmogus turi galimybę dalyvauti 
visuomenės gyvenime. Skirtumai ir nuokrypiai 
„nuo normos“ socialinės įtraukties kontekste 
yra sąmoningai suvokiami, bet jie nesureikš-
minami arba netgi visai tampa nereikšmingi. 
Visuomenė nesvarsto, yra skirtumų, ar – ne, ir 
ji nemano, kad skirtumų buvimas yra kažkas 
ypatinga. Teisė lygiavertiškai dalyvauti visuo-
menės gyvenime yra pagrįsta socialiniais, eti-
niais motyvais ir apima visas gyvenimo sritis, 
kuriose visi visuomenės nariai gali dalyvauti 
be jokių apribojimų.
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Įtrauktis pabrėžia žmogaus kaip individo ly-
giavertiškumą, nesupriešindama jo su „nor-
malumu“. Kalbant apie įtrauktį, „normalumas“ 
reiškia įvairovę, skirtumų buvimą. Nė vienas 
žmogus nėra verčiamas atitikti kažkokias kar-
tais nepasiekiamas normas. Atvirkščiai, visuo-
menė kuria struktūras, į kurias reikiamų savy-
bių turintys žmonės įsilieja ir jiems priimtinu 
būdu įneša vertingos patirties. Judėjimo be ap-
ribojimų pavyzdys gali būti įvažiuoti neįgaliojo 
vežimėliu pritaikytas pastatas, tačiau barjerai 
gali būti naikinami ir perkeltine prasme.  

Taigi būti socialiai įtrauktu reiškia galėti daly-
vauti visaverčiame visuomeniniame – sociali-
niame, politiniame, ekonominiame, kultūrinia-
me – gyvenime. Šį galėjimą lemia galimybė 
dirbti, gauti pajamų, mokytis, dalyvauti sociali-
nių ir bendruomeninių tinklų veiklose.

Kuo įtrauktis skiriasi  
nuo integracijos?

Ilgą laiką kalbant apie jautrias ir atskirtį pa-
tiriančias visuomenės grupes buvo teigiama, 
kad jos turi būti integruotos į visuomenę. Šian-
dien vartojame įtraukties terminą. Kuo iš tiesų 
įtrauktis skiriasi nuo integracijos? Galbūt tai tik 
vieno žodžio pakeitimas kitu, nekeičiant reiški-
nio esmės.

Kaip žinome, procesas nuo atskirties iki įtraukties 
aprėpia keturias visuomenės sambūvio sritis5.

Atskirtis – reiškinys, kai tariamai „teisingų“ vi-
suomenės normų netenkinantys žmonės yra 
izoliuojami nuo visuomenės, nustumiami į vi-
suomenės pakraštį, formuojant nuomonę, kad 
šių žmonių nėra, jie – nematomi.

Separacija – reiškinys, kai tam tikros visuome-
nės grupės (dėl kultūrinių, etninių, religinių, ra-
sinių, seksualinių, įgalumo skirtumų) atskiria-
mos nuo didesnės grupės.

Integracija – reiškinys, kai į pagrindinę homo-
geninę visuomenės dalį įtraukiami žmonės, ku-
rie dėl įvairių priežasčių buvo išstumti iš jos ir 
iš dalies susibūrė į specialias bendruomenes. 
Kiekviena sąveikaujanti grupė ir jos atstovai 
išsaugo savo kultūrą, bet tuo pačiu metu už-
mezga tarpusavio ryšius.

Įtrauktis – reiškinys, kai į visas visuomenės 
grupes (didesnes ir mažesnes, daugumos ir 
mažumos) žiūrima pagarbiai, jos skatinamos 
bendrauti ir bendradarbiauti viena su kita, reiš-
kiamas visapusis solidarumas su žmonėmis, 
kuriems reikia pagalbos, tačiau jie nelaikomi 
„neįgaliais“ visomis prasmėmis. 

Koblenco (Vokietija) universiteto specialistai 
Simonas Valentinas ir Martinas Teubneris6 pa-
teikia esminius įtraukties ir integracijos skirtu-
mus: jie teigia, kad abiem reiškiniams būdingi 
panašūs tikslai, tačiau tarp jų yra aiškių kon-
ceptualių skirtumų (2 pav.).

2 pav. Esminiai integracijos ir įtraukties skirtumai (pagal S. Valentiną ir M. Teubnerį).

Integracija

Turėtų būti atstatyta 
vieninga sistema, t. y. tai,  
kas buvo išstumta turi būti įtraukta.

Bandoma neįgalius vaikus „integruoti“ į jau  
esamą sistemą, jos kardinaliai nekeičiant.

Įtrauktis

Į individualius skirtumus žiūrima kaip į normą, t. y. neskirstoma į grupes.

Kiekvienas turi teisę gyventi bendrabūvyje ir mokytis vienas iš kito.

Būtina atsižvelgti į visų žmonių individualius poreikius.

Įtraukties samprata peržengia vaikų  
(neįgalių arba sveikų) integraciją  
ir apima visas įvairovės formas.
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Ką tai reiškia švietimui ir mokymui? 

Į šį klausimą vaizdžiai (3 pav.) atsako įtraukios pedagogikos specialistas Robertas Aehneltas7:

Kas trukdo įtraukčiai?

Labiausiai su įtrauktimi konfrontuoja jai priešin-
gas procesas – atskirtis. Atskirties priežastys ir 
formos taip pat kompleksiškos ir persidengian-
čios – tai politiniai, ekonominiai ribojimai, tam 
tikros kultūrinės aplinkos dominavimas (užgo-
žiantis neįprastas kultūrinės raiškos formas) ar 
kai kurių grupių atskirtį nulemianti diskriminaci-
ja (pavyzdžiui, neįgaliųjų, migrantų).

Šiuo metu Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietu-
voje, labiausiai paplitęs suvokimas, jog sociali-
nė atskirtis yra žmonių, neatitinkančių „teisingų“ 
visuomenės normų, nustūmimas į visuomenės 
pakraštį. Paprastai ten atsiduria skurdą pa-

3 pav. Socialinės įtraukties lygiai ir formų vaidmuo švietimo sistemoje.  
           Iliustracijos šaltinis – Robert Aehnelt, Schritte zur Inklusion, CC BY-SA 3.0.

Atskirtis: „pašalinti“. 
Mokymuisi gabių ir negabių 
besimokančiųjų  
atskyrimas. 

Segregacija: „išskirti“.  
Išskyrimas ir koncentracija  
pagal gabumus  
ir savybes.

Integracija: „įjungti“. 
Tie, kurie buvo išskirti, 
vėl įjungiami. Kartu, 
bet šalia vienas kito.

Įtrauktis: 
„įtraukti“. Visi kartu. 
Sistema prisitaiko 
prie individualių 
poreikių.

tiriantys, pagrindinių mokymosi ar socialinių 
įgūdžių, mokymosi visą gyvenimą galimybių 
neturintys, fizinę ar psichinę galią turintys ir 
kt. žmonės. Gyvenimą visuomenės pakraštyje 
neretai lydi diskriminacija. Socialinės atskirties 
tyrimai rodo, kad būtent nepakankamos gali-
mybės naudotis švietimo ir tobulinimosi gali-
mybėmis, nevisavertė padėtis darbo rinkoje ir 
mažos pajamos užkerta kelią jiems visavertiš-
kai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Kas lemia socialinę atskirtį?

Išskiriami individualūs, socialiniai ir instituciniai 
socialinės atskirties veiksniai8 (4 pav.).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schritte_zur_Inklusion.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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4 pav. Socialinės atskirties veiksniai. Šaltinis – Europos Taryba (2004). Socialiai atskirtų  
           asmenų užimtumo kryptys. 

Viena svarbiausių socialinę įtrauktį mažinančių priemonių – įtraukusis mokymas(is). Jį galima apibū-
dinti kaip tiltą į visavertį gyvenimą, kaip kelią į tvarią visuomenės ateitį.

Motyvacijos  
arba kvalifikacijos 

trūkumas

Savo teisių  
nežinojimas

Nesugebėjimas  
savęs teigiamai 

vertinti

Nepasitikėjimas  
savimi ir kitais

Pasyvumas

Nepakankamas  
išsilavinimas

Naujovių  
baimė

Verslumo  
stoka

Nedarbas

Įstaigų 
nepritaikymas, 

pavyzdžiui,  
neįgaliesiems; 

personalo 
negebėjimas kalbėti 
užsienio kalbomis, 

pavyzdžiui,  
su migrantais

Žemas  
gyvenimo  

lygis

Transporto ir 
mobilumo priemonių 

trūkumas kaimo 
vietovėse

Nepakankamas 
bendruomenės 
ir visuomenės 

socialinio gyvenimo 
organizavimas

Mokymosi  
galimybių  
šalia namų  
trūkumas

Neigiami stereotipai 
ir išankstiniai 
nusistatymai

Nuotolinio  
mokymosi programų  

vietų nebuvimas

Diskriminacija

Individualūs veiksniai

Socialiniai veiksniai, pasireiškiantys 
visuomenės poveikiu asmeniui

Instituciniai veiksniai – sąlygų, kad 
galėtų dalyvauti socialiai pažeidžiami 
asmenys, trūkumaspasireiškiantys 
visuomenės poveikiu asmeniui



  Įvairovė, įtrauktis, įtraukusis mokymas ir mokymasis  |  15

Įtraukusis mokymas(is) – 
tiltas į visavertį gyvenimą

Kuo išsiskiria įtraukusis mokymas(is)?

Šiandien įtraukusis mokymas yra visą gyveni-
mą trunkantis ugdymas ir reiškia besimokan-
čiųjų įvairovės pripažinimą. Besimokantysis 
gali būti vyras arba moteris, bet kurios rasės, 
vietinis arba migrantas, iš turtingos arba ne-
turtingos šeimos, geras sportininkas arba tu-
rintis fizinę negalią žmogus, katalikas arba 
musulmonas, rudomis arba mėlynomis akimis, 
nevedęs arba turintis partnerę ir t. t. Kiekvienas 
bruožas apibūdina individą įvairovės plotmėje 
ir kiekvienas jų turi būti gerbiamas mokytojų, 
dėstytojų ir bendramokslių9.

Skirtingų visuomenės grupių įtrauktis į moky-
mąsi yra kompleksinis reiškinys, kurio sėkmė 
priklauso ir nuo pačių probleminių grupių, ir 
nuo švietimo bei mokymo organizatorių ir tei-
kėjų, ir nuo visos visuomenės.

Kaip visuomenė gali prisidėti  
prie probleminių grupių įtraukties?

Visų pirma, suvokdama, kad žmonės yra vie-
nodai unikalūs, ir kiekvienas jų turi savo išskir-
tinumų. Kad visuomenė kuo greičiau ir aiškiau 
tai suprastų, būtina ją šviesti, o tą turi daryti 
sąmoningiausia visuomenės dalis.

Tačiau vien tik supratimo, kad žmonės yra ly-
giaverčiai visuomenės nariai, nepakanka. Taigi 
antrasis galimas visuomenės veiksmas – pa-
stebėti žmones, kurie jaučiasi atskirti, bei jų 
grupes ir skatinti juos įsilieti į bendruomeninę 
veiklą, mokymąsi arba paprasčiausią kaimy-
nystės bendrystę.

Tokio supratimo ir veiklos pavyzdys aprašomas 
Rūtos Dzeventlauskienės straipsnyje „Ko ir kur 
galima mokytis Kaišiadorių krašte?“. Straips-
nyje pasakojama apie Kaišiadoryse surengtą 
suaugusiųjų mokymosi mugę „Ko ir kur galima 

mokytis Kaišiadorių krašte?“, kurioje dalyvavo 
dvidešimt viena (21!) šio regiono suaugusiųjų 
švietimo ir mokymo įstaiga. Kokios visuome-
nės grupės buvo įtrauktos į renginio veiklas? 
Skaitykite straipsnį https://epale.ec.europa.eu/
lt/content/ko-ir-kur-galima-mokytis-suaugu-
siems-kaisiadoriu-kraste.

O ką gali pačios įvairovės grupės? 

Svarbų vaidmenį įtraukties procese vaidina ir 
pačios taip vadinamos „atskirties“ arba „ma-
žesnių galimybių“ grupės. Visų pirma, jos taip 
pat turi ugdytis teisingą požiūrį į save pačias, 
t. y. suvokti, kad jos, jų nariai yra tokia pati 
vertinga visuomenės dalis, kaip ir likusioji. Tei-
giamo požiūrio į save puoselėjimas – būtina 
įtraukties sąlyga, kaip ir noras būti visaverčiu 
visuomenės nariu, t. y. noras būti įtrauktam 
ir įsitraukusiam. Įsitraukimas – labai svarbus 
įtraukties aspektas, nes vargu ar galima visa-
vertiškai įtraukti į mokymąsi arba bendrą vei-
klą žmogų, kuris to nenori.

Savaime suprantama, kad bet kurios visuome-
nės grupės narys turi teisę pasirinkti įsitraukimo 
į mokymąsi lygį. Niekas neturėtų būti verčiamas 
rinktis mokymąsi per prievartą. Derėtų laikytis 
nuostatos, kad jeigu įmanoma ir potencialus be-
simokantysis iš „įvairovės“ grupės nori būti audi-
torijoje su žmonėmis iš kitų visuomenės grupių 
(pavyzdžiui, įgaliaisiais, neįgaliaisiais, vyresnio 
amžiaus žmonėmis, migrantais ir pan.), jam turi 
būti sudarytos galimybės būti.

Tačiau jeigu toks žmogus išreiškia norą rinktis 
segreguotas (uždaras) mokymosi grupes (pavyz-
džiui, neįgalusis nori mokytis neįgaliųjų grupėje, 
migrantas – migrantų, o vyresnio amžiaus žmo-
gus – tik trečiojo amžiaus universitete), į jo norą 
taip pat turėtų būti atsižvelgta. Bet šiuo atveju 
švietimo ar mokymo įstaigos pareiga būtų už-
tikrinti įtraukią mokymosi aplinką, pavyzdžiui, 
segreguotų užsiėmimų mokiniai ir „normalūs“ 
besimokantieji galėtų susitikti per pertraukas.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ko-ir-kur-galima-mokytis-suaugusiems-kaisiadoriu-kraste
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ko-ir-kur-galima-mokytis-suaugusiems-kaisiadoriu-kraste
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ko-ir-kur-galima-mokytis-suaugusiems-kaisiadoriu-kraste
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Koks švietimo organizatorių  
ir andragogų vaidmuo? 

Ne paskutinį – o gal netgi pagrindinį – vaidme-
nį visų visuomenės grupių įtraukčiai didinti at-
lieka švietimo ir mokymosi organizatoriai bei 
andragogai. Jų rankose nemažai situaciją ga-
linčių pagerinti svertų. Jie gali:

• sudaryti sąlygas kiekvieno žmogaus as-
meniniam tobulėjimui – užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems visuomenės nariams nau-
dotis švietimo ir ugdymo paslaugomis;

• didinti švietimo ir ugdymo įstaigų atvirumą 
priimti žmones iš įvairovės grupių;

• skirti išteklių mokymo programoms, tin-
kančioms įtraukiam mokymuisi, pritaikyti;

• parinkti tinkamas priemones ir mokymo 
formas;

• parodyti mokymosi įtraukiose grupėse ga-
limybių patrauklumą ir naudą – pristatyti 
jas socialinės atskirties grupėms, t. y. suža-
dinti jų motyvaciją;

• užtikrinti tinkamą ir pakankamą mokytojo 
kvalifikaciją;

• sukurti įvairioms grupėms tinkamą aplinką;

• sudaryti sąlygas prieiti prie visų švietimo 
sistemos pakopų įvairovės grupių žmo-
nėms, o tai atitinka mokymosi visą gyve-
nimą koncepciją.

Kuo įtraukiam mokymui ir  
mokymuisi naudingi neuromokslai?

Nepalankioje padėtyje esantys žmonės dažniau-
siai turi neigiamos mokymosi patirties, „atėju-
sios“ iš vaikystės ar paauglystės, kuri daro įta-
ką mokymosi motyvacijai. Neigiama mokymosi 
patirtis gali būti susijusi su nesėkme mokykloje, 
sunkumais mėginant prisitaikyti prie mokyklos 
reikalavimų, ankstyvu pasitraukimu iš mokyklos 
ir pan. Norint įtraukti tokius asmenis į aktyvų 
mokymąsi pirmiausia reikia įveikti jų neigiamus 
nusistatymus ir abejones mokymosi atžvilgiu. 

Kaip tai padaryti efektyviausiai? Šiuo metu jau 
yra iniciatyvų, kurios siekia neuromokslo žinias 
apie žmogaus smegenų veiklą ir mokymosi pro-
cesus praktiškai taikyti suaugusiųjų švietimo 
veikloje. Neuroandragogika vadinama mokslo 
sritis gali padėti atrasti būdų mokyti ir mokytis 
efektyviau. Žinios apie žmogaus smegenų funk-
cionavimą, jose vykstančius neurobiologinius ir 
biocheminius procesus, kurie yra atsakingi už 
emocijų formavimąsi ir daro įtaką problemų 
sprendimui bei informacijos išsaugojimui, gali 
padėti andragogams motyvuoti  socialines  gru-
pes mokytis. Nors neuroandragogika dar tik ski-
nasi kelią į platesnį pripažinimą ir pritaikomumą 
edukacijos srityje, „Epale“ platformoje jau yra 
konkrečių jos taikymo pavyzdžių. Tokį pavyzdį 
Karin Kicker-Frisinghelli pristato tinklaraštyje 
„Neuroandragogika prieš atskirtį“. 

Autorė pateikia informaciją apie projektą „Neu-
roandragogika prieš atskirtį“ („Neuroandragogy 
Against Exclusion“, http://www.neuroandragogy.
eu/index.php/de/projectau/), kurį įgyvendinant, 
naudojant naujausias suaugusiųjų švietimo ir 
neuromokslų išvadas, buvo sukurta mokymų 
programa bei mokytojams ir dėstytojams skir-
tas metodinės medžiagos rinkinys. Taigi mo-
kytojai įgyja įrankį paskatinti nepalankioje pa-
dėtyje esančias grupes (pavyzdžiui, ilgalaikius 
bedarbius ir neaktyvius žmones, neįgaliuosius, 
migrantus, žemos kvalifikacijos žmones, kaimo 
gyventojus ir kt.) dalyvauti mokymosi procese 
visą gyvenimą ir kovoti su socialine atskirtimi.  

Projekto vykdytojai taip pat parengė metodinį 
rinkinį besimokantiesiems, kuriame pateikiami 
įvairūs mokymosi metodai, jų taikymo galimy-
bės. Rinkinys tinka ir mokantis savarankiškai, ir 
vadovaujant andragogui. 

Visus projekto įgyvendinimo metu parengtus 
leidinius vokiečių kalba galima rasti projekto 
interneto puslapyje http://www.neuroandrago-
gy.eu/index.php/de/ergebnisse.

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0025_neuroandragogika_pries-atskirti_-LT.pdf
http://www.neuroandragogy.eu/index.php/de/projectau/
http://www.neuroandragogy.eu/index.php/de/projectau/
http://www.neuroandragogy.eu/index.php/de/ergebnisse
http://www.neuroandragogy.eu/index.php/de/ergebnisse
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Kokios įtraukaus  
mokymo(si) paslaptys?

Įkvepiančiai apie mokytojo ir mokyklos vai-
dmenį kuriant įtraukią mokyklą ar klasę rašo 
Dalina Ubartaitė-Vingienė straipsnyje „Įtrau-
kiojo ugdymo patirtys Peloponese“ (https://
epale.ec.europa.eu/lt/content/itraukiojo-ugdy-
mo-patirtys-peloponese). Straipsnyje išsaky-
tos mintys apie įtraukaus ugdymo paslaptis ir 
pagrindinius kriterijus yra aktualios ir andrago-
gams, ir kitiems su suaugusiaisiais dirbantiems 
specialistams. Įtraukią klasę straipsnio autorė 
apibūdina taip: tai klasė, kurioje sukurta palan-
ki aplinka „visiems besimokantiesiems, įskai-
tant mokinius, turinčius mokymosi sunkumų, ir 
tokia, kuri meta iššūkį gabiems ir talentingiems 
besimokantiesiems, gali juos sudominti, sukurti 
labiau reaguojančią mokymosi aplinką“. Įtrauki 
mokykla ar klasė gali būti lydima sėkmės tik 
tada, kai jaučiama pagarba visų sluoksnių ir 
kultūrų žmonėms, kai visi mokiniai jaučiasi esą 
mokyklos bendruomenės dalis.

Svarbiausiausius įtraukaus suaugusiųjų švie-
timo aspektus apžvalginiame straipsnyje ak-
centuoja „Epale“ platformos įtraukties temos 
koordinatorius Andrewas McCoshanas (Was ist 
für eine integrative Erwachsenenbildung we-
sentlich?). Jo nuomone, suaugusiųjų švietėjai 
(andragogai) savo užsiėmimuose arba kitose 
mokymo erdvėse gali padaryti didžiausią povei-
kį, tačiau jiems turi būti suteikta:

• laisvės pasirinkti ir kurti tinkamą turinį bei 
mokymo metodus;

• galimybės pasinaudoti organizaciniais iš-
tekliais, kurie padėtų vykdyti švietimo pro-
gramas tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje;

• palaikymas „iš viršaus“ ir lanksčios kvali-
fikacijos tobulinimo sąlygos bei ištekliai ir 
specialios žinios, leidžiančios suteikti besi-
mokantiesiems būtiną paramą;

• galimybės ir metodai, padedantys socia-
linės atskirties grupių žmonėms nustatyti 
savo gebėjimus ir silpnybes, kurioms įveik-
ti jiems reikia pagalbos, nes tik patys be-
simokantieji žino, ką jie geba, bet dažnai 
jiems reikia pagalbos įsisąmoninti savo ge-
bėjimus ir padaryti juos matomus.

Ar suaugusiųjų švietėjai –  
vieninteliai „kariai“ įtraukties lauke? 

Kitas dalykas, į kurį atkreipia dėmesį A. Mc-
Coshanas, – socialinių grupių mokymosi įtrauk-
čiai svarbūs yra ir kiti niuansai, darantys įtaką 
asmens galimybėms efektyviai dalyvauti mo-
kymosi procese, pavyzdžiui, gyvenimo sąlygos, 
kartais apsunkinančios atvykimą į užsiėmimus, 
arba asmeninės nuostatos ir kompleksai (pa-
vyzdžiui, žmogus – vidinis kritikas). Pagalba 
žmonėms, turintiems tokias, regis, su moky-
musi nesisiejančias kliūtis, įtraukiam moky-
muisi gali būti toks pat svarbus dalykas, kaip ir 
paties mokymosi organizavimas.

Tuomet kyla klausimas, ar tikrai tik suaugusiųjų 
švietėjai ir suaugusiųjų švietimo organizatoriai 
turi būti atsakingi už socialinių atskirties gru-
pių įtrauktį į mokymąsi? Panašu, kad siekiant 
tikrosios (realiosios) įtraukties reikia panaikinti 
esamas kliūtis tarp švietėjų, kitų organizacijų 
ir įvairių tarnybų. Tik bendradarbiaujant galima 
sukurti įtraukaus mokymosi modelį (5 pav.)

Vieningas įtraukaus mokymo(si) ir socialinės 
pagalbos modelis būtų idealus kelias į aktyvų 
bendravimą įtraukti įvairias visuomenės gru-
pes. Žinoma, su sąlyga, kad modelis bus įgy-
vendinamas, neliks vien tik skambi deklaracija.

Tikėtina, kad tokiam modeliui sukurti ir jam įgy-
vendinti naudinga bus ir „Epale“ platformoje su-
kaupta įtraukaus suaugusiųjų mokymo(si) patir-
tis, kuria dalijamės tolesniuose leidinio skyriuose. 

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/itraukiojo-ugdymo-patirtys-peloponese
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/itraukiojo-ugdymo-patirtys-peloponese
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/itraukiojo-ugdymo-patirtys-peloponese
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5 pav. Sėkmingos įtraukties intervencijos  
elementai (šaltinis – A.Mccoshan, 2018). 

Sėkmingos įtraukties 
intervencijos elementai

Aktyvus  
informavimas

Turimų  
gebėjimų  

pripažinimas

Ankstesnio  
mokymosi  

pripažinimas
Tinkamas  

turinys  
ir atitinkami  

metodaiParama  
turintiems  

„nuo mokymosi 
nepriklausomų“  

kliūčių
Tinkamas  

laikas ir vieta

Teigiami 
rezultatai

Darbas

Apibendrinimas, 
tęstinumas  
ir parama

Daugiau 
mokymosi

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/essential-ingredients-achieving-inclusive-adult-learning


2  Aktualios temos 
sąvokos10
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Socialinė įvairovė nurodo, kad kiekvienas žmo-
gus yra unikalus, su savo individualiais skirtu-
mais, neatsižvelgiant į rasę, etninę kilmę, lytį, 
seksualinę orientaciją, socialinę ir ekonominę 
padėtį, amžių, fizinius gebėjimus, religinius ir 
politinius įsitikinimus ar kitas ideologijas.

Įtrauktis – procesas, kuriuo siekiama, kad su-
kurta paslauga ar priemonė lygiomis teisėmis 
galėtų būtų prieinama kiekvienam, neatsižvel-
giant į rasę, etninę kilmę, lytį, seksualinę orien-
taciją, socialinę ir ekonominę padėtį, amžių, 
fizinius gebėjimus, religinius ir politinius įsitiki-
nimus ar kitas ideologijas.

Socialinės įtraukties pripažinimas – vienas kito 
supratimas peržengiant įprastą toleranciją, sie-
kiant gerbti kiekvieno individo įvairovę, suteikiant 
žmonėms galimybę realizuoti visą savo potenci-
alą, neatsižvelgiant į individualius skirtumus.

Atskirtis – suskirstymas į sudėtines dalis. Soci-
aliniame kontekste atskirtis yra visuomenės su-
skirstymas ir atribojimas pagal politinius, eko-
nominius, kultūrinius, fizinius ir pan. požymius.

Įtraukusis ugdymas – visą gyvenimą trunkan-
tis ugdymas, pritaikant darbo ir mokymo(si) 
procesą, aplinką ir kitas reikiamas priemones 
atskirties grupių įtraukai į mokymąsi ir visaver-
tį gyvenimą.

Įtraukties kliūtys – veiksniai, trukdantys žmo-
gui visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuo-
menės gyvenime tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip kitiems.

Neįgalumas (negalia) – fiziniai, psichiniai, inte-
lekto ar jutimo sutrikimai.

Sveikatos būklė – bet kokios sveikatos proble-
mos, įskaitant sunkias, lėtines ligas, medicini-
nius sutrikimus ar bet kokius kitus su fizine ar 
psichine sveikata susijusius aspektus. 

Švietimo ir mokymo bei mokymosi nepriei-
namumas – sąlygos (psichologinės, teisinės, 
finansinės, geografinės, informacinės, pasiū-
los, ugdymo aplinkos, švietėjų kompetencijos ir 
pan.), trukdančios žemo išsilavinimo ar žemos 
kvalifikacijos (dėl įvairių priežasčių) žmonėms, 
prastai įsisavinusiems mokymosi turinį, nebai-
gusiems mokyklos, nesimokantiems ir (arba) 
nedirbantiems suaugusiesiems dalyvauti švie-
timo procese.

Kultūriniai skirtumai – kultūrinės aplinkos ir 
skirtingų kalbų ypatumai, būdingi migrantų ir 
pabėgėlių grupėms priklausantiems žmonėms, 
ypač naujai atvykusiems migrantams, taip pat 
tautinės ir (arba) etninės mažumos asmenims, 
gestų kalbos vartotojams, žmonėms, turin-
tiems kalbinės adaptacijos ir kultūrinės įtrauk-
ties sunkumų bei kt.

Socialinės kliūtys – socialinio prisitaikymo 
sunkumai, pavyzdžiui, ribotos socialinės kom-
petencijos, antisocialinis ar didelės rizikos el-
gesys, (buvę) nusikaltėliai, (buvę) narkotikų ar 
alkoholio vartotojai ar socialinė atskirtis.
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Ekonominės kliūtys – žemas gyvenimo lygis, 
menkos dirbančių besimokančiųjų pajamos sa-
vęs išlaikymui, priklausomybė nuo socialinės 
apsaugos sistemos, esant ilgalaikiam nedar-
bui, nestabilioms situacijoms ar skurdui, bū-
nant benamiu, finansinės asmens, jo šeimos 
problemos ir pan.

Diskriminacinės kliūtys – diskriminacija dėl 
lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religi-
jos, įsitikinimų, seksualinės orientacijos, nega-
lios ar tarpsektorinių veiksnių (vienos ar kelių 
minėtų diskriminacijų derinys).

Geografinės kliūtys – sunkumai, kylantys dėl 
gyvenimo atokiose ar kaimo vietovėse, periferi-
niuose (atokiausiuose) regionuose, miesto prie-
miesčiuose, mažiau aptarnaujamose teritorijose.



3 Įvairiaspalvė  
visuomenė – įvairūs  
įtraukties būdai
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Migrantai: sėkmingos 
integracijos sprendimai 

Įvadas

Kaip apibendrinama migrantų integracijos pro-
blematika? Kokia ji – prieglobsčio, imigracijos 
ir integracijos politika Lietuvoje? Kas yra grįž-
tamieji migrantai? Kokį vaidmenį turi suaugu-
siųjų migrantų švietimas? Kaip suaugusiųjų 
pabėgėlių integracijai padeda „Erasmus+“ pro-
grama? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus at-
sakome dalyje „Migrantai: sėkmingos integra-
cijos sprendimai“.

Informacijos srautai, transnacionaliniai mi-
grantų tinklai ir sparti technologijos plėtra geo-
grafinius atstumus padarė lengvai įveikiamus. 
Dauguma pasaulio valstybių jau įsiliejo į globa-
lios migracijos procesus. Globalus tarptautinės 
migracijos pobūdis tapo „migracijos amžiaus“ 
skiriamuoju ženklu, o Europos Sąjunga (ES), 
kaip politinė ir ekonominė bendrija, – vienu la-
biausiai migrantus traukiančių pasaulio regio-
nų. Taigi migrantų ekonominė ir sociokultūrinė 
integracija bei įtrauktis tampa aktualia tema. 
Ne išimtis ir situacija Lietuvoje. Kasmet į Lietu-
vą atvyksta gyventi žmonių iš įvairių pasaulio 
šalių, jų integracija ir įtrauktis svarbi visuome-
nės gerovės, klestėjimo ir sanglaudos dalis.

Kaip apibrėžiamas migrantų statusas? Pagal 
Jungtinių Tautų nuostatus migrantais traktuo-
jami asmenys, atvykę kitais nei artimųjų lan-
kymo, turizmo ar gydymosi tikslais ilgesniam 
nei trijų mėnesių laikotarpiui arba nuolat gy-
venantys valstybėje, į kurią atvyko.  Šiuo metu 
ES skiriamos dvi imigracijos rūšys: imigracija iš 
vienos ES valstybės narės į kitą ir imigracija iš 
trečiųjų šalių. Pagal šį skirstymą ES migrantais 
laikomi tik trečiųjų šalių, ne ES valstybių na-
rių piliečiai. Taip pat trečiųjų šalių piliečiais lai-
komi Europos laisvosios prekybos asociacijos 
valstybių narių (angl. EFTA), t. y. Lichtenšteino, 
Šveicarijos, Islandijos, Norvegijos, piliečiai. ES 
valstybės narės pilietis, atvykęs į kitą ES vals-
tybę, nebėra traktuojamas kaip migrantas, 
kadangi Mastrichto sutartyje numatyta, kad 
ES valstybių narių piliečiai yra ir visos ES pi-
liečiai. Plačiau apie sąvokų vartojimą naciona-
liniu ir tarptautiniu lygmeniu rašo Karolis Žibas 
straipsnyje „Tarptautinė migracija Lietuvoje: 
problematika ir sąvokos“.

Susipažinkime: migrantai

Kas jie – migrantai? Kalbant apie suaugusiųjų 
migrantų tikslines grupes svarbu apibrėžti mi-
gracijos reiškinį ir suprasti migracijos priežas-
tis, kurios lemia skirtingus migracijos tipus. 

Apibendrinus mokslininkų nuomones, galima 
pateikti tokią tarptautinės migracijos apibrėžtį: 
tai yra gyventojų persikėlimas iš vienos valsty-
bės ilgam laikui į kitą valstybę. 

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/tarptautine-migracija-lietuvoje-problematika-ir-savokos
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/tarptautine-migracija-lietuvoje-problematika-ir-savokos
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Teorinėje literatūroje migracija į įvairius tipus 
skirstoma pagal:

• persikėlimo trukmę: ilgalaikė, nuolatinė, 
trumpalaikė, laikina, sezoninė, turistinė ir 
pan.;

• pagal legalumą: oficiali / legali / reguliari, 
nelegali / nedeklaruota;

• pagal persikėlimo kryptį / vietą: vidinė, 
išorinė / tarptautinė, lokali;

• pagal migracijos pobūdį / motyvus: darbo, 
mokymosi, šeiminė;

•  pagal migrantų kvalifikacijos išsaugojimą: 
„protų nutekėjimas“, „protų praradimas“;

• pagal apsisprendimo savarankiškumą: 
savanoriška, priverstinė, deportavimo / 
prievartinė;

• pagal migracijos srautų kryptį konkrečios 
šalies atžvilgiu: emigracija / išvykimas, imi-
gracija / atvykimas, grįžtamoji migracija;

• pagal ekonomines migracijos priežastis: 
ekonominė, darbo, komercinė ir pan.;

• pagal politines migracijos priežastis: re-
patriacija, pabėgėlių srautai, kolonizacija / 
dekolonizacija.

Pateikta klasifikacija – sąlygiška, įvairūs mi-
gracijos tipai gali sutapti, t. y. konkretus mi-
gracijos atvejis gali būti priskirtas įvairiems 
tipams (pavyzdžiui, trumpalaikė nedeklaruota 
darbo migracija – trumpalaikis išvykimas į už-
sienį nelegaliai dirbti ir pan.).

Besidomintys Lietuvos imigracijos politika nau-
dingos informacijos ras straipsnyje „Imigracijos 
politika Lietuvoje: instituciniai ir teisiniai poky-
čiai, iššūkiai ir galimybės“ (https://epale.ec.eu-
ropa.eu/lt/node/90375). Straipsnyje nagrinėja-
mos įvairios imigracijos rūšys, atskleidžiamos 
pagrindinės imigracijos tendencijos ir teikiama 
kontekstinė informacija: politiniai atsakymai ir 
politinės diskusijos, viešosios diskusijos ir vi-
suomeninis požiūris į imigraciją.

Kokios yra pagrindinės imigracijos į Lietuvą 
priežastys? Tyrimų duomenimis, pagrindiniai 
imigracijos į Lietuvą motyvai – šeimos susi-
jungimas, darbas, verslo vykdymas, studijos ir 
kt. Pagal šias priežastis skiriamos įvairios mi-
grantų kategorijos, priklausančios skirtingiems 
migracijos tipams:

• darbo migrantai;

• migrantai, atvykstantys dėl šeimos susi-
jungimo ir teisėtos veiklos;

• užsieniečiai, atvykstantys studijuoti, tobu-
linti kvalifikaciją, mokytis;

• pabėgėliai;

• grįžtamieji migrantai ir kt.  

Plačiau apie skirtingas migrantų kategorijas 
skaitykite tyrimo ataskaitoje „Migrantų sėkmin-
gos integracijos į darbo rinką iššūkiai“ (https://
epale.ec.europa.eu/en/node/57543). 

Migracijos statistika Lietuvoje. Siekdami ge-
riau suvokti migracijos į Lietuvą mastus ap-
žvelkime pastarųjų metų statistinius duome-
nis. Plačiau jie aptariami daktaro disertacijoje 
„Vaikų migravimo fenomenologinis tyrimas: ką 
turi žinoti suaugusieji apie vaikų, patiriančių 
migraciją, išgyvenimus“ (https://epale.ec.euro-
pa.eu/en/node/35939). 

Daug metų didžiąją dalį migrantų (vidutiniškai 
apie 82 proc.) sudarydavo grįžtantys lietuviai. 
Likusią dalį – ES piliečiai (3 proc.) ir ne ES pilie-
čiai (15 proc.).

Nuo 2017 m. ši tendencija ėmė keistis. 2018 
m. grįžtančių lietuvių dalis sudarė 57 proc., ES 
piliečių dalis išliko nepakitusi (3 proc.), o ne ES 
piliečių dalis sudarė net 40 proc. Daugiausia 
užsieniečių atvyko iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, 
Ukrainos ir Baltarusijos (apie 31 proc. visų mi-
grantų). 2019 m. daugiausia leidimų buvo iš-
duota darbo (70 proc.), šeimos susijungimo 
(13 proc.) ir mokymosi (12 proc.) pagrindais. 
Palyginti su 2018 m., dar labiau išaugo atvyks-
tančių darbo pagrindu procentas: 2018 m. tokių 
žmonių atvyko 55 proc., o 2019 m. – 70 proc.

https://epale.ec.europa.eu/lt/node/90375
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/90375
https://epale.ec.europa.eu/en/node/57543
https://epale.ec.europa.eu/en/node/57543
https://epale.ec.europa.eu/en/node/35939
https://epale.ec.europa.eu/en/node/35939
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Tarp 58 tūkst. Lietuvoje apsistojusių kitų vals-
tybių piliečių pabėgėliai sudaro nedidelę dalį, 
tačiau būtent jiems yra sudėtingiausia inte-
gruotis tiek į visuomenę, tiek į darbo rinką. Per 
pastaruosius 10 metų Migracijos departamen-
tas prie VRM išnagrinėjo daugiau nei 4 tūkst. 
užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį.

Grįžtamoji migracija – tai išvykusių lietuvių grį-
žimas gyventi atgal į Lietuvą. 2019 m.  beveik 
pusė (46 proc.) lietuvių grįžo iš Jungtinės Ka-
ralystės. Kita didelė dalis (apie 26 proc.) – iš 
Norvegijos, Airijos, Vokietijos.

Kokios grupės aprašomos leidinyje? Kalbant 
apie suaugusiųjų migrantų švietimą, šiame lei-
dinyje tiksline grupe laikysime visus laikinus ar 
ilgalaikius leidimus gyventi turinčius migran-
tus, tarp kurių – ir prieglobsčio prašytojai ar 
pabėgėliai. Trumpai apie šias grupes – toliau.

• Laikinus ar ilgalaikius leidimus gyventi tu-
rintys migrantai – tai dėl įvairių priežasčių 
į Lietuvą atvykę asmenys: santuoką su Lie-
tuvos piliečiais sudarę asmenys, didžiulių 
korporacijų vadovai, atvykstantys dirbti šių 
įmonių dukterinėse bendrovėse ar filialuo-
se Lietuvoje, Lietuvos įmonių darbuotojai 
užsieniečiai, smulkaus verslo (pavyzdžiui, 
restorano, kirpyklos, autoserviso) savinin-
kai, taip pat ir šiuo metu garsiai nuskam-
bėję technologinius startuolius steigiantys 
asmenys. 

• Prieglobsčio prašytojai ar pabėgėliai – as-
menys, kurie dėl visiškai pagrįstos baimės 
būti persekiojami dėl rasės, religijos, pi-
lietybės, priklausymo tam tikrai socialinei 
grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, 
kurios piliečiai jie yra, ribų ir negali arba 
bijo naudotis tos šalies gynyba; arba netu-
rėdami atitinkamos pilietybės ir būdami už 
šalies, kurioje anksčiau buvo jų nuolatinė 
gyvenamoji vieta, ribų dėl tokių įvykių ne-
gali arba bijo į ją grįžti.

Gali kilti klausimas, ar skiriasi „pabėgėlis“ nuo 
„migranto“ ir, jeigu skiriasi, tai kaip? Skirtumas 
yra. Migrantai nusprendžia pakeisti gyvenamą-
ją vietą ne dėl tiesioginės įkalinimo ar mirties 
grėsmės, bet daugiausia norėdami pagerinti 

savo ir savo šeimų gyvenimo sąlygas. Priešin-
gai nei pabėgėliai, jie laikomi turinčiais galimy-
bę saugiai grįžti namo, kur juos gintų ir globotų 
valstybė.

Tačiau migrantų ir pabėgėlių integracijos į pri-
imančiosios šalies visuomenę procesai yra 
panašūs, taigi šiame leidinyje šias grupes pri-
skirsime vienai tikslinei grupei. Būtent dėl šios 
tikslinės grupės atstovų atvykimo ir gyvenimo 
Lietuvoje kyla labai daug problemų, vertinant jų 
atvykimui ir gyvenimui Lietuvoje nustatytą teisi-
nį reguliavimą bei realų praktinį šių reikalavimų 
įgyvendinimą. Štai čia pagrįstai kyla klausimų 
apie Lietuvos migracijos strategiją ir politiką.

Pajauskime: su kokiais (mokymosi) 
iššūkiais susiduria migrantai?

Integracija – abipusis užsieniečių ir priimančio-
sios visuomenės adaptacijos procesas, turintis 
užtikrinti užsieniečių teises ir lygias galimybes 
dalyvauti kuriant valstybės gerovę ir naudotis 
valstybės ir visuomenės ištekliais darbo rinko-
je, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės ap-
saugos, politinio ir pilietinio dalyvavimo srityse. 
Lietuvoje gyvenančių migrantų integracija – 
viena aktualiausių šiandienės visuomenės pro-
blemų. Apie migrantų integracijos problematiką 
plačiau – straipsnyje  „Migracija ir prieglobstis 
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje: migrantų inte-
gracijos ir suaugusiųjų migrantų bei pabėgėlių 
švietimo iššūkiai“ (https://epale.ec.europa.eu/
sites/default/files/karolio_zibo_straipsnis.pdf).

Straipsnyje pabrėžiama, kad migrantų integra-
cija yra labai svarbi socialinei gerovei užtikrinti 
ir ekonominei šalies plėtrai. Siekiant, kad mi-
grantai jaustųsi visaverčiais šalies gyventojais, 
būtina užtikrinti jiems tinkamas visaverčio da-
lyvavimo mūsų visuomenėje priemones. Pabė-
gėliai Lietuvoje turi ypatingų poreikių ir dažnai 
patiria įvairių sunkumų: kalbos barjeras, išsi-
lavinimas ir kvalifikacijos nepripažinimas, ins-
titucinės ir teisinės sistemos, kultūros ir kitų 
vertybinių niuansų neišmanymas. Jie taip pat 
susiduria su diskriminacija darbo ir apgyven-
dinimo sektoriuose (mažai mokamas darbas, 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/karolio_zibo_straipsnis.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/karolio_zibo_straipsnis.pdf
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nesaugios ir nesveikos darbo sąlygos, ilgesnis 
darbo laikas, kliūtys gauti geriau mokamą ar 
kvalifikuotesnį darbą). Sėkmingas integracijos 
galimybes taip pat apriboja šių asmenų šei-
minė padėtis (daugiavaikės šeimos, vienišos 
motinos ar tėvai), dažni sveikatos sutrikimai, 
psichologinės problemos, aplinkybės, dėl kurių 
pabėgėliams tenka ieškotis prieglobsčio, ir nei-
giamos visuomenės nuostatos.

Ar integruojant migrantus  
yra problemų?

Vertinant migrantų integracijos galimybes, Lie-
tuva įvertinta 37 balais (iš 100 balų; aukščiau-
sias vertinimas – 79 balai) pagal MIPEX (mi-
grantų integracijos politikos indekso) sistemą. 
Iš 38 šalių Lietuva užima 34 vietą, prastesnė 
situacija yra tik Kipre, Latvijoje ir Turkijoje. Pla-
čiau apie migrantų integracijos galimybes Lie-
tuvoje ir kitose ES šalyse – tyrimo ataskaitoje 
„Migrantų veiksmingos integracijos į tarptauti-
nę darbo rinką iššūkiai“.

Kokios yra didžiausios su migrantų integracija 
susijusios problemos? Tyrimo ataskaitoje išski-
riamos šios pagrindinės sritys:

• sveikatos apsauga;

• švietimo sritis;

• antidiskriminacija;

• darbo rinkos mobilumas;

• galimybė dalyvauti politinėje veikloje.

Lietuvoje migrantų ir pabėgėlių integracijos 
politika buvo ir vis dar grindžiama projektine 
veikla, susijusia su ES finansavimu. Tai reiškia, 
kad Lietuvoje migrantų ir pabėgėlių integra-
cijos politiką dažniausiai įgyvendina politinės 
organizacijos arba nevyriausybinės organizaci-
jos (NVO). Tyrimai rodo, kad NVO ir kai kuriais 
atvejais vyriausybinės institucijos teikia įvai-
rias su švietimu susijusias integracijos priemo-
nes: socialinės orientacijos kursus, daugiausia 
dėmesio skiriant kalbų kursams ir profesiniam 
mokymui; kultūrinės orientacijos ir verslumo 
mokymus, teisines ir socialines konsultacijas. 
Tačiau šios priemonės teikiamos neatsižvel-

giant į integracijos politikos tikslus ir uždavi-
nius, neturint nacionaliniu ar savivaldos lygme-
niu pripažintų švietimo programų ir metodikų. 
Švietimo veikla susiskaidžiusi ir nestabili, nes 
programos finansuojamos iš ES fondų. Dau-
giau informacijos apie migrantų ir pabėgėlių 
integracijos politiką – „Socialinės orientacijos 
žemėlapis: Lietuvos atvejis“.

Susimąstykime: kaip mokymas(is) gali 
padėti įveikti iššūkius?

Integracija yra dvikryptis procesas, priklausan-
tis ir nuo pačių migrantų, ir nuo priimančiosios 
visuomenės. Tačiau priimančioji šalis turi turė-
ti nuoseklią migrantų integravimo strategiją, 
kurios svarbi dalis yra suaugusiųjų migrantų 
švietimas. 

Sėkmingai integruoti migrantus taikant švie-
timo priemones – sudėtinga, tačiau įvykdoma 
užduotis, jei tai daroma nuosekliai, efektyviai 
ir atsakingai.

Tačiau, kaip pabrėžiama Lietuvos migran-
tų integracijos situacijos analizėje, Lietuvoje 
stokojama nuoseklios migrantų integracijos 
strategijos, tad ir švietimo priemonės yra ne-
vientisos, taikomos dažniausiai per projektais 
įgyvendinamus užsiėmimus. Tokią situaciją iš 
dalies nulemia vyraujantis tradicinis požiūris 
į suaugusių migrantų švietimą, kai švietimas 
organizuojamas senesniu kalbų mokymo prin-
cipu, nepalaikant realių komunikacijos ta kalba 
įgūdžių. Be to, toks požiūris neatspindi migran-
tų realių poreikių ir lūkesčių, nes nesiorientuoja 
į ekonominės bei sociokultūrinės integracijos 
aspektus. Plačiau apie suaugusiųjų migrantų 
švietimo problemas – tyrimo ataskaitoje „Su-
augusiųjų migrantų švietimo metodologija“ 
(https://epale.ec.europa.eu/en/node/27701).

Siekdami efektyviai kurti ir įgyvendinti suau-
gusiųjų migrantų švietimo politiką, „Erasmus+“ 
projekto  MEDBALT („Strateginė partnerystė 
suaugusiųjų migrantų švietimo srityje: Vidurže-
mio ir Baltijos jūrų regionų perspektyvos“) vyk-
dytojai parengė „Suaugusiųjų migrantų švieti-

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/riece_tyrimo_ataskaita_lt.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/riece_tyrimo_ataskaita_lt.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/mapping_social_orientation_lt.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/mapping_social_orientation_lt.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/node/27701
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mo metodologiją“.  Remiantis projekto iš įvairių 
Europos valstybių dalyvių patirtimi medžiagoje 
apibrėžiamos suaugusiųjų migrantų švietimo 
gairės ir prioritetai. Taip pat parengtas ir re-
komendacijų paketas „Suaugusiųjų migrantų 
integracijos programų įgyvendinimo rekomen-
dacijos“. Rekomendacijų tikslas – ne tik spręsti 
suaugusiųjų migrantų iššūkius, pasitelkiant su-
augusiųjų švietimo priemones, bet ir rekomen-
duoti, kaip įgyvendinti priemones ir programas 
vietos, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Migrantų 
integracijos srityje dirbantiems specialistams 
praktikams skirta medžiaga suskirstyta į prie-
monių ir programų paruošimo, jų realizavimo 
ir vykdymo dalis, atsižvelgiant į adekvačią ste-
bėseną ir procesų vertinimą, įgyvendinant su 
advokacija susijusias veiklas. Nors rekomen-
dacijos parengtos pagal projekte dalyvaujančių 
organizacijų analizę, jos – universalios ir adap-
tuojamos skirtingiems imigracijos kontekstams. 
Pasidomėkite – https://epale.ec.europa.eu/lt/
resource-centre/content/suaugusiuju-migran-
tu-svietimo-metodologija.

Migrantų įtraukties į mokymąsi ir bendruome-
nės gyvenimą tematika nagrinėjama leidinyje 
„Sutikti žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais 
mokymų Italijoje užrašai“. Leidinys skiriamas 
suaugusiųjų mokytojams, savivaldybių tarnau-
tojams, sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
kitiems asmenims, kuriems tenka arba teks su-
sidurti su į Lietuvą atvykstančiais migrantais. 
Leidinyje gvildenamos tarpkultūrinio jautrumo, 
darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio 
prašytojais temos, pristatomi metodai, kuriais 
suaugusiųjų švietėjai gali prisidėti prie spartes-
nės minėtų asmenų integracijos, dalijamasi pa-
tirtimi, įgyta stebint, kaip tai daro ir su kokiais 
iššūkiais susiduria kolegos Italijoje. Norėdami 
suteikti naujų impulsų savo veiklai, susipažin-
kite su leidiniu – https://epale.ec.europa.eu/lt/
resource-centre/content/sutikti-zmogu-ne-kul-
tura-darbo-su-migrantais-mokymu-italijo-
je-uzrasai.

Įgyvendinant projektą „Integra“ („Trečiųjų ša-
lių piliečių integracija per miestų partnerystę“) 
sudarytas migrantų integravimosi priemonių 
rinkinys (priemonė) – kalbos pagrindai finansi-
niams klausimams spręsti, taip pat parengtas 
instruktorius, kuris perduoda įgūdžius galuti-
niams paramos gavėjams, finansinės termi-
nologijos priemonių rinkinys-gidas ir terminų 
žodynėlis, naudingas migrantams, norintiems 
įgyti kalbos įgūdžių pagrindiniams finansi-
niams klausimams spręsti. Plačiau – http://etp.
sk/integra/?lang=en.

Kaip gali padėti visuomenė, 
bendruomenės, NVO?

Migrantų integracijos sėkmę lemia ne vien 
pačių atvykėlių švietimas ir mokymas, bet ir 
visuomenės švietimas. Visuomenėje vis dar 
vyrauja neigiamas požiūris į migrantus, diskri-
minacija bei migrantų, ypač pabėgėlių, baimė. 
Taigi itin svarbu šviesti visuomenę šiais klau-
simais. Plačiau apie migrantų integracijos pro-
blemas – straipsnyje „Erasmus+ ir migracijos 
krizė“ (https://epale.ec.europa.eu/lt/content/era-
smus-ir-migracijos-krize).

Visgi prasminga suprasti, kad suaugusiųjų mi-
grantų švietimas – potencialiai turi įtakos įvai-
rioms integracijos ir įtraukties sritims (ypač 
verslumui, ekonomikai ir verslui) ir procesams 
(integracijai darbo rinkoje, lygioms galimybėms 
sveikatos apsaugos sistemoje ir t. t.). Dažniau-
siai švietimas ir mokymasis – svarbiausia mi-
grantams, siekiantiems įsitvirtinti naujoje šaly-
je, įsilieti į jos kultūrą ir bendruomenę, ieškant 
įsidarbinimo galimybių. Suaugusiųjų mokymas 
taip pat gali prisidėti prie vietos gyventojų 
tarpkultūrinio sąmoningumo ir kompetencijų 
didinimo – gali palengvinti integracijos procesą 
visiems, kurie su juo susiję.

Kaip tokios problemos sprendžiamos mažo-
je Italijos savivaldybėje, kurioje nėra nė vie-
no miestelio, nė vieno kaimo be pabėgėlių ar 
prieglobsčio prašytojų statusą turinčių žmonių, 
skaitykite straipsnyje „Penkios dienos, išplėtu-
sios supratimą apie darbą su migrantais, pabė-
gėliais ir prieglobsčio prašytojais“.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/suaugusiuju-migrantu-svietimo-metodologija
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/suaugusiuju-migrantu-svietimo-metodologija
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/suaugusiuju-migrantu-svietimo-metodologija
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/sutikti-zmogu-ne-kultura-darbo-su-migrantais-mokymu-italijoje-uzrasai
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/sutikti-zmogu-ne-kultura-darbo-su-migrantais-mokymu-italijoje-uzrasai
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/sutikti-zmogu-ne-kultura-darbo-su-migrantais-mokymu-italijoje-uzrasai
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/sutikti-zmogu-ne-kultura-darbo-su-migrantais-mokymu-italijoje-uzrasai
http://etp.sk/integra/?lang=en
http://etp.sk/integra/?lang=en
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/erasmus-ir-migracijos-krize
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/erasmus-ir-migracijos-krize
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/penkios-dienos-ispletusios-supratima-apie-darba-su-migrantais-pabegeliais-ir-prieglobscio
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/penkios-dienos-ispletusios-supratima-apie-darba-su-migrantais-pabegeliais-ir-prieglobscio
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/penkios-dienos-ispletusios-supratima-apie-darba-su-migrantais-pabegeliais-ir-prieglobscio
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Migrantai miestuose ir kaimuose:  
ar lygios galimybės?

Svarbus klausimas – migrantų integracijos skir-
tumai miestuose ir kaimuose. Miestai pritraukia 
vis daugiau žmonių, ieškančių geresnio gyveni-
mo, didesnių įsidarbinimo galimybių ir geresnių 
paslaugų, ir žmonių, kurie bėga nuo konflikto, 
stichinių nelaimių ir aplinkos blogėjimo. Lie-
tuva nėra išimtis: užsieniečiai (ne ES piliečiai) 
daugiausia yra susitelkę didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Maždaug 75 proc. visų užsieniečių 
gyvena 6 savivaldybėse (Vilniaus mieste, Klai-
pėdos, Kauno ir Vilniaus apskrityse). 

Integracijos vietos svarba aptariama šaltiny-
je „Pabėgėlių integracijos skatinimas kuriant 
tarpsektorinį savivaldybių bei nevyriausybi-
nių organizacijų bendradarbiavimo modelį“. 
Straipsnyje taip pat kalbama apie vietos ben-
druomenes, kurios atlieka lemiamą vaidmenį 
pabėgėlių prisitaikymo prie jų naujos aplinkos 
ir sėkmingo savarankiškėjimo procese. 

Apie sėkmingos migrantų integracijos pagalbos 
formas rašoma ir kituose „Epale“ straipsniuo-
se. Ar migrantai patenkinti jiems teikiamomis 
paslaugomis ir gyvenimu migrantų (pabėgėlių) 
bendruomenėse? Su kokiais sunkumais susidu-
ria darbuotojai ir savanoriai, dirbantys su šio-
mis grupėmis? Kaip sprendžia problemas? Kas 
aktyviausiai dalyvauja neformaliojo švietimo 
veiklose? Atsakymus į šiuos ir kitus  klausimus 
rasite straipsnyje „Migrantų, pabėgėlių ir as-
menų su mažesnėmis galimybėmis integracija 
į vietos bendruomenes“, https://epale.ec.euro-
pa.eu/sites/default/files/optyr_0.pdf.

Straipsnyje apibendrinamas Norvegijoje, Por-
tugalijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Lietuvo-
je atliktas tyrimas vykdant programos „Eras-
mus+“ projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: 
iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“.  

Kaip pripažinti jau turimas  
migrantų kompetencijas?

Ar visi migrantai turi tik žemą kvalifikaciją ir 
yra mažai raštingi? Ką daryti, jeigu migran-
tas yra išsilavinęs ir turi kvalifikaciją, tačiau jo 
kompetencijos nepripažįstamos priimančiojoje 
visuomenėje?

Vykdant VINCE projektą („Naujų Europos pilie-
čių įtraukimo patvirtinimas“) sukurta metodo-
logija, pagal kurią būtų parengti specialistai 
migrantų (pabėgėlių) kompetencijoms pripa-
žinti. Metodologiją sudaro kelios dalys:

• šalių profiliai – vykdant projektą peržiūrėta 
ir atnaujinta informacija apie kompetencijų 
ugdymo pripažinimo praktikas ES šalyse;

• įteisinimo praktikos pavyzdžių analizė – šie 
dokumentai iliustruoja įteisinimo specialis-
tų ir pabėgėlių patirtį, susijusią su įteisini-
mo ir pripažinimo procedūromis;

• aukštojo mokslo personalo pagalbos mi-
grantams ir pabėgėliams gairės – tai aukš-
tosioms mokykloms skirti šablonai, kuriuo-
se pateikiami pabėgėlių ir migrantų dažnai 
užduodami klausimai;

• aukštojo mokslo personalo mokymo kursai 
migrantams ir pabėgėliams padėti – tai 
bendras profesinio tobulėjimo kursas, kurio 
tikslas – suteikti skaitytojui įžvalgų ir idėjų, 
kaip tobulinti personalo mokymus pripa-
žinimo specialistams, dirbantiems su kitų 
šalių kandidatais, jų adaptacijos prie mūsų 
visuomenės procesų metu;

• politikos rekomendacijos – šiose reko-
mendacijose siūlomi būdai, kaip atpažinti 
atvykėlių įgūdžius. Šis dokumentas skirtas 
politikos formuotojams, aukštojo mokslo 
įstaigoms ir (arba) profesinio mokymo įs-
taigoms ir naujiems europiečiams, tikintis, 
kad į rekomendacijas bus atsižvelgta ir 
vėliau jos bus priimtos. Plačiau – https://
epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/
content/vince-validation-inclusion-new-ci-
tizens-europe-tools.

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/pabegeliu-integracijos-skatinimas-kuriant-tarpsektorini-savivaldybiu-bei
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/pabegeliu-integracijos-skatinimas-kuriant-tarpsektorini-savivaldybiu-bei
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/pabegeliu-integracijos-skatinimas-kuriant-tarpsektorini-savivaldybiu-bei
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/163896
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/163896
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/163896
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/optyr_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/optyr_0.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/vince-validation-inclusion-new-citizens-europe-tools
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/vince-validation-inclusion-new-citizens-europe-tools
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/vince-validation-inclusion-new-citizens-europe-tools
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/vince-validation-inclusion-new-citizens-europe-tools
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Kaip jaučiasi su migrantais  
dirbantys andragogai?

Austrijoje atlikta dėstytojų, dirbančių su mi-
grantais, apklausa parodė, kad suaugusiųjų mo-
kytojai supranta, jog jų profesija reikalauja ne 
tik gerų metodinių ir dalykinių žinių, bet ir labai 
daug asmeninių kompetencijų: savarankiškumo, 
kantrybės, tikslumo, savirefleksijos, nešališku-
mo, palaikomosios galios, savimotyvacijos, ge-
bėjimo atsiriboti, įveikti stresą ir „perdegimą“.

Leidinyje atskleidžiama, kaip dėstytojai tobuli-
na asmenines kompetencijas ir kokios paramos 
pageidautų, kad jų emocinė savijauta būtų gera 
ir leistų neprarasti motyvacijos dirbti. Metodi-
nių patarimų rinkinyje teikiamos apibendrintos 
rekomendacijos, kaip dėstytojas gali stiprinti 
savo  asmeninius gebėjimus.

Leidinį „Apie norą tapti dėstytoju ir juo būti“ ra-
site.

Pritaikykime: patarimai,  
kaip sėkmingai įtraukti migrantus 

Migracija ir integracija – tai neatsiejami du 
to paties poliaus aspektai. Kad ir kokiu mas-
tu migruojama, bet kokiu atveju stengiamasi 
integruotis. Integracija apima tiek imigraci-
nėje šalyje taikomas integravimo strategijas, 
tiek paties migranto pasirinktas integravimosi 
strategijas. Reikia pridurti, kad integracija gali 
būti ir sėkminga, ir – ne. Skatindami sėkmingą 
migrantų integraciją siūlome atsižvelgti į 
suaugusiųjų švietimo formuotojų ir andragogų 
rekomendacijas.

• Užtikrinkite nuoseklų suaugusiųjų migrantų  
švietimo ir ugdymo(si) procesą. Šis proce-
sas turi apimti daug mokymo(si) formų ir 
peržengti tradicines mokymo ribas.

• Sudarykite galimybes migrantams pagerin-
ti ar įgauti bendrųjų įgūdžių, tobulėti indivi-
dualiai ir padidinti įsidarbinimo galimybes, 
įgyti naujų kompetencijų, atitinkančių darbo 
rinkos reikmes, įtraukdami juos į formalųjį, 
neformalųjį ir informacinį ugdymą(si). 

• Vykdykite aktyvią bendrą nevyriausybinių 
organizacijų (turinčių integracijos trečiųjų 
šalių piliečiams ir pabėgėliams patirties) ir 
valstybinių institucijų (suaugusiųjų moky-
mo ir profesinio rengimo centrų, migracijos 
departamento ir panašių įstaigų) įtrauktį, 
padedančią sėkmingiau integruoti migran-
tus į mokymąsi.  

• Ugdykite platesnį visuomenės ir bendruo-
menių supratingumą, susitelkimą ir gera-
noriškumą migrantų integracijos klausimu. 
Suprantama, kad dažnai pirma vietinių 
emocija būna atmetimas, tačiau ji neiš-
sprendžia problemos. Pažangesnė strate-
gija ir geresni bendro gyvenimo bendruo-
menėje rezultatai pasiekiami laikantis 
nuostatos: yra problema, ją reikia spręsti 
nedejuojant ir nelaukiant paramos iš šalies.

• Naudokite IKT priemones migrantų moky-
mui(si). Inovatyvios, patrauklios, lengviau 
pasiekiamos mokymosi formos suteikia 
naujų galimybių: lengvina mokymąsi, plėto-
ja šiandien aktualius įgūdžius (skaitmeninį 
raštingumą, savivaldų mokymąsi ir kt.).

• Tobulinkite kompetencijas, kad galėtumė-
te dirbti su tikslinėmis migrantų ir pabė-
gėlių grupėmis, mat jūs  turėsite parengti 
atvykėlius sėkmingam gyvenimui naujoje 
šalyje. Nors daugumoje Europos šalių 
andragogai nėra profesionaliai parengti 
pabėgėliams, migrantams mokyti ir inte-
gravimo procesui vykdyti, pasidomėkite jų 
kompetencijų stiprinimo veiklomis. 

• Išsiaiškinkite besimokančiųjų migrantų po-
reikius, patirtį ir dabartinę gyvenimo situ-
aciją, kad  galėtumėte mokymąsi pritaiky-
ti prie jų tikslų ir padidinti motyvaciją bei 
norą mokytis.

• Sudarykite į studentą orientuotą pamoką, 
atliepiančią jo poreikius ir leidžiančią jam 
„artėti“ prie tikslo, pavyzdžiui, ieškoti dar-
bo, integruotis į šalies ekonomiką ir pan. 

• Naudokitės autentiška medžiaga, leidžian-
čia migrantams ir pabėgėliams išmokti 
bendrauti, kad jie galėtų gyventi kasdienį 
gyvenimą ir turėtų galimybę įsidarbinti. Au-
tentiška medžiaga sudaro galimybę priar-
tinti besimokančiuosius prie priimančiosios 
visuomenės kultūros, o tai ypač naudinga 
studentams migrantams, kad jie nebūtų at-
stumti savo naujosios visuomenės.

https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/apie-nora-tapti-destytoju-ir-juo-buti
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Valstybinė kalba – 
migrantų tiltas į Lietuvą 

Susimąstykime: kodėl migrantams 
prasminga mokytis valstybinės 
kalbos?

Sėkminga migrantų integracija į visuomenę ne-
įmanoma nemokant valstybinės kalbos. Puiku, 
jeigu ilgesniam laikui atvykstantys asmenys 
moka bent vieną iš pagrindinių (anglų arba 
rusų) kalbų. Tai padės jiems Lietuvoje gauti bū-
tinąją pagalbą. Tačiau norint įsitvirtinti šalyje to 
tikrai nepakaks, nes, remiantis Lietuvos Respu-
blikos valstybinės kalbos įstatymu, valstybės 
ir savivaldos institucijose, sveikatos, socialinės 
apsaugos, teisėsaugos ir prekybos įstaigose 
gyventojai aptarnaujami valstybine kalba. Deja, 
apmaudu, tačiau dar nemažai šių įstaigų dar-
buotojų nekalba užsienio kalbomis. Remiantis 
2011 m. Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 63 proc. Lietuvos gyventojų moka 
rusų kalbą, ir tik 30,4 proc. – anglų. Tikėtina, kad 
2021 m. Lietuvoje atlikus visuotinį gyventojų ir 
būstų surašymą žmonių, gebančių komunikuoti 
anglų kalba, procentas bus didesnis, bet tai ti-
krai neturės lemiamos įtakos.

Ar tikrai valstybinės kalbos mokėjimas – vie-
nas iš įsidarbinimo ir sėkmingos integracijos 
rodiklių? Tyrimai atskleidžia, kad net 85 iš 100 
apklaustųjų nurodė, jog svarbiausias veiksnys, 
trukdantis rasti darbą, pragyvenimo šaltinį ar 
užsiimti norima veikla, – lietuvių kalbos nemo-
kėjimas. Plačiau apie tai skaitykite straipsnyje 
„Imigrančių kaip socialiai jautrios visuomenės 
grupės padėtis mokymosi visą gyvenimą sis-
temoje“.

O kaipgi kultūrinė integracija? Ar ji įmanoma 
nemokant valstybinės kalbos? Kalbos moky-
masis integruojant jį su kultūriniu šalies pažini-
mu gali tapti reikšmingu integracijos žingsniu ir 
padėti rasti įdomią veiklą. Integracija į kitą kul-
tūrą yra įmanoma tik tada, kai žmogus suvokia 

savo tautinę tapatybę, o vienas tautinės tapa-
tybės simbolių yra būtent kalba. J. V. Goethe, 
Šviečiamojo amžiaus rašytojas, mokslininkas ir 
filosofas teigė: „Tas, kuris nemoka svetimų kal-
bų, nesupranta ir savosios.“ Taigi naujos kalbos 
mokymasis padeda ne tik rasti darbą bei įsi-
traukti į šalies kultūrinį gyvenimą, bet ir giliau 
suvokti savo gimtąją kalbą ir tautinį identitetą.

Kaip paspartinti migrantų  
integraciją mokant kalbos? 

Atsakymą į šį klausimą padės rasti projektas „Į 
darbą orientuota migracija Europoje“ (MOVE–
EU,  pranc. „Migration Orientée Versl’ Emploi en 
Europe“), kurio tikslas – profesionaliai facilituo-
ti migrantų integraciją, mokant priimančiosios 
šalies kalbos ir padedant rasti darbą. Šis pro-
jektas turi dvi tikslines grupes – migrantai, ku-
rie nori integruotis į kitos šalies kultūrą ir rasti 
darbą, bei profesionalūs andragogai, siekiantys 
įvertinti migrantų pradinius įgūdžius ir pasiūlyti 
jiems tinkamo lygio programą. Pasidomėkite – 
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/
content/move-eu-project-job-oriented-migra-
tion-europe.

Ar migrantai mokosi kalbos  
tik todėl, kad sėkmingai įsidarbintų  
ir išgyventų naujoje šalyje?

Nuomonę, kad migrantai mokosi kalbos tik to-
dėl, kad sėkmingai įsidarbintų ir išgyventų nau-
joje šalyje, paneigia projekto „Lingua+“ partne-
riai. Jie teigia, kad reikia sužadinti migrantų 
smalsumą ir domėjimąsi priimančiąja šalimi, 
bet ne mažiau svarbu rasti šalių istorijų pana-
šumų ir atskleisti įvairovę.

„Lingua+“ – leidinys, skirtas andragogams ir sa-
vanoriams, kurie priimančiosios šalies kalbos 
mokymąsi sieja su vieningos Europos idėjomis, 
ieško inovatyvių valstybinės kalbos mokymo 
metodų, pavyzdžiui, taiko užduotimis pagrįs-
tą kalbos mokymą, integruoja turinio ir kalbos 
mokymą, moko derindami skaitymą ir pasako-
jimą bei kt. Leidinio autoriai pabrėžia, kad svar-

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/imigranciu-kaip-socialiai-jautrios-visuomenes-grupes-padetis-mokymosi-visa-gyvenima
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/imigranciu-kaip-socialiai-jautrios-visuomenes-grupes-padetis-mokymosi-visa-gyvenima
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/imigranciu-kaip-socialiai-jautrios-visuomenes-grupes-padetis-mokymosi-visa-gyvenima
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/move-eu-project-job-oriented-migration-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/move-eu-project-job-oriented-migration-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/move-eu-project-job-oriented-migration-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/lingua-project-open-educational-resources
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/33.-Lingua-handbook-LT.pdf 
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biausia – atsižvelgti į migrantų poreikius ir juos 
patenkinti. Be to, akcentuojamas ir andragogų 
mąstymo kaitos būtinumas, gilus suvokimas, 
kodėl migrantams reikia mokytis kalbos. An-
dragogai turi mokyti ne tik gramatikos, leksikos, 
sintaksės, bet ir, remdamiesi inovatyviomis me-
todikomis, stiprinti socialinę sanglaudą.

Konkrečių pavyzdžių, kaip užimtumas gali padė-
ti migrantams tobulinti valstybinę kalbą, galima 
rasti vadove „Kalba darbui. Praktinis vadovas, 
kaip padėti suaugusiesiems migrantams išsiug-
dyti su darbu susijusius kalbinius įgūdžius“.

Šis trumpas vadovas pateikia gaires, kaip tą 
paramą suteikti. Jis skirtas profesionalams, re-
miantiems suaugusiųjų migrantų kalbinę inte-
graciją, besiorientuojantiems į: 

• suaugusiųjų migrantų kalbų mokymąsi;

• suaugusiųjų migrantų integracijos 
programas;

• profesinį mokymą;

• suaugusiųjų švietimą;

• žmogiškuosius išteklius;

• darbo rinkos rėmimo paslaugas.

Kokių kompetencijų reikia  
andragogui, dėstančiam  
valstybinę kalbą? 

Tiek įgyvendinant projektus, tiek organizuojant 
valstybinės kalbos mokymus privačiame sek-
toriuje valstybinės kalbos mokymosi rezultatai 
labai priklauso nuo andragogo. Pasvarstykime, 
kokias kompetencijas turi turėti andragogas, 
norintis sukurti patrauklų valstybinės kalbos 
mokymų turinį ir tinkamą mokymosi atmos-
ferą. Žinoma, didžiausias privalumas – neprie-
kaištingas valstybinės kalbos mokėjimas, be 
to, būtina labai gerai mokėti užsienio kalbą. Bet 
ne mažiau svarbi tiek andragogo, tiek besimo-
kančiojo tarpkultūrinė kompetencija.

Kokios žinios ir įgūdžiai būtini gilinant tarpkultū-
rines kompetencijas? Tarpkultūrinei kompetenci-
jai gilinti labai svarbus sociolingvistinis sąmo-
ningumas – įgyjami pagrindiniai vietos kalbos 

įgūdžiai, išryškinami verbalinio (neverbalinio) 
bendravimo skirtumai ir pritaikoma kalba, kad 
tiktų kitų kultūrų piliečiams, bei kultūrinė savi-
monė – rasės, lyties, religijos ir t. t. susikirtimo 
savyje pažinimas, parodantis, kaip asmeninė 
kultūra formavo tapatybę ir pasaulėžiūrą. Apie 
būtinas žinias ir įgūdžius, norint įgyti tarpkultūri-
nę kompetenciją, plačiau skaitykite „Epale“ plat-
formoje pristatomame leidinyje „Mokymo pro-
grama „Drama pokyčiams“: teatro naudojimas 
skatinant antirasizmą, lyčių lygybę ir įtrauktį“. 

Minėtame šaltinyje rasite informacijos apie 
bendrąsias kultūrines žinias, globalias pro-
blemas ir tendencijas, klausymosi, stebėjimo 
ir vertinimo, kritinio mąstymo įgūdžius, gebė-
jimų analizę, aiškinimą ir susiejimą, pagarbą, 
atvirumą, smalsumą, kognityvinį lankstumą, 
motyvaciją bei atradimą, be kurių tarpkultūrinė 
kompetencija neįsivaizduojama.

Kokius vaidmenis mokydami  
kalbų gali atlikti savanoriai? 

Mokant migrantus valstybinės kalbos andrago-
gams į pagalbą gali ateiti ir savanoriai. Straips-
nyje „Savanorių įtraukimas į migrantų kalbos 
mokymą“ pristatomas projekto „Migrantų švie-
timo savanoriai“ (VIME, angl. „Volunteers In Mi-
grant Education“) antrosios kalbos mokymosi 
modelis, paremtas formaliuoju kalbos mokymu 
ir savanorių parama klasėje bei už jos ribų. Šia-
me modelyje svarbiausias andragogo ir sava-
norio bendravimas ir bendradarbiavimas. Sa-
vanoriai gali tapti andragogų asistentais, teikti 
individualią ar grupinę mokymosi pagalbą, gali 
tapti kalbos bičiuliais, mentoriais ar įkurti kal-
bos klubus. Kaip vietos bendruomenės eksper-
tai, papročių ir kalbos žinovai jie labai svarbūs 
migrantų integracijos procese.

Kaip savanoriauja VIME savanoriai? Veikla pri-
klauso nuo pasirinktos vienos iš keturių sava-
noriavimo formos: savanoris gali būti kalbos 
asistentas, kalbos treneris, kalbos bičiulis ir 
kalbos čempionas.

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/05/0016_Language-for-work-LT.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/05/0016_Language-for-work-LT.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/05/0016_Language-for-work-LT.pdf
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/44881
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/44881
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/projekto-drama-pokyciams-programa-skirta-antirasizmui-lygybei-ir-ivairovei
https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/projekto-drama-pokyciams-programa-skirta-antirasizmui-lygybei-ir-ivairovei
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/use-volunteers-migrant-language-education
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/use-volunteers-migrant-language-education
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Kuo skiriasi minėtos  
savanorystės formos?

Kalbos asistentai dirba klasėje, jie teikia papildo-
mą pagalbą asmenims arba mažoms grupėms.  
Darbui su besimokančiaisiais vadovauja andra-
gogas, jis nustato tobulintinas besimokančiojo 
kalbos sritis, o savanoriai padeda praktiškai.

Kalbos treneris, kitaip nei kalbos asistentas, 
neturi tiesioginio ryšio su klase, jis dirba besi-
mokančiojo namuose, viešojoje erdvėje ar ben-
druomenės vietoje, kad palaikytų asmenis ar 
mažas grupes.

Kalbos bičiuliai daugiausia dėmesio skiria socia-
linei paramai. Pavyzdžiui, jie padeda suaugusia-
jam migrantui suprasti oficialius laiškus ir už-
pildytas formas, paaiškina procesus, kurie jiems 
yra kaip naujojo kasdienio gyvenimo dalis.

Darbas su suaugusiaisiais migrantais tiesiogiai 
tobulinant kalbą – ne pagrindinis kalbos čem-
piono darbas. Jis tiesiog aktyviai siekia įtraukti 
suaugusiuosius migrantus į kalbų mokymąsi. 
Pavyzdžiui, jis informuoja, organizuoja popu-
liarinimo kampanijas ar užsiima lobizmu, kad 
kalbos mokymuisi būtų galima skirti daugiau 
išteklių. Kalbos čempionas taip pat gali ben-
dradarbiauti su priimančiąja bendruomene 
skatindamas dvipusę integraciją.

Kaip rengiami savanoriai dirbti su migrantais 
aprašoma leidinyje „VIME savanorių ir migrantų 
švietimas“. Čia pristatomas savanorių rengimo 
modulis „Didesnis paveikslas“. Apraše pateikia-
ma veiklos trukmė, pristatoma tikslinė grupė 
(savanorių koordinatoriai ir savanoriai), modulio 
tikslas (gali paaiškinti migrantų švietimo siste-
mos bruožus ir kelius; gali patarti, kur migrantai 
gali gauti visapusę pagalbą; žino, kokios organi-
zacijos gali paremti migrantus įvairiose srityse). 
Taip pat nurodoma, kur šį modulį taikantis an-
dragogas gali rasti pagrindinę informaciją. Taigi 
parengta praktinė metodinė medžiaga gali būti 
tiesiogiai taikoma mokant migrantus. Norėdami 
daugiau sužinoti apie savanorių pozicijų modu-
lius, migrantus mokant kalbos, skaitykite www.
languagevolunteers.com.

Pritaikykime: patarimai andragogams, 
kaip migrantus sėkmingai mokyti 
valstybinės kalbos 

• Planuodami integracines programas, ypač 
prieglobsčio šalies kalbos mokymus, at-
sižvelkite į individualius skirtumus ir tai, 
kokioje srityje bus vartojama ta kalba: bui-
tiniu lygmeniu, tik kalbos pamokose, ben-
draujant su vietos administracija, darbo 
veikloje ir pan. 

• Pradėdami mokyti valstybinės kalbos pa-
sitelkite vertinimo įrankius ir nustatykite 
besimokančiųjų lygį.

• Rengdami mokymų turinį atsižvelkite į be-
simokančiųjų lygį ir remkitės kiekvienam jų 
skirtomis metodikomis.

• Mokydami kalbos dėmesį skirkite skaity-
mui, klausymui, rašymui ir kalbėjimui.

• Naudokite skaitmenines technologijas, kad 
įtrauktumėte besimokančiuosius į aktyvią 
mokymosi veiklą.

• Gilindami komunikacinę kompetenciją sie-
kite ją su metakompetencijomis (tarpkul-
tūrine kompetencija, dvigubos kultūrinės 
tapatybės valdymu, interpretavimu ir situ-
acijos suvokimu).

• Nuolat plėtokite savo tarpkultūrines kom-
petencijas ir perduokite kalbą per kolekty-
vinį kultūrinį suartėjimą.

• Įvertinę besimokančiųjų kompetencijas, kar-
tu su jais kurkite individualias mokymosi 
metodikas.

• Kalbos mokykite atsižvelgdami į gyvenimiš-
kas situacijas, organizuokite patyriminį mo-
kymą, padedantį spręsti realias problemas, 
įtraukite žaidybinių elementų, padedančių 
palaikyti besimokančiųjų motyvaciją.

• Mokymo procese remkitės savo intuicija, 
sistemingai tirkite savo veiklą ir ją reflek-
tuokite.

• Stenkitės padėti ne tik išmokti kalbą, bet ir 
prisidėti prie migrantų gyvenimo kokybės, 
įvertinkite tai, kad migrantai gali praturtinti 
ir mūsų kultūrą.

• Ieškokite savanorių, remdamiesi kitų šalių 
patirtimi, organizuokite jiems mokymus ir 
bendradarbiaukite skirdami jiems atitinka-

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0013_VIME_Module-3-The-bigger-picture_LT.pdf
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0013_VIME_Module-3-The-bigger-picture_LT.pdf
http://www.languagevolunteers.com
http://www.languagevolunteers.com
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mus vaidmenis – kalbos asistentų, trene-
rių, bičiulių ar čempionų.

• Atsiminkite, kad andragogų, mokančių vals-
tybinės kalbos, vaidmuo daug platesnis nei 
išmokyti gramatikos ar naujų žodžių. Jūs ga-
lite tapti laimingesnės visuomenės kūrėjai.
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Kaimo gyventojai: 
sėkmingos įtraukties 
pavyzdžiai

Įvadas 

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis11, 
2019 m. 25–64 metų šalies gyventojų for-
maliojo ir neformaliojo mokymo dalyvavimo 
rodiklis siekė 7 proc. Paaiškėjo akivaizdi skir-
tis tarp gyvenančių mieste ir kaime: mieste 
mokėsi 7,8 proc., kaime – 5,4 proc. gyventojų. 
Kaimo vietovėse mokėsi 7,1 proc. moterų ir 
3,9 proc. vyrų.  

Kodėl taip yra? Akivaizdu, kad kaimo gyvento-
jai turi mažiau galimybių nei miesto gyventojai. 
Kaime žmonės prižiūri ūkius, yra priklausomi 
nuo jų, o ir galimybių jie turi kur kas mažiau: 
trūksta pinigų, prastos susisiekimo galimybės. 
Laiko trūkumas taip pat nemenka problema. 
Dėl šių priežasčių jiems sunkiau prieinamos 
kokybiškos švietimo paslaugos.   

Dar viena priežastis, kodėl kaimo gyventojų mo-
kymosi rodikliai tokie žemi, – nemaža dalis kai-
mo vietovių gyventojų yra socialiai pažeidžiami 
ir jiems būtinos specifinės švietimo priemonės.

Kaip galime motyvuoti mokytis suaugusius soci-
aliai pažeidžiamų grupių žmones? Kaip stiprinti 
dirbančių, kurie nori atrasti naujų, papildomų už-
imtumo galimybių, ir nedirbančių kaimo žmonių 
įgūdžius? Kaip suteikti reikiamų įgūdžių kaime 
gyvenantiems senjorams, kad jų gyvenimas 
taptų įdomesnis ir visavertiškesnis? Kaip padėti 
kaimo moterims, kad jos neliktų užsidarę tarp 
savo namų sienų, būtų visuomeniškesnės, at-
rastų svarbių saviraiškos galimybių?

Atsakymams į šiuos klausimus skiriama ši lei-
dinio dalis. Tikėtina, kad  pateiktos pozityvios 
mokymosi patirtys, rastos „Epale“ platformoje, 
prisidės prie visiems prieinamo, atitinkančio 
daugumos poreikius, nuoseklaus ir efektyvaus 
kaimo gyventojų švietimo.

Susipažinkime: kaimo gyventojai  
Kas jie – kaimo vietovių gyventojai?

Kaimo vietovių gyventojų portretas itin mar-
gas ir nevienalytis. Sąlygiškai galima išskirti 
grupes, kurių mokymosi poreikiai, galimybės ir 
mokymosi įgūdžiai yra skirtingi.

• Dirbantieji kaimo gyventojai (ūkininkai, 
specialistai, kiti žemės ūkiu ar amatais 
besiverčiantys žmonės). Jiems reikia žinių 
savo darbinėms veikloms tobulinti, kad pa-
didintų pajamas arba rastų naujų, pelnin-
gesnių užimtumo galimybių. Juos domina 
ne tik žinios apie žemės ūkį, bet ir vietos 
paveldo įveiklinimas, turizmo plėtra, jiems 
svarbios technologijų žinios.   

• Kaime gyvenantys bedarbiai. Jiems reikia 
stiprinti turimus įgūdžius bei mokytis nau-
jų dalykų ir amatų, kurie padėtų įsidarbinti 
arba pradėti savo verslą.

• Kaimo senjorai. Daugelis anksčiau gyve-
no aktyvų gyvenimą, turėjo ūkius, tačiau 
sulaukę senyvo amžiaus neranda galimy-
bių šviestis, integruotis į bendruomenės ir 
visuomenės gyvenimą, ieško saviraiškos 
galimybių. Daugelis jų turi įdomių žinių ir 
patirties, kuria gali dalytis, bet stokoja tam 
reikiamų įgūdžių.

• Namų šeimininkės. Daugelis jų prižiūri na-
mus ir dirba savo ūkiuose, todėl apsiriboja 
tik šeima, namais. Joms reikia daugiau ga-
limybių akiračiui išplėsti, įdomesnėms vei-
kloms atrasti, kad gyvenimas būtų visaver-
tiškesnis. Nustatyta, kad moteris labiausiai 
traukia socialinės srities dalykai.

• Jaunimas. Kaime jaunimas labai įvairus. 
Dažnai tai – nesimokantys ir niekur nedir-
bantys jauni žmonės, kuriuos motyvuoti 
tobulintis labai sunku, taip pat žemesnio 
išsilavinimo jaunos mamos, priklausan-
čios didesnei socialinės atskirties rizikos 
ir skurdo grupei. Tyrimai rodo, kad kaime 
gyvenančios moterys gimdo anksčiau nei 
miestų gyventojos, kaime registruojami 
aukščiausi jauno amžiaus mamų gimdymo 
rodikliai. Turėdamos menką išsilavinimą ir 
prastas įsidarbinimo galimybes jos papildo 
socialinių išmokų gavėjų skaičių.  Pastaruo-
ju metu kaimo jaunimui priklauso ir jaunos 
šeimos, sugrįžtančios gyventi į kaimus. Tai 
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daug labiau išsilavinusi ir tobulėti motyvuo-
ta gyventojų grupė, suprantanti mokymosi 
reikšmę gyvenimo kokybei ir galinti į tai pa-
žvelgti kūrybiškiau.  

Pajauskime: su kokiais mokymosi  
iššūkiais susiduria kaimo gyventojai 

Nors kaime gyvenantys žmonės labai įvairūs, 
labiausiai iniciatyvos mokytis stokoja socia-
linės atskirties (rizikos) grupės. Tyrimai rodo, 
kad šiai grupei priklauso didesnė dalis kaimo 
vietovių gyventojų: jie nei mokosi, nei nori mo-
kytis. Tai dažniau vyresnio amžiaus (55–74 m.) 
asmenys, turintys žemesnį išsimokslinimą, ne-
dirbantys. Pagrindinėmis nesimokymo priežas-
timis jie įvardija amžių (jau per vėlu mokytis), 
lėšų trūkumą, mokymosi prasmės nematymą, 
galimybių stoką (nėra arti, sudėtinga suderinti 
su darbu, šeima). Šie asmenys turi neigiamą 
mokymosi patirtį, labai menką motyvaciją ir 
nenori iš esmės ką nors keisti.

Kaip jie žiūri į mokymąsi? Į iš išorės kylantį po-
reikį mokytis, tobulinti kvalifikaciją, galbūt net 
keisti profesiją šie žmonės žvelgia kaip į sve-
timą jiems dalyką, iš šalies primestą aktualiją, 
kuriai jie priešinasi. Didelė dalis šių žmonių ne-
pasirengę keistis, jie neturi mokymuisi reikiamų 
įgūdžių ir nepasiruošę keisti savo nusistovėjusių 
įpročių, supratimų ir gebėjimų. Į mokymąsi jie 
nežiūri kaip į svarbią investiciją, galinčią išvesti 
juos iš prastos situacijos. Dažniausiai dėl menko 
išsilavinimo rizikos grupėms priklausantys 
suaugusieji stokoja savarankiško mokymosi 
įgūdžių, taigi jiems nepriimtinas savarankiškas, 
nuotolinis mokymasis. Tokiems suaugusiesiems 
būtina mokymosi pagalba: mokymas turi būti 
organizuojamas nustatytu metu ir nustatytoje 
vietoje, jiems turi vadovauti padedantis mokytis 
asmuo, t. y. dėstytojas (mokytojas), o mokymosi 
turinį daugiausia turėtų sudaryti praktika.  

Susimąstykime:  
kaip mokymasis gali padėti 
išspręsti kasdienius iššūkius?

Sunku pasakyti, ar rizikos grupėms priklausan-
čių kaimo žmonių požiūrį į mokymąsi įmanoma 
pakeisti ir paskatinti pasirengti mokytis, tačiau, 
neskiriant reikiamo dėmesio šiai grupei, didėja 
visuomenės susiskaidymas, kuris sparčios ži-
nių visuomenės kaitos kontekste ilgainiui gali 
tapti dar sunkiau prognozuojamas. Tam reikia 
visiems prieinamo, daugumos poreikius atitin-
kančio, nuoseklaus ir efektyvaus kaimo gyven-
tojų švietimo.

Kaip įtraukti į mokymąsi 
neiniciatyvius, vyresnio amžiaus, 
žemesnio išsimokslinimo, 
nedirbančius kaimo vietovių 
gyventojus?

Pagrindiniai įgūdžiai, kurie ateityje darys įtaką 
suaugusiųjų užimtumui, pajamoms, sveikatai 
ir aktyviam dalyvavimui visuomenėje, – skai-
tymas, matematinis raštingumas, problemų 
sprendimas naudojant skaitmenines technolo-
gijas. Net darbui, kuriam tradiciškai reikia tik 
žemos kvalifikacijos darbuotojų arba darbuo-
tojų apskritai be jokios kvalifikacijos, bus kelia-
mi vis aukštesni reikalavimai. Daugelyje darbo 
vietų reikės bent tam tikro lygio skaitmeninės 
kompetencijos ir tam tikrų pagrindinių ar ben-
drųjų įgūdžių. Kaip motyvuoti ir įtraukti į moky-
mosi procesą neiniciatyvius, vyresnio amžiaus, 
turinčius žemesnį išsimokslinimą, nedirbančius 
asmenis? Žvilgtelėkime, kaip panašios proble-
mos sprendžiamos Austrijoje.

Austrijoje yra daugybė mokymosi pasiūlymų, ir 
juos žemos kvalifikacijos suaugusieji turi gali-
mybę rinktis pagal savo poreikius, įgūdžius, už-
imtumą. Šie žmonės gali įgyti pamatinius raš-
tingumo ir mokėjimo skaičiuoti, skaitmeninius, 
kitus profesinius įgūdžius. Apie tai straipsnyje – 
„Austrijos patirtis: kaip pasiekti ir įtraukti visus 
suaugusiuosius į mokymosi procesą“.

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/austrijos_patirtis_apie_lygias_galimybes_suaugusiuju_svietimo_srityje.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/austrijos_patirtis_apie_lygias_galimybes_suaugusiuju_svietimo_srityje.pdf
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Atsižvelgiant, kad žemo išsilavinimo tikslinių 
grupių integracija skiriasi nuo kitų suaugusiųjų 
įtraukimo į suaugusiųjų švietimą, Austrijoje vyk-
domos suaugusiųjų švietimo programos išsiski-
ria savo turiniu, metodais, struktūra, lankstumu.

Kaip tai atrodo? Pavyzdžiui, programos „Suau-
gusiųjų ugdymo iniciatyva“ vykdytojai siekia 
sudaryti sąlygas 15–64 metų Austrijos gy-
ventojams nemokamai įgyti pagrindinių įgū-
džių ir kvalifikaciją. Ši programa skirta mažas 
pajamas gaunantiems asmenims: didinamas 
dirbančiųjų kvalifikacijos lygis, gerinama jų so-
cialinė integracija ir skatinamas aktyvus daly-
vavimas visuomenėje. 

Kaip sudaryta programa? Programą sudaro dvi 
dalys. Pirma dalis skirta įgyti mokymosi (ge-
bėjimą savarankiškai mokytis, mokymosi mo-
kytis), komunikavimo vokiečių kalba (gebėjimą 
kalbėti, skaityti, rašyti) ir kita populiaria užsie-
nio kalba, matematinio ir skaitmeninio raštin-
gumo kompetencijas.

Sėkmingai baigęs pirmąją dalį, besimokantysis 
gali dalyvauti antrojoje dalyje „Pagrindinės mo-
kyklos baigimas suaugusiesiems“. Šios progra-
mos mokymuose dalyvauja tiesiog Austrijoje 
gyvenantys jauni suaugusieji ir tie suaugusieji, 
kurie mokėsi pagal bendrojo lavinimo, politech-
nikos mokyklų programas, bet nebaigė privalo-
mų aštuonių klasių, arba jas baigė, tačiau kai 
kurių dalykų vertinimai – neigiami. Mokymosi 
sritys: vokiečių kalba – komunikacija ir visuo-
menė; anglų kalba – globalumas ir transkultū-
riškumas; matematika – profesinis orientavi-
mas. Besimokantysis taip pat turi pasirinkti du 
šių sričių modulius: kūrybiškumas ir dizainas; 
sveikata ir socialinės paslaugos; kitos populia-
rios užsienio kalbos; gamta ir technologijos.

Kaip vyksta mokymai? Mokymus pagal šią pro-
gramą gali organizuoti įvairios Austrijos suau-
gusiųjų švietimo institucijos, turinčios reikia-
mus materialinius išteklius ir kompetentingus 
darbuotojus. Pasiekiami besimokantieji įvairio-
se vietovėse. Institucijų paruoštos programos 
yra akredituojamos. Mokymas vyksta pagal 
modulius, kurie sukurti atsižvelgus į tikslinių 

grupių turimas žinias, patirtis, poreikius, o mo-
kymų laikas – lanksčiai suplanuotas. Grupės 
paprastai nedidelės: nuo 2 iki 10 dalyvių.

Besimokantiesiems teikiama socialinio peda-
gogo pagalba, juos nuolat konsultuoja patyrę 
konsultantai. Pastarieji kiekvienam dalyviui 
padeda susikurti individualų mokymosi planą, 
pataria, kaip išnaudoti patirtis, savo potencialą, 
kad pasiektų norimus mokymosi tikslus, pade-
da susiplanuoti tolesnius mokymosi ir (arba) 
darbo žingsnius. Nuo konsultantų priklauso be-
simokančiųjų motyvacija keistis, taigi  moky-
mų vadovų, konsultantų kompetencijoms ski-
riamas ypač didelis dėmesys. Konsultavimas 
(parama) gali būti teikiama dar tris mėnesius 
ir pasibaigus mokymams.

Kaip paskatinti socialinės  
atskirties rizikos grupės  
atstovus žengti į priekį?

Ar  pažeidžiamiems besimokantiesiems, sie-
kiantiems įgauti naujų įgūdžių ir kompetenci-
jų, užtenka  tik akademinės pagalbos? Patirtis 
rodo, kad tikrai ne. Šiems žmonėms, daran-
tiems arba norintiems daryti reikšmingus gy-
venimo sprendimus, būtinas paskatinimas ir 
nuolatinis konsultavimas įvairiais klausimais: 
kaip rasti visavertį darbą, siekti karjeros, įgyti 
aukštesnį išsilavinimą, įsijungti į socialinį gyve-
nimą ir pan. Konsultantai taip pat turėtų padėti 
žmonėms įgyvendinti šiuos siekius.

Ar esate girdėję apie vienodos patirties grupių 
konsultavimą? Vienodos patirties grupių kon-
sultavimas – ypatinga konsultavimo forma, 
kuri nurodo, kad besimokantys asmenys turi 
vienodą patirtį, kaip ir konsultantai, t. y. asme-
nys turi būti vienas kitam lygūs. Konsultantas 
priklauso panašiam socialiniam sluoksniui ir 
panašiai amžiaus grupei, kaip ir konsultuoja-
mas asmuo, ir turi panašios patirties.

Kodėl tai prasminga? Kadangi konsultantai yra 
vienodos patirties grupės nariai ir patyrė pana-
šias situacijas, kaip ir konsultuojamieji, jie gali 
geriau suprasti pastaruosius ir yra artimesni 
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konsultuojamųjų gyvenimo aplinkai nei kito 
sluoksnio, amžiaus ir kitokią patirtį turintys pa-
tarėjai, mokytojai ar konsultantai.

Kokias galimybes turi konsultuojamieji? Jau-
ni, vienodos patirties grupių konsultantai gali 
teigiamai nuteikti jaunus suaugusiuosius ir 
pateikti įtaigių, motyvuojančių pavyzdžių. Pa-
grindinė vienodos patirties grupių konsultavi-
mo idėja – kalbėjimas ta pačia kalba. Darbo 
ieškantiems jauniems suaugusiesiems  su-
teikiama galimybė iš pirmų lūpų išgirsti, kaip 
darbo paieškos patirties turintys jų bendraam-
žiai įveikė sunkumus ir pasiekė savo tikslus. 
Jie sužino, kad kiti žmonės karjeros pradžioje 
taip pat susidūrė su panašiomis problemomis 
ir turėjo įveikti nesaugumo bei neužtikrintumo 
jausmą. Esminis dalykas, kurį perteikia vieno-
dos patirties grupių konsultantai, – „tai užtru-
ko daug laiko, buvo nesėkmių ir kartais – tikrai 
sunku, bet aš sugebėjau tai padaryti“.

Vienodos patirties grupių konsultavimą galima 
pasitelkti dirbant su įvairiausiomis grupėmis 
ir analizuojant pačias įvairiausias temas. Pa-
vyzdžiui, projekto „ImPrO-F“ mokymo vadove  
akcentuojamas jaunų žmonių konsultavimas ir 
pagalba jiems pereinant į profesinį gyvenimą, 
t. y. bandant suvokti, kokia karjera tinkama. 
Kaip  teigia projekto vykdytojai, naudojant šią 
mokymo priemonę „jūs galėtumėte sumažinti 
jaunų žmonių, esančių socialinės atskirties ri-
zikos grupėse, nedarbą. Ryžtingai ir nuosekliai“. 
Susidomėjusiems vienodos patirties grupių 
konsultavimo forma daugiau informacijos – 
https://epale.ec.europa.eu/en/node/5274.

Kaip paskatinti niekur nedirbančias  
ir nesimokančias jaunas mamas grįžti 
mokytis ir įgyti profesinį išsilavinimą?

Žemesnį išsilavinimą turinčios jaunos mamos 
priklauso didesnei socialinės atskirties rizikos ir 
skurdo grupei. Išsilavinimo stoka riboja jų ga-
limybes rasti darbą, joms sunkiau grįžti į švie-
timo įstaigas, be to, susiduria su įvairiomis ki-
tomis problemomis. Tyrimai rodo, kad paauglių 
gimdymo rodiklis kaimo vietovėse yra didesnis 

nei miestuose: 18,2 kūdikių tenka 1 000 mo-
terų, kurių amžius nuo 15 iki 19 metų (mies-
tuose tam pačiam skaičiui moterų tenka 10,3 
kūdikių). Jaunos mamos, gyvenančios atokio-
se vietovėse, susiduria su įvairiais sunkumais: 
mažesniame miestelyje sunkiau gauti darbą, 
nėra kam palikti vaikų, didžioji jų dalis gyvena 
skurdžiai ir neturi galimybės gauti valstybės 
paramos studijoms. Šios moterys neturi vai-
ruotojo pažymėjimo, neturi automobilio, taigi 
nėra galimybių ištrūkti iš kaimo į darbą mieste, 
lankyti kursus ir t. t. Kaip išeiti jaunoms ma-
moms iš užburto rato?

Baigti pradėtas studijas ir įgyti profesinį išsila-
vinimą jaunoms mamoms gali padėti paramos 
tinklai, teigia projekto „Jaunų mamų grąžinimas 
į mokymąsi“ (angl. „Bringing Young Mothers 
Back to Education“ (toliau – BYMBE) vykdytojai.

Kas tie paramos tinklai? Tai žinios ir įgūdžiai, 
kurie suteikia galimybę jaunoms mamoms su-
sikurti savo paramos tinklus, jei jos susiduria 
su nesėkmėmis, yra nusivylusios arba jaučia 
stresą. Jaunos mamos dažnai neturi šių įgū-
džių, nes jų nėra mokoma mokyklose arba 
socialinėje aplinkoje, kurioje gyvena. Įgyvendi-
nant projektą sukurtas ir išbandytas metodinės 
medžiagos paketas, kurį sudaro „Orientavimo 
vadovas“, „Galimybių vadovas“ ir „Paramos va-
dovas“. Visa tai pritaikyta specialiems jaunų 
mamų poreikiams, siekiant jas įtraukti, sudary-
ti sąlygas mokytis ir išlaikyti jų motyvaciją, kad 
jaunos mamos nemestų mokyklos. Šias darbo 
su jaunomis mamomis metodikas rekomen-
duojama taikyti vieną po kitos.

Po motyvacinės kampanijos jaunos mamos yra 
paskatintos įgyti profesinį išsilavinimą, tačiau 
joms reikia specialios pagalbos, kad tai įgyven-
dintų. Kaip padėti jaunoms mamoms priimti 
tinkamą sprendimą dėl profesinės karjeros? 
„Orientavimo vadovas“ – pirmasis jaunoms 
mamoms skirtas pagalbos priemonių paketas. 
Priemonių paketą sudaro grupiniai seminarai, 
individualūs užsiėmimai ir tarpusavio pagalbos 
užsiėmimai. Jų metu jaunos mamos konsul-
tuojamos profesinio orientavimo klausimais, 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/5274
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renkasi mokymosi programas, planuoja profe-
sinę veiklą, ieško sprendimų dėl vaikų priežiū-
ros organizavimo. Tuo pat metu tobulinami ir 
besimokančiųjų socialiniai įgūdžiai, ugdomas  
emocijų valdymas, savikontrolė, planavimo ir 
problemų sprendimo įgūdžiai.

„Galimybių vadovas“ – antrasis paramos pa-
ketas, kuriame pristatomi praktiniai mokymai, 
skirti jaunoms mamoms, nusprendusioms vėl 
tęsti mokslus pagal pasirinktą specialybę. Dau-
giau nei 80 proc. mokymų laiko skirta dalyviams 
aktyviai įtraukti ir praktinėms užduotims atlikti. 
Mokymų temos: savo emocijų pažinimas; emo-
cijų valdymas; kitų žmonių emocijų pripažini-
mas; savęs motyvavimas; stabilūs santykiai. 
Mokymai padeda besimokančiosioms atrasti 
savo unikalumą, savo „ypatingą šviesą“, o tai 
stiprina motyvaciją veikti.

Kaip toliau padėti jaunoms moterims, 
kad jos išvengtų naujų „iškritimų“ ir 
įgytų išsilavinimą (specialybę)?

Čia į pagalbą galima pasitelkti „Paramos vado-
vą“, kuriame pristatomi praktiniai darbo su jau-
nomis motinomis metodai, padedantys įveikti 
krizę, abejones ar kitas problemas, susijusias su 
grįžimu į mokslus. Šio metodinio leidinio nuos-
tata – labai svarbu, kad besimokančiosios jaus-
tų palaikymą visą mokymosi procesą. Tačiau 
dažniausiai būna kitaip: jos nesulaukia šeimos 
paramos arba ta parama būna labai menka, 
jų šeimose išsilavinimas nėra vertinamas, nes 
nemanoma, kad tai yra pagrindinė priemonė 
kurti sėkmingesnę ateitį. Taigi tokios moterys 
paprastai neturi palaikymo iš artimiausios so-
cialinės aplinkos, negali ja pasikliauti, nes ji ne-
retai labiau trukdo nei teikia paramą. „Paramos 
vadovas“ suskirstytas į tris skirtingas viena kitą 
papildančias sritis:

• paramos veikla: individualus konsultavimas;

• skubi pagalba įvairiose krizinėse situacijose;

• parama ieškant darbo.

Šios trys paramos sritys svarbios dėl specifinės 
jaunų motinų situacijos ir dėl sunkumų, su ku-
riais jos gali susidurti.

Įsidėmėtina BYMBE projekto patirtis formuo-
jant visuomenės požiūrį į jaunų mergaičių 
nėštumą. Dažnai požiūris į šią situaciją būna 
nepalankus, skatinamas jaunų mamų pasmer-
kimas, todėl, projekto vykdytojų nuomone, la-
bai svarbu didinti visuomenės sąmoningumą 
apie problemas, su kuriomis susiduria jaunos 
mamos nutraukdamos mokymąsi. Ką reikėtų 
daryti? Ši tema analizuojama projekto leidinyje 
„Informavimo ir motyvavimo strategija“. Jame 
išdėstytos gairės apie informavimo ir motyva-
vimo kampanijos kūrimą ir efektyvų dalyvių 
įtraukimą, apie tyrimų ir planavimo veiksmus, 
apie įvairius išteklius ir komunikacijų kanalus. 
Be to, pateikti kampanijos vykdymo etapai, 
pagrindiniai veiksmai, paaiškinta kampanijos 
kūrimo tvarka. Kaip teigiama leidinyje, vyk-
dant motyvavimo kampanijas vietoj neigiamų 
padarinių svarbu akcentuoti teigiamus aspek-
tus. BYMBE projekto motyvavimo kampanijoje 
jauna mama vaizduojama kaip stipri moteris, 
kuri gali įveikti visas kliūtis. „Geriausia, ką galiu 
padaryti dėl savo vaiko, – tai rodyti pavyzdį, 
kaip būti stipria ir išradinga asmenybe“, skelbia 
vienas iš projekto šūkių.

Daugiau apie paramos tinklus ir projekto meto-
dinius leidinius – https://epale.ec.europa.eu/de/
resource-centre/content/bymbe-bringing-yo-
ung-mothers-back-education-projektergebnis-
se-tools-und (anglų, vokiečių kalbomis) arba 
projekto partnerio Lietuvoje Socialinių inova-
cijų fondo svetainėje (https://bymbe.eu/media/
BYMBE-IO4-LT-.pdf, https://bymbe.eu/media/
bymbe-io6-lt.pdf https://bymbe.eu/media/BYM-
BE-IO5-LT.pdf).

Pritaikykime: patarimai, kaip 
sėkmingiau įtraukti kaimo  
žmones į mokymą(si)

Remiantis „Epale“ platformoje publikuotų šalti-
nių autorių patirtimi, galima teigti, kad, norint 
paskatinti neiniciatyvių vyresnio amžiaus ir že-
mesnio išsilavinimo kaimo gyventojų mokymą-
si, rekomenduojama ypatingą dėmesį skirti jų 
mokymo programos turinio kokybei, mokymo 
metodų įvairovei ir mokymosi proceso organi-
zavimo lankstumui.

https://epale.ec.europa.eu/de/resource-centre/content/bymbe-bringing-young-mothers-back-education-projektergebnisse-tools-und
https://epale.ec.europa.eu/de/resource-centre/content/bymbe-bringing-young-mothers-back-education-projektergebnisse-tools-und
https://epale.ec.europa.eu/de/resource-centre/content/bymbe-bringing-young-mothers-back-education-projektergebnisse-tools-und
https://epale.ec.europa.eu/de/resource-centre/content/bymbe-bringing-young-mothers-back-education-projektergebnisse-tools-und
https://lpf.lt/lt/projektai
https://bymbe.eu/media/BYMBE-IO4-LT-.pdf
https://bymbe.eu/media/BYMBE-IO4-LT-.pdf
https://bymbe.eu/media/bymbe-io6-lt.pdf
https://bymbe.eu/media/bymbe-io6-lt.pdf
https://bymbe.eu/media/BYMBE-IO5-LT.pdf
https://bymbe.eu/media/BYMBE-IO5-LT.pdf


  Įvairiaspalvė visuomenė – įvairūs įtraukties būdai  |  39

• Pažeidžiamų socialinių grupių kaimo gy-
ventojų mokymą organizuokite kurdami 
kuo įvairesnių lygių modulius ir leisdami 
juos pasirinkti pagal poreikius, atsižvelgiant 
į turimas žinias ir pradinį pasirengimą. Mo-
kymosi laiką taip pat suplanuokite lanks-
čiai. Mokytis šiems žmonėms labiau tinka 
mažose grupėse, o mokymąsi organizuoti 
turėtų institucijos, turinčios kompetentin-
gus mokytojus, visus reikiamus išteklius ir 
galinčios užtikrinti kokybę.   Organizuokite 
mokymą gyvenamojoje teritorijoje, kad su-
mažintumėte besimokančiųjų išlaidas.

• Pasirūpinkite, kad besimokantiesiems būtų 
teikiama socialinio pedagogo pagalba. 
Socialiniai pedagogai gali padėti susikur-
ti individualius mokymosi planus, tiksliau, 
suplanuoti mokymosi žingsnius, ir patarti, 
kaip geriau išnaudoti savo patirtis ir turimą 
potencialą.

• Organizuodami žemos kvalifikacijos kaimo 
gyventojų švietimą taikykite konsultavimo 
metodus. Šiems žmonėms konsultantų vai-
dmuo labai svarbus: nuo jų priklauso be-
simokančiųjų motyvacija keistis. Naudokite 
įvairius konsultavimo būdus, pavyzdžiui, 
vienodos patirties grupių konsultavimą, kai 
konsultantas priklauso panašiam sociali-
niam sluoksniui ir panašiai amžiaus grupei 
kaip besimokantysis, turi panašios patirties 
ir gali ja pasidalyti. Konsultantų parama 
būtina ir mokymams pasibaigus, kad įgy-
tos žinios būtų geriau panaudojamos ieš-
kant darbo, įsijungiant į aktyvesnį socialinį 
gyvenimą.

• Kurkite paramos tinklus įvairioms socialiai 
pažeidžiamoms kaimo gyventojų grupėms 
dėl vienų ar kitų priežasčių susiduriančioms 
su nesėkmėmis, žmonėms, nemokantiems 
gyventi ir veikti tam tikroje aplinkoje (pa-
vyzdžiui, kaime gyvenančioms jaunoms 
mamoms). Svarbu suteikti žinių ir įgūdžių, 
kurie sudarytų galimybes šiems pažeidžia-
miems žmonėms susikurti savo paramos 
tinklus ir jais naudotis tuomet, kai susiduria 
su nesėkmėmis, yra nusivylę, jaučia stresą 
ar stokoja pagalbos. Šiuo atveju naudinga 
leisti ir specialius, konkrečias situacijas pa-
aiškinančius metodinius leidinius.    

• Parinkite įtraukius mokymo būdus ir įran-
kius – tokius, kurie padėtų stiprinti atmin-
tį, paveiktų jausmus ir didintų mokymosi 
efektyvumą, keltų norą dalyvauti ir moky-
tis, pastūmėtų veikti ir pokyčiams. Pavyz-
džiui, istorijų pasakojimus galima pritaiky-
ti šviečiant kaimo gyventojus: tai žadina, 
stimuliuoja ir palaiko žmonių motyvaciją. 
Modifikuokite metodus, jei siekiate skirtingų 
tikslų, – perduoti žinias ar sustiprinti atmin-
tį, struktūrinti medžiagą, kad ją būtų galima 
lengviau suvokti, padėti sukoncentruoti dė-
mesį, paskatinti įsitraukti ar sustiprinti savi-
vertę ir pasitikėjimą savo jėgomis.  

• Taikykite skaitmeninį mokymą ir naudokite 
įvairias medijas – gali padėti įveikti daugelį 
mokymo problemų kaimo vietovėse. Ta-
čiau, mokant žemo išsilavinimo ir menkos 
socializacijos žmones, svarbu naujus skai-
tmeninius metodus ir priemones derinti su 
tradiciniais. Taip išvengsime galimų iššū-
kių, pavyzdžiui, vienu atveju technologijos 
gali padėti motyvuoti mokytis ar mokymo 
priemones padaryti lengviau prieinamas, 
bet kartu gali nukentėti žmonių tarpusavio 
bendravimas ir socialiniai įgūdžiai, kuriuos 
atskirtyje gyvenantiems taip pat labai rei-
kia ugdyti.

• Suteikime kaime, kur iš tiesų aukštos kvali-
fikacijos mokytojų yra nedaug, dirbantiems 
mokytojams prieigą prie profesionaliai pa-
rengto ir sustruktūrinto skaitmeninio turi-
nio. Tai svari pagalba mažiau patyrusiems 
specialistams. Jie galima mažiau rūpintis 
turinio kokybe ir daugiau padėti besimokan-
čiajam įsisavinti naują informaciją, susieti ją 
su jau turimomis žiniomis, pasirinkti tinka-
miausias priemones informacijai įtvirtinti.
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Neįgalieji: kiekvienas 
galime, tik galime kitaip

Įvadas

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad negalią turintiems 
ir jiems kylančių problemų analizei dėmesio ski-
riama nemažai. Deja, šios visuomenės dalies 
įtraukčiai – visavertei ir kiek įmanoma plates-
nei – vis dar skiriama nepakankamai dėmesio. 

Ar išsilavinimas gali būti neįgaliųjų nedarbo 
priežastis? Kokių mokymosi programų ir kokios 
mokymosi kokybės reikėtų neįgaliesiems? Ar 
viską žinome apie neįgaliųjų mokymosi porei-
kius ir iššūkius? Ką neįgaliųjų mokymusi reiškia 
ryšys tarp mokinio ir mokytojo? 

Šioje dalyje nagrinėjame šiuos ir dar daugiau 
klausimų apie neįgaliųjų įtrauktį per švietimą ir 
mokymąsi. Remiantis „Epale“ platformoje pa-
teikta informacija, siekiama atkreipti didesnį dė-
mesį į neįgaliųjų įtraukties poreikius, dalijamasi 
gerąja savo ir kitų šalių andragogų patirtimi. 

Tikimės, kad ši leidinio dalis ne tik atsakys 
jums į rūpimus klausimus dėl negalią turinčių 
asmenų įtraukties, bet ir paskatins pačius imtis 
iniciatyvų, pasidalyti savo patirtimis ir sėkmės 
istorijomis „Epale“ platformoje.  

Susipažinkime: neįgalieji  
Kas jie – neįgalieji?

Neįgalieji – tai viena visuomenės socialinės 
atskirties grupių. Nors Lietuvoje nuo 2009 m. 
pirmą kartą pripažintų neįgaliais asmenų skai-
čius, taip pat ir bendras negalią turinčių suau-
gusiųjų skaičius tolydžio mažėja, vis tik tai yra 
nemaža visuomenės dalis (pavyzdžiui, 2017 m. 

atitinkamai neįgalių asmenų buvo 12,2 tūkst. ir 
226,091 tūkst.). Nepaisant visų taikomų prie-
monių ir programų, šie žmonės vis tiek vienaip 
ar kitaip patiria atskirtį, taigi jiems, norint padi-
dinti įtraukties į socialinį visuomenės gyvenimą 
galimybes, būtinas pildomas dėmesys ir pa-
galba. Be to, daugumos šaltinių duomenimis, 
tikėtina, kad dėl įvairių veiksnių ir ilgėjančios 
gyvenimo trukmės (žmonėms, vyresniems nei 
65 metai, kas penkerius metus prisideda po 
vieną lėtinę neinfekcinę ligą) neįgalių asmenų 
skaičius ateityje tik didės.

Ir nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šiai grupei 
skiriamas pakankamas dėmesys, vis tik gilesnė 
situacijos analizė rodo visai ką kita. Pirmiausia 
galbūt todėl, kad pati negalią turinčių asmenų 
grupė yra labai įvairi ir išsiskiria dideliu hetero-
geniškumu.

Šios grupės heterogeniškumą puikiai atspindi 
negalių rūšių klasifikacijos.

Negalių rūšys pagal radimosi priežastis:  įgim-
ta negalia, įgyta negalia, senėjimas. 

Negalių rūšys pagal sunkumo laipsnį: lengva, 
vidutinė, sunki ir labai sunki.

Profesionalioje, mokslinėje literatūroje, teisi-
niuose dokumentuose, kalbant apie suaugu-
siuosius, šios rūšys dažniausiai siejamos su 
darbingumo lygiu: I grupė – iki 25 proc. darbin-
gumo, II grupė – iki 40 proc., III – iki 55 proc. 

Negalių rūšys pagal trukmę: laikina, nuolatinė, 
besitęsianti visą gyvenimą.

Negalių rūšys pagal sutrikimo pobūdį pateikia-
mos 4 pav.:
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4 pav. Negalių rūšys pagal sutrikimo pobūdį.

Fizinė 
negalia

Judėjimo  
negalia

Somatinių  
sutrikimų sukelta 

negalia

Sensorinė  
negalia

Klausos negalia, regos negalia, 
kalbos ir kalbėjimo sutrikimai (kalbos 

tempo sutrikimai – greitakalbystė, 
lėtakalbystė; balso sutrikimai – 
visiškas balso netekimas, balso 

silpnumas, dalinis  
balso sutrikimas)

Protinė  
negalia

Dauno sindromas, 
autizmas ir t. t.

Psichinė  
negalia

Šizofrenija, depresija, 
bipolinis sutrikimas, nerimo 

sutrikimai, pvz., panikos 
priepuoliai, potrauminis 
stresas ir pan., valgymo 

sutrikimai

Raidos  
negalia

Vaikų cerebrinis 
paralyžius, epilepsija 

ir t. t.

Kompleksinė  
negalia 

Natūralu, kad tokia heterogeniška grupė jau 
vien pagal negalios rūšis (o kur dar negalią 
turinčių asmenų įvairovė pagal amžių, gyve-
namąją vietovę, socialinę padėtį ir t. t. – visa 
tai, tiesą sakant, jau savaime gali būti įvardy-
ta kaip ribojantys veiksniai) susiduria su labai 
įvairiais veiksniais ir situacijomis, ribojančiomis 
jų galimybes visavertiškai dalyvauti visuome-
nės gyvenime, o dažnai ir lemiančiomis didesnę 

ar mažesnę socialinę atskirtį. Dėl šios įvairovės 
sudėtinga kalbėti apie neįgaliuosius kaip apie 
bendrą grupę ir bandyti spręsti jų problemas, 
taikant vienodas  įtraukties priemones. Kita ver-
tus, tiek pačių neįgaliųjų ugdymas(is), tiek visuo-
menės švietimas neįgaliųjų padėties klausimais 
būtų ypač veiksmingos priemonės didinant ne-
galią turinčių asmenų įtrauktį. 
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Pajauskime: su kokiais mokymosi  
iššūkiais susiduria neįgalieji?

Neįgaliųjų nedarbo priežastis – išsilavinimo 
problemos. Aukštesnį išsilavinimą turi asme-
nys su įgyta negalia. O žemesni išsilavinimo 
rodikliai, kalbant apie įgimtą negalią turinčius 
žmones, rodo, kad nuo gimimo negalią turin-
tiems asmenims sunkiau įgyti aukštesnįjį ir 
aukštąjį išsilavinimą. Tiesą sakant, mažiau jų 
dalyvauja ir neformaliajame suaugusiųjų švie-
time. To priežastys gali būti tiek įgimtos nega-
lios sunkumo laipsnis, tiek fizinės ir socialinės 
aplinkos nepritaikomumas judėjimo, jutimo, 
o ypač protinę ar psichinę negalią turintiems 
asmenims. Savo ruožtu žemesni išsilavinimo 
rodikliai turi neigiamą įtaką ir galimybei įsitvir-
tinti darbo rinkoje. O daugiau nei pusė neįga-
liųjų nedarbą traktuoja kaip vieną svarbiausių 
socialinės atskirties veiksnių (antroje vietoje 
įvardijamos sveikatos problemos).  

Visuomenės požiūris – neįgaliųjų įtraukties 
kliūtis. Dar viena negalią turinčių asmenų gali-
mybę įsidarbinti, įtrauktį ribojančių, kartu ir at-
skirtį didinančių priežasčių – visuomenėje eg-
zistuojančios prieštaringos nuomonės negalią 
turinčių asmenų atžvilgiu. Vieni, tarp jų ir darb-
daviai, skeptiškai vertina negalią turinčių as-
menų dalyvavimo galimybes darbo rinkoje ir jų 
darbingumą apskritai. Kiti, daugiausia tie, kurie 
dirba ar bendrauja su neįgaliais asmenimis, 
pasisako už didesnę jų integraciją į visuome-
nę ir darbo rinką. Bet kuriuo atveju visuomenės 
švietimas apie negalią turinčius asmenis ir jų 
galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime yra viena iš priemonių didinti šios vi-
suomenės grupės įtrauktį.

Netinkamos mokymo programos. Švietimas, 
papildoma profesinė reabilitacija, mokymai pa-
didintų neįgaliųjų įtraukties galimybes, tačiau 
profesinės reabilitacijos centrų organizuoja-
mos programos neįgaliesiems siūlo nepaklau-
sias specialybes, neatitinkančias darbo rinkos 
poreikių, o patys mokymai būna per trumpi, 
daugiau orientuoti į žinias, o ne praktinių gebė-

jimų ugdymą. Vykdomi projektai dažnai apima 
tik tam tikras neįgaliųjų grupes, taigi pačios 
neįgaliųjų grupės viduje sukuriamos skirtingos 
pradinės galimybės dalyvauti darbo rinkoje, 
taip pat ir visuomenės gyvenime, į kurį mes 
dažnai ateiname per darbo ar mokymo(si) vie-
tose susikurtus socialinius kontaktus.

Apskritai dalyvavimas švietimo sistemoje verti-
namas kaip viena svarbiausių prielaidų, lemian-
čių dalyvavimą kitose socialinėse srityse. Nors 
pasiektą išsilavinimo lygį labai lemia asmens 
socialinė kilmė, tačiau įgytas išsilavinimas turi 
didelę įtaką ir vėlesnei asmens socialinei rai-
dai, kitaip sakant, jo dalyvavimui darbo rinkoje, 
ekonominei gerovei, sveikatai ir netgi gyvenimo 
trukmei. Plačiau – https://epale.ec.europa.eu/
sites/default/files/neigaliuju_uzimtumo_situaci-
ja_isidarbinamuma_ribojantys_veiksniai.pdf.

Netinkama mokymo kokybė. Neįgaliųjų švie-
timo padėties (įskaitant mokymąsi visą gy-
venimą) situacijos analizė rodo, kad formaliai 
rengiamos ir vykdomos įvairios mokymo prie-
monės negalią turintiems asmenims. Kalbant 
apie įvairias švietimo ir komunikacijos prie-
mones, matyti, kad beveik kasmet  leidžiami ir 
platinami periodiniai, negalią turintiems asme-
nims, jų šeimoms ir specialistams skirti leidiniai. 
Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijos veiklos rė-
mimo projektus, organizuojamos konferencijos, 
seminarai, mokymai. Tačiau nors neformaliojo 
neįgaliųjų švietimo projektų įgyvendinimas pri-
sideda prie jų integravimo į visuomenę ir įvairių 
įgūdžių mokymosi, švietimo paslaugų kokybė 
dar nėra vertintina kaip visiškai tinkama, todėl 
turėtų būti tobulinama. Pavyzdžiui, pastebėta, 
kad labiausiai prieinamomis elektroninėmis 
priemonėmis neįgalieji pripažįsta mobiliuosius 
telefonus, ir tik maža dalis naudojasi kompiu-
teriais, internetu, elektroniniu paštu. Be to, jie 
visai neturi informacijos apie galimybes nau-
dotis elektroninėmis užrašų knygutėmis, vaiz-
do telefonais, grotuvais garsinėms knygoms 
skaityti, skaitmeniniais diktofonais, balso atpa-
žinimo technologijomis, elektroninėmis knygo-

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/neigaliuju_uzimtumo_situacija_isidarbinamuma_ribojantys_veiksniai.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/neigaliuju_uzimtumo_situacija_isidarbinamuma_ribojantys_veiksniai.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/neigaliuju_uzimtumo_situacija_isidarbinamuma_ribojantys_veiksniai.pdf
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mis ir žodynais. Nacionalinių dienraščių ir kitų 
neįgaliesiems skirtų leidinių interneto puslapiai 
dažniausiai nėra pritaikyti neįgaliems asme-
nims. Tik mažiau nei pusė valstybės instituci-
jų svetainių pritaikyta naudotis neįgaliesiems. 
Neįgalieji nėra vertinami, kaip potencialūs pas-
laugų pirkėjai, todėl neužtikrinamos lygios ga-
limybės jiems dalyvauti informacinės visuome-
nės kūrimo procese. Nepakankamai išplėtotos 
ir gestų kalbos vertimo paslaugos. Dažnai res-
pondentai akcentuoja visapusio švietimo porei-
kį, kurį šiuo metu tik menkai užpildo TV, radijas.

Daug kitų priežasčių. Greta tokių mokymąsi ri-
bojančių veiksnių, kaip pats negalios pobūdis ir 
sunkumo lygis, pajamos, nepritaikyta transpor-
to infrastruktūra, maršrutai, transporto prie-
monės, netgi edukacinės priemonės (ypač tam 
tikroms neįgaliųjų grupėms), ypač trūksta kom-
pleksinės suaugusiųjų švietimo programų pa-
siūlos, kuri būtų orientuota ne tik į profesinės 
kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikavimo 
gebėjimus, būtinus prie darbo rinkos poreikių 
prisitaikyti, bet ir į kultūrinių asmens kompe-
tencijų ugdymą(si) ir tobulinimą.

Nėra informacijos apie jų poreikius (ypač kai 
patys neįgalieji dėl negalios, jos sudėtingumo 
ar kitų objektyvių priežasčių to padaryti negali), 
stinga informacijos apie suaugusiųjų mokymo-
si poreikius, o turima informacinė aplinka yra 
nepritaikyta, todėl didina neįgaliųjų, turinčių 
regos, klausos, proto negalią, socialinę atskirtį. 
Nėra teikiamos papildomos specialios paslau-
gos, pavyzdžiui, galimybė pasisamdyti žmogų, 
skaitovą ar palydovą. Tokias paslaugas ir toliau 
atlieka artimieji arba draugai.

Kita vertus, nors įtraukus mokymas – viena es-
minių neįgaliųjų integracijos priemonių, kuri, jei 
vykdoma profesionaliai ir kvalifikuotai, užtikri-
na ne tik geresnį šių žmonių išsilavinimą, bet 
ir sklandesnį jų įsiliejimą į įprastą gyvenimą; 
profesionaliai organizuojamo įtraukaus švie-
timo nauda pasitvirtinusi kitose šalyse, ir Lie-
tuva, ratifikuodama Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją, įsipareigojo sudaryti sąlygas 
neįgaliesiems mokytis drauge su visais, tačiau 

statistika rodo, kad Lietuvoje ši švietimo siste-
mos dalis dar nepriartėjo nei prie Konvencijos, 
nei prie pažangiausių kitų šalių praktikų (http://
www.negalia.lt/jt-neigaliuju-teisiu-komite-
tas-pirma-karta-vertino...). JT neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomendacija Lietuvai „pagerinti ne-
įgalių asmenų galimybes įgyti aukštąjį ir pro-
fesinį išsilavinimą bei užtikrinti tinkamą sąlygų 
pritaikymą aukštojo lavinimo įstaigose“ iki šiol 
lieka neįgyvendinta. Nepaisant keleto atskirų 
iniciatyvų, kurių imasi neįgaliųjų asociacijos, 
stinga sisteminio požiūrio, kompetencijų ir po-
litinės valios, kad įtraukus švietimas bei įvai-
rovė visose švietimo sistemos grandyse taptų 
realybe. Ši tematika nagrinėjama straipsnyje 
„Neįgaliųjų suaugusiųjų sėkminga integracija į 
visuomene: ar tikrai įtrauki yra mūsų švietimo 
sistema?“.

Pasak Nobelio taikos premijos laureato, socia-
linio teisingumo mąstytojo Amartya Seno, vi-
suomenės sėkmė pirmiausia vertintina pagal 
tai, kiek visuomenės nariai gali būti laisvi. Lais-
vė, anot jo, – tai galimybė rinktis, galimybių tu-
rėjimas siekti asmeniškai ir politiškai svarbių 
tikslų. Profesoriaus Jono Ruškaus teigimu, tapo 
įprasta ir normalu, kad negalią turinčių žmo-
nių laisvės ir galimybės rinktis yra smarkiai 
ribojamos. Ribojamos dėl to, kad netikima šių 
žmonių galimybėmis, dėl to, kad aplinkoje yra 
daugybė jiems kylančių kliūčių – fizinių, psicho-
loginių, administracinių ir net teisinių. Daugiau 
prof. J. Ruškaus minčių – https://manoteises.lt/
straipsnis/asmenine-pagalba-kaip-issilaisvini-
mas-paternalizmo-savarankiskam-gyvenimui/.

Prof. J. Ruškus atkreipia dėmesį, jog situacija 
dar sudėtingesnė, kai kalbame apie proto ne-
galią turinčius asmenis. Anot Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių komiteto nario, VDU Socialinio 
darbo katedros profesoriaus, priežastis yra ne 
negalią turintys asmenys, bet stereotipinis vi-
suomenės požiūris į juos, ypač į turinčius proto 
negalią, kaip daug ko negalinčius, nemokančius 
ir nenorinčius. Pagal tai kyla nuostata, kad tokie 
žmonės turi būti atskirti nuo visų, uždaryti įstai-
gose. Tapo norma, kad jie gyvena, mokosi, dirba 
(jei dirba) specialiose mokyklose, pensionatuo-

http://www.negalia.lt/jt-neigaliuju-teisiu-komitetas-pirma-karta-vertino...
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se, globos institucijose, neįgaliesiems skirtose 
dirbtuvėse, o neretai – pakankamai uždarame 
savo šeimos (tėvų) pasaulyje. Blogiausia, jog ir 
toliau netikima, kad proto negalią turintys žmo-
nės gali mokytis ir daug ko išmokti, kad jie pa-
jėgūs sėkmingai dirbti, kurti santykius, kad gali 
mylėti, pykti, džiaugtis – lygiai taip, kaip ir mes 
visi. Tačiau jiems būtina padėti, gal net labiau 
nei kitiems žmonėms, nes neigiami stereotipai, 
nuvertinimas tikrai apsunkina jų gyvenimą. Nor-
mali turi būti ne atskirtis, bet proto negalią tu-
rinčiųjų įtraukimas į visuomenę. 

Susimąstykime: kaip mokymas(is)  
gali padėti įveikti iššūkius?

Neįgaliųjų supažindinimas su informacinių ko-
munikacinių technologijų (toliau – IKT) naujovė-
mis (pavyzdžiui, grotuvais garsinėms knygoms 
skaityti, skaitmeniniais diktofonais, balso atpa-
žinimo technologijomis, elektroninėmis knygo-
mis, žodynais ir pan.), mokymas ir skatinimas 
jomis naudotis, taip pat kaip ir svarbių interne-
to puslapių pritaikymas asmenims, turintiems 
įvairaus pobūdžio ir rūšies negalią, labai padi-
dintų įtraukties galimybes. O supažindinimas, 
populiarinimas šiuolaikinių mokslo ir technolo-
gijų laimėjimų, skirtų neįgaliųjų gyvenimo sa-
varankiškumui ir galimybėms didinti, praplėstų 
mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo sam-
pratą, parodytų visuomenės norą palaikyti ne-
įgaliuosius, nubrėžtų jų gyvensenos tobulinimo 
perspektyvas.

Dar 2016 m. „Epale“ platformoje buvo rašoma, 
kad ES mažiau negu 10 proc. neįgaliųjų daly-
vauja mokymo ir švietimo procese. Šis procen-
tas varijuoja nuo 30 proc. Švedijoje iki 5 proc. 
Rumunijoje, tačiau bet kuriuo atveju daugumo-
je šalių neįgaliųjų dalyvavimas mokymosi visą 
gyvenimą procese kur kas mažiau įtraukesnis 
negu sveikųjų.

Tai, matyt, buvo viena priežasčių, dėl kurios, ku-
riant įtraukesnę ir teisingesnę visuomenę šiems 
žmonėms, ir „Epale“ platformoje neįgaliųjų švie-
timas tapo ne tik viena nuolatinių subtemų, bet 
net porą metų – viena prioritetinių platformos 

tematikų. Kita vertus, tenka pripažinti, kad kol 
kas, nepaisant visų pastangų ir iniciatyvų, prak-
tinės informacijos, praktinės veiklos negalią tu-
rinčių suaugusiųjų švietimo srityje pavyzdžių, 
konkrečių rekomendacijų vis dar nėra pakanka-
mai. Galbūt siekiant didesnės šios grupės suau-
gusiųjų įtraukties, kaip tik reikėtų ieškoti būdų, 
metodų, priemonių, kurios sudarytų palankias 
sąlygas neįgaliesiems ugdytis kartu su visais. 
Padaryti pasaulį patogesnį ir labiau pritaikytą 
neįgaliesiems – viena iš 17 Darnaus vystymosi 
tikslų (DVT) paskirčių.  

Apie tai kalbama ir tinklaraštyje „Įtraukus švie-
timas – deklaracija ar realybė?“. Čia kviečiama 
diskutuoti neįgaliųjų suaugusiųjų sėkmingos 
integracijos į visuomenę klausimais įtraukaus 
švietimo užtikrinimo aspektu. 2016 m. Jung-
tinės Tautos pakvietė pasaulio šalis užtikrinti 
įtraukų ir lygiateisį kokybišką švietimą ir ska-
tinti mokymosi visą gyvenimą galimybes vi-
siems. Šį kvietimą kaip šalių švietimo tikslą iki 
2030 m. Pasaulio švietimo forume paskelbė 
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija (UNESCO), ir Jungtinės Tautos jį 
įtraukė į Darnaus vystymosi darbotvarkę, kurią 
įgyvendinti įsipareigojo ir Lietuva.

Įtraukusis mokymasis – vienas efektyviausių 
būdų sutrikimų turintiems asmenims ugdyti, o 
informacinių ir ryšio technologijų bei skaitme-
ninio turinio įvaldymas – puiki priemonė įveikti 
ne tik skaitmeninę, bet ir apskritai negalią tu-
rinčių asmenų atskirtį. Tuo labiau kad ir skai-
tmeninio turinio, ir skaitmeninių paslaugų pa-
siūla nuolat didėja, todėl asmenys, mokantys ir 
galintys pasinaudoti naujomis technologijomis, 
išsyk tampa pranašesni už kitus. Informacinės 
technologijos leidžia mums greitai ir kokybiškai 
atlikti darbo ir mokymosi užduotis, valdyti tu-
rimą informaciją, galiausiai integruoti techno-
logijas į savo kasdienybę. Kad ir kaip būtų, ne 
visi turi galimybę ir geba pasinaudoti turimais 
ištekliais ir inovacijomis, todėl šių gebėjimų ug-
dymas – viena ir įtraukties sėkmės prielaidų. 
Kokios galėtų būti dar kitos efektyvios moky-
mosi formos ir priemonės, kaip į ugdymo(si) 
procesus galėtų ir turėtų įsitraukti ne tik pats 

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/neigaliuju-suaugusiuju-sekminga-integracija-i-visuomene-ar-tikrai-itrauki-yra-musu-svietimo
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besimokantysis, bet ir jo artimiausia aplinka, 
kodėl tai svarbu ir naudinga, analizuojama 
straipsnyje „Efektyviausios mokymosi formos: 
Lietuvos geroji patirtis“. Šio straipsnio dėmesio 
centre – negalią turinčių vaikų ugdymas, tačiau 
pateikti patarimai gali būti naudingi ir suaugu-
siųjų švietėjams.

Europos Sąjungos šalyse neįgaliųjų įtrauktis į 
mokymąsi ir švietimą yra skirtinga. Visgi net 
ir tose šalyse, kuriose negalią turinčių asme-
nų įtraukimas į švietimo sistemą – o kartu ir 
visuomenę – nėra didelis, galima rasti įdomių 
ir naudingų iniciatyvų, kurios paskatintų kie-
kvienu atveju ir kitus ieškoti tinkamų įtraukties 
būdų ir priemonių.

IKT – kurčiųjų gyvenimo kokybei

Štai Bulgarijoje netgi nėra tikslios statistikos, 
kiek, pavyzdžiui, žmonių turi klausos negalią 
(manoma, kad apie 120 tūkst., apie 30 tūkst. 
ji – pakankamai sunki), o kurtiesiems apskritai 
sunku įgyti išsilavinimą, gauti socialines pas-
laugas ir patekti į darbo rinką. Tuo labiau kad 
aktyviai dirbančių gestų kalbos vertėjų Bulga-
rijoje yra apie 25–30. Negalėdami laisvai ben-
drauti, kurtieji lieka įkalinti savo bendruomenė-
je, dažniausiai nesuprasti, ir gyvena atsiskyrę. 
Tačiau ir čia kuriamos įvairios iniciatyvos, ieš-
koma galimybių. Viena tokių – Ašodo Deran-
donjano (Ашод Дерандонян) įsteigtas fondas 
„Listen Up“, kuris kurčiuosius bando visiškai 
integruoti į visuomenę pasitelkus šiuolaikines 
informacijos ir ryšių technologijas. Įdomu, kad 
Fondo steigėjas pats yra kurčias. Galbūt todėl 
per kelerius JAV ir Kanadoje praleistus me-
tus jis suprato, kad būtent technologijos gali 
sukurti sąlygas kurtiems žmonėms naudotis 
informacija, komunikacija ir socialinėmis pas-
laugomis. Siekiant nutiesti tiltą tarp kurčiųjų 
ir girdinčiųjų, buvo sukurta ir įdiegta interne-
to platforma bei išmaniųjų prietaisų mobilioji 
programėlė. Šių priemonių paskirtis – padėti 
kurtiesiems bendrauti su žmonėmis, kurie ne-
moka gestų kalbos. Platforma veikia per vaizdo 
sąsają su gestų kalbos vertėju, kuris realiuoju 

laiku išverčia kalbą į tekstą ir taip padeda ben-
drauti kurtiesiems bei girdintiesiems šios tech-
nologijos naudotojams. Apie kitus sumanymus 
galima daugiau paskaityti „Epale“ platformos 
straipsnyje „Kurčiųjų ir girdinčiųjų komunikaci-
ja – visiškai kitaip“.

IRT tinkamumas ir pritaikymas 
neįgaliesiems yra ne pasirinkimas,  
bet būtinybė! 

Įvairių informacinių ir ryšių technologijų (to-
liau – IRT) naudojimas mokymo(si) procese 
nėra naujiena, bet kaip šios priemonės turi būti 
pritaikytos neįgaliems ar turintiems specia-
liųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) ugdyti-
niams, kad būtų galima toliau gerinti jų socia-
linę įtrauktį ir netiesiogiai stiprinti dalyvavimą 
mokymosi procese bei apskritai viešajame vi-
suomenės gyvenime, galima skaityti leidinyje 
apie universalaus dizaino priemonių kūrimą ir 
taikymą. Universalaus dizaino priemonės api-
būdinamos kaip „[…] tokios aplinkos dizainas ir 
komponavimas, su kuria susipažinti, suprasti ir 
naudotis gali visi žmonės, neatsižvelgiant į jų 
amžių, ūgį, gebėjimus arba negalią. T. y. aplin-
ka (arba bet koks pastatas, produktas, arba 
paslauga toje aplinkoje) turėtų būti suprojek-
tuota taip, kad atitiktų visų žmonių, norinčių ja 
pasinaudoti, poreikius“.

Ir nors IRT priemonės arba saitynas pašali-
na bendravimo ir sąveikos kliūtis, su kuriomis 
daugelis susiduria fiziniame pasaulyje, prastai 
sukurtos interneto svetainės, programos, tech-
nologijos ar įrankiai gali sudaryti kliūtis, dėl ku-
rių žmonės negalės jais naudotis. Taigi jų tin-
kamumas ir pritaikymas neįgaliesiems yra ne 
pasirinkimas, bet būtinybė! Be to, nors turinio 
ir vykdomų veiklų vertė – nepaprastai svarbi, 
tinkamumo naudoti svarba – lemiama. Nėra 
prasmės turėti didelės vertės ir ugdymo poten-
cialo turinį, jei naudoti įrankį nepatogu ir (arba) 
tam reikia nebūtinų kognityvinių pastangų, dėl 
kurių tampa neįmanoma mokytis. Plačiau apie 
tai skaitykite „Handbook of ict and design prac-
tices for universal learning environments“.

https://epale.ec.europa.eu/en/node/26672
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https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/handbook-ict-and-design-practices-universal-learning-enviroments
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Ryšys tarp mokytojo ir mokinio –  
durys į neįgaliųjų įtraukties sėkmę

Apie Suomijos švietimo sistemą turbūt daugelis 
esame girdėję, todėl, ko gero, nenuostabu, kad 
Suomijoje didelis dėmesys skiriamas ir patiems 
neįgaliesiems, ir jų integracijai į visuomenę. 
Ieškoma naujų metodų, taikomos įvairios tech-
nikos tam, kad neįgaliųjų prisitaikymas naujo-
joje aplinkoje būtų kuo sklandesnis ir greites-
nis. „Svarbiausia – žmogus turi talentą, o mūsų 
pareiga – jį ugdyti“ – taip apie negalią turinčius 
mokinius kalba jų ugdymo įstaigos vadovas. Ko 
gero, kaip tik tikėjimas, kad negalią turintis mo-
kinys gali išmokti, kad ir jis gali būti kam nors 
gabus, atidaro duris į sėkmę. Ir jei nepavyksta iš 
karto, galima praktiškai tą patį dalyką išbandyti 
daug kartų. O jei dar praktinio mokymo priemo-
nės papildytos kūrybiškais metodais, o moki-
nio gebėjimai lavinami per juslių stimuliavimą, 
ko gero, sėkmė anksčiau ar vėliau garantuota. 
Aišku, svarbu, kad mokytojas, dirbdamas su ne-
galią turinčiu mokiniu, tiksliai numatytų, kokio 
tikslo siekia. Taigi ryšys tarp mokytojo ir moki-
nio, neatsižvelgiant į tai, ar jis neįgalus, ar – ne, 
suomių nuomone, – svarbiausia. Apie konkre-
čius metodus ar jų derinius, atsižvelgiant netgi 
į sunkumus ar ypatumus, kuriuos turi konkretūs 
mokiniai, skaitykite „Epale“ platformoje.

Tame pačiame straipsnyje galima rasti ir idėją, 
kad, prireikus, mokiniai gali naudoti ir įvairias 
kompensacines priemones. Pavyzdžiui, sutriku-
sio intelekto mokiniai gali rinktis alternatyviąją 
komunikaciją – naudotis planšetiniame kom-
piuteryje įdiegta interneto programa „Papunet“. 
Alternatyviosios komunikacijos sistemos gali 
būti įvairios: konkretūs grafiniai simboliai; abs-
traktūs grafiniai simboliai; daiktai ir simboliai; 
nuotraukos ir simboliai; paveikslėliai ir simbo-
liai; žodžiai; raidynas. Tam tikros komunikaci-
jos rūšies pritaikymas priklauso nuo asmens 
prieškalbinių įgūdžių, išsivystymo lygio, kalbos 
supratimo, mąstymo, regėjimo ir regimojo su-
vokimo lygio, klausos ir suvokimo klausa lygio 
bei asmens fizinių galimybių. Naudojant alter-
natyviąją komunikaciją, sutaupoma daug laiko 

siekiant suprasti mokinį. Kita vertus, toks moki-
nys gali mokytis kartu su kitais, o tai dar labiau 
didina jo įtraukties galimybes.

Iš tiesų puiku, kad negalią turinčių asmenų 
mokymui(si) kuriamos specialios metodikos, 
aplinkos, įrankiai, tačiau labai svarbu sudaryti 
realias galimybes negalią turintiems žmonėms 
mokytis ir dirbti kartu su visais visuomenės na-
riais ir įprastose mokymosi ar darbo vietose. 
Daugiau apie tai straipsnyje „Įtraukus neįgalių-
jų švietimas atveria galimybes dalyvauti įpras-
tame gyvenime“.

Kitas ne mažiau svarbus aspektas – forma-
vimas suvokimo, kad kiekvienas žmogus, ne-
atsižvelgiant į jo amžių, statusą, padėtį ar kt. 
ypatumus ir turimą negalią, – ne kaip kažko 
negalintis, o, atvirkščiai – kaip galintis atlikti, 
dalyvauti, mokytis, tik – kitaip. Pagal Suomijos 
pavyzdį tikėjimas, kad ir negalią turintis žmo-
gus gali, tik galbūt gali kitaip, – esminė neįga-
liųjų įtraukties nuostata. Kaip rašoma straips-
nyje „Kiekvienas galime kitaip“, kiekvienas 
asmuo turi potencialo mokytis, tik kiekvieno 
mūsų „galėjimas“ yra individualus.

Akivaizdu, kad visavertė įtrauktis galima tik 
abiem pusėms, t. y. tiek negalią turintiems, 
tiek jos neturintiems, aktyviai dalyvaujant. Tai-
gi būtina tikslinti visuomenei įtraukaus švieti-
mo ir mokymo (ugdymo) sąvoką, kad įtraukus 
švietimas suprantamas kaip „žmonių, turinčių 
negalią, galimybė kartu su visais mokytis toje 
pačioje aplinkoje ir su savo bendraamžiais“. 
Apie tai rašoma straipsnyje „Negalią turinčių 
asmenų sėkmingos profesinės integracijos te-
orinės prielaidos“ (https://epale.ec.europa.eu/
en/node/35022). Tarsi grindžiama idėja, kad 
norint padidinti negalią turinčių asmenų įtrauktį 
pirmiausia reikia pradėti nuo negalią turinčiųjų 
ugdymo(si) kartu su jos neturinčiaisiais.

Kad įtrauktis būtų sėkminga, aktualios ir andra-
gogų (suaugusiųjų švietėjų) didaktinės kompe-
tencijos, jų gebėjimai ir darbo su neįgaliaisiais 
bei mišriomis grupėmis patirtis. Kokias patirtis 
turi kitos šalys ir kokia jų patirtis gali būti nau-

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/darbo-su-neigaliais-metodai-panevezio-darbo-rinkos-mokymo-centro-darbuotoju-mokomojo-vizito
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukus-neigaliuju-svietimas-atveria-galimybes-dalyvauti-iprastame-gyvenime
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukus-neigaliuju-svietimas-atveria-galimybes-dalyvauti-iprastame-gyvenime
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukus-neigaliuju-svietimas-atveria-galimybes-dalyvauti-iprastame-gyvenime
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/kiekvienas_galime_kitaip.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/node/35022
https://epale.ec.europa.eu/en/node/35022
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dinga mums – atsakymus į šiuos klausimus ir 
idėjų galima rasti straipsnyje „Švietimo srityje 
dirbančių darbuotojų gebėjimų stiprinimas: ge-
roji patirtis“. Pateikiama daug naudingų pata-
rimų ir metodų, kurie, nors ir su tam tikromis 
modifikacijomis, gali būti panaudoti mišriose 
grupėse. 

Pritaikykime: patarimai, kaip 
sėkmingiau įtraukti neįgaliuosius  
į mokymą(si)

• Palaikykite pavienes iniciatyvas, kurių Lie-
tuvoje tikrai yra, tačiau reikalaukite, kad 
Lietuvos politikai ir kiti atsakingi asmenys 
sukurtų vieningą sistemą, kuri rūpintųsi ne 
tik neįgaliųjų švietimu, bet ir integracija 
(įtrauktimi) bei likusios visuomenės dalies 
švietimu: svarbu parodyti, ką negalią tu-
rintys asmenys geba padaryti, atlikti, kaip 
dalyvauti ir pan.

• Sudarykite realias galimybes negalią turin-
tiems žmonėms mokytis ir dirbti kartu su 
visais visuomenės nariais įprastose moky-
mosi ar darbo vietose. 

• Formuokite suvokimą, kad kiekvienas žmo-
gus, neatsižvelgiant į jo amžių, statusą, 
padėtį ar kt. ypatumus ir turimą negalią, 
yra ne kaip kažko negalintis, o, atvirkščiai – 
kaip galintis atlikti, dalyvauti, mokytis, tik – 
kitaip. 

• Aiškinkite visuomenei įtraukaus švietimo 
ir mokymo (ugdymo) sąvoką, kad „įtrau-
kus švietimas suprantamas kaip žmonių, 
turinčių negalią, galimybė kartu su visais 
mokytis toje pačioje aplinkoje ir su savo 
bendraamžiais“.  

• Stiprinkite andragogų (suaugusiųjų švie-
tėjų) didaktines kompetencijas, sudarykite 
sąlygas jiems ugdytis ir įtvirtinti jau turimų 
gebėjimų bei darbo su neįgaliaisiais ir su 
mišriomis grupėmis patirtis. 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/26673
https://epale.ec.europa.eu/en/node/26673
https://epale.ec.europa.eu/en/node/26673
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Vyresnio amžiaus 
žmonės – žydintys 
daugiamečiai.  
Kaip jais tapti?

Įvadas

Oficialiosios statistikos portalo duomenimis12.  
2019 m. pradžioje Lietuvoje 552,4 tūkst., arba 
19,8 proc., nuolatinių gyventojų buvo pagyve-
nę (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonės. Kas 
septintas vyras ir kas ketvirta moteris – 65 
metų ir vyresnio amžiaus. Pagyvenusių žmonių 
skaičius šalyje, palyginti su 2018 m. pradžia, 
padidėjo 0,6 tūkst., arba 0,1 proc. Atsižvelgiant 
į statistinius duomenis, vyresnio amžiaus žmo-
nių skaičius didėja, taigi būtina atkreipti dėmesį 
į aktyvų senėjimą, skatinti visavertišką vyres-
nių žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime, 
įsitraukimą į darbo rinką, visuomenines veiklas, 
jų organizavimą. 

Su kokiomis problemomis susiduria vyresnio 
amžiaus žmonės ir kaip mokymasis gali padėti 
jas išspręsti? Kodėl vyresnio amžiaus žmonėms 
prasminga mokytis?  Ar senjorai gali būti sava-
noriai ir kaip įtraukti juos į savanorišką veiklą? 
Kas padeda vyresniesiems nugalėti elektroni-
nių paslaugų baimę? Kas laikoma kartų moky-
musi ir kodėl reikėtų taikyti šį mokymosi būdą?

Atsakymus į šiuos klausimus rasite šioje daly-
je. Tikimasi, kad sėkmingos mokymosi patirtys, 
aptartos „Epale“ platformoje, padrąsins vyres-
nio amžiaus žmones nugalėti vidines baimes, 
abejones ir paskatins aktyviai dalyvauti moky-
mosi bei visuomeninėse veiklose.

Susipažinkime:  
vyresnio amžiaus žmonės 
Kas jie – vyresnio amžiaus žmonės?

Kokio amžiaus asmenys laikytini vyresniais, 
įvairiuose šaltiniuose nurodoma skirtingai. Pa-
vyzdžiui, ekonomikos mokslo atstovai vyresnio 
amžiaus asmenį tapatina su pensinio amžiaus, 
sociologai – su senelio (-ės) vaidmens atlikimu. 
Pasaulinė sveikatos organizacija13 siūlo 60–74 
metų žmones laikyti pagyvenusiais, nes jie dar 
fiziškai pajėgūs ir gali būti socialiai aktyvūs, vy-
resnius (75–90 metų) – senais, o daugiau kaip 
90 metų – ilgaamžiais.

Kokiais pagrindiniais kriterijais apibūdinamas 
amžius? Kaip pagal šiuolaikines amžiaus tarps-
nių teorijas apibūdinami amžiaus tarpsniai?

• Biologinių funkcijų kaita. Jos pagrindą su-
daro individo biologinis senėjimas – as-
mens biologinių funkcijų gebėjimų raidos 
etapas, kai mažėja darbinis produktyvu-
mas, keičiasi socialinė ir ekonominė padė-
tis, vargina sveikatos problemos.

• Raidos užduočių kaita. Psichologas R. J. Ha-
vighurstas14 (1972) tyrinėjo, kaip keičiasi 
visuomenės lūkesčiai pagal individo elgesį 
jam bręstant. Šiam socializacijos aspektui 
paaiškinti jis vartojo terminą „raidos už-
duotis“. Raidos uždavinius iškelia žmogaus 
gyvenimo tėkmė (keičiasi šeiminis statu-
sas, profesinis gyvenimas, brandos laips-
nis) ir visuomeninio gyvenimo pokyčiai. Jei 
užduotis neįvykdoma laiku, žmogui būnant 
tam tikro amžiaus, ji komplikuoja tolesnį 
gyvenimą. Viena neatlikta užduotis gali iš 
dalies arba visiškai sužlugdyti kitų raidos 
užduočių vykdymą.

• Socialinės padėties situacija. Socialine pra-
sme vyresnio amžiaus asmens gyvenimo 
laikotarpis šiandien turi teisinę apibrėžtį – 
tai fizinis amžius, kai žmonės pasitraukia iš 
darbo ir jiems reikia tam tikrų gerovės pa-
šalpų, pavyzdžiui, senatvės pensijos ir kitų.

• Demografinis aspektas. Pagal šį aspektą 
vyresnio amžiaus kategorijai priskiriami as-
menys, „išėję“ iš reproduktyvaus amžiaus, 
t. y. nedalyvaujantys darbo rinkoje.



  Įvairiaspalvė visuomenė – įvairūs įtraukties būdai  |  49

Kaip kito požiūris į amžiaus tarpsnius? Istori-
nėje perspektyvoje asmens raida imta domė-
tis dar Antikoje. Amžiaus riba, kai asmuo buvo 
laikomas senu Antikos laikais, nenustatyta: tai 
priklausė nuo išvaizdos ir aplinkybių. „Antiki-
niai“ mąstytojai pripažino vyresniųjų išmintį ir 
siūlė rodyti jiems tam tikrą pagarbą. Viduram-
žiais požiūris į vyresniuosius priklausė nuo jų 
padėties, statuso visuomenėje.

Viena žymiausių socialinės asmenybės teori-
jų – Eriko Eriksono psichosocialinė asmenybės 
teorija (1963, 1968). Mokslininkas išskiria aš-
tuonis amžiaus tarpsnius. Pagal šią teoriją pas-
kutinysis tarpsnis prasideda sulaukus 65 metų. 
Šiame tarpsnyje žmogus susiduria su išskyrimo 
iš visuomenės jausmu, kadangi priverstas palikti 
darbą, jo karjera baigta arba artėja prie pabai-
gos, asmuo priverstas didžiąją laiko dalį praleisti 
namuose. Biologinis senėjimas verčia justi ne-
reikalingumo jausmą, kai tiek kūnas, tiek mąs-
tymas nebesugeba judėti sparčiai kintančioje 
technologijų visuomenėje. Šis tarpsnis – tai bran-
džios išminties tarpsnis, jeigu vyresni suaugusie-
ji išmoksta susitaikyti patys su savimi, priimti ir 
vertinti savo praeitį. Jei tai nepavyksta, žmonės 
kenčia nuo depresijos, patiria nusivylimą.

Apie kokio amžiaus  
žmones kalbėsime mes? 

Šiame leidinyje vyresnio amžiaus žmonėmis 
laikomi 60 metų ir vyresni asmenys, kadangi 
Lietuvoje į šią amžiaus grupę nukreipta svei-
kos gyvensenos ir kitos profilaktinės sveikatos 
priežiūros paslaugų plėtra, be to, pagal Euro-
pos Sąjungos statistikos tarnybos („Eurostat“) 
ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenda-
cijas pagyvenusiais asmenimis siūloma laikyti 
65 metų sulaukusius gyventojus.

Pajauskime: su kokiais iššūkiais 
susiduria vyresnio amžiaus žmonės? 

Laikotarpis, kai žmogus peržengia vyresnio 
amžiaus ribą, neatsiejamas nuo pokyčių: ne-
tenkama darbo, sumažėja pajamos, dažnai 
patiriama vienatvė, randasi daug laisvo laiko, 

kamuoja nevisavertiškumo, menkavertiškumo 
jausmai. Labiausiai vyresnio amžiaus žmo-
nes slegia rūpestis, kaip išsaugoti nepriklau-
somybę, judėjimo laisvę ir galimybę dalyvauti 
bendruomenės gyvenime, kadangi dažniausiai 
sulaukus pensijos prarandama daugelis socia-
linių įsipareigojimų, kurie ir vyresniame amžiu-
je skatintų naudingai veikti. Vyresnio amžiaus 
asmens statusas tampa neapibrėžtas ir neaiš-
kus. Jie išstumiami iš profesinės veiklos, nors 
daugelis vis dar yra produktyvūs ir gali ją tęsti. 
Prarandami socialiniai vaidmenys, kurie yra la-
bai svarbūs kiekvienam individui, kadangi per 
juos vyksta savęs suvokimas.

Vis dėlto gyvenant modernioje visuomenėje 
senėjimas nebe toks, koks buvo kadaise, se-
nėjimo procesas nebėra vien fizinis reiškinys, 
o vyresnio amžiaus žmonių padėtis šiandien 
smarkiai keičiasi. Tam didelį poveikį daro tech-
nologinė pažanga, kuri atneša daug pokyčių. 
Jei nespėjama keistis kartu su jomis, tampama 
visuomenės atsiskyrėliu, gyventi darosi nejau-
ku, o poreikis mokytis visą gyvenimą tampa 
dar aktualesnis nei bet kada anksčiau.

Susimąstykime: kaip mokymasis gali 
padėti įveikti kasdienius iššūkius? 

Kodėl vyresnio amžiaus  
žmonėms prasminga mokytis?

Senėjant Lietuvos visuomenei, vyresnio am-
žiaus asmenys sudaro vis didesnę visuomenės 
dalį, taigi aktyvi jų socialinė įtrauktis turi vis 
akivaizdesnę įtaką visuomenės gyvenimui.

Vyresnio amžiaus žmonių dalis mūsų visuome-
nėje didėja dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės. 
Švietimas daro didelį poveikį gyvenimo koky-
bei senatvėje. Tai atveria naujas suaugusiųjų 
švietimo galimybes, tačiau kartu kelia ir naujų 
iššūkių, teigia Christine Bärnthaler straipsnyje 
„Kartų mokymasis – mokymasis kartu lygiomis 
teisėmis“.

Mokymasis ir švietimas tėra tik pagyvenusių 
žmonių pramoga ar laisvalaikio leidimo būdas? 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/intergenerational-learning-learning-together-equal-footing
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/intergenerational-learning-learning-together-equal-footing
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Tikrai ne. Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavi-
mas suaugusiųjų švietime skatina psichinę ir 
fizinę gerovę, socialinę integraciją ir socialinį 
dalyvavimą. Anot Austrijos gerontologijos tyri-
nėtojo Antono Amanno, mokymasis sustiprina 
teigiamą senatvės įvaizdį, gerina senų žmonių 
numatymo ir situacijų su kritiniais įvykiais su-
pratimą, padeda numatyti ir spręsti kritinius 
gyvenimo įvykius. Švietimo ekspertai teigia, 
kad mokymasis būtinas, norint rasti savo kelią 
pasaulyje ir jį formuoti. Nedalyvavimas moky-
mo ir mokymosi užsiėmimuose gali kelti soci-
alinę atskirtį, pavyzdžiui, neišmokus naudotis 
mobiliuoju telefonu ar internetu mažėja ben-
dravimo galimybės.

Mokomės tik dėl profesijos ar ir gyvenimo? Nors 
daugelis žmonių sutaria dėl mokymosi naudos 
vyresnio amžiaus žmonėms, diskusija (bent jau 
politiniu lygmeniu) dažnai nukreipta tik į dirban-
čių vyresnio amžiaus asmenų mokymą. Pensinio 
amžiaus asmenų mokymasis dažnai laikomas 
tik laisvalaikio leidimu (tai tiesa, bet ne tik!), tai-
gi nėra skiriamas pakankamas politinis dėme-
sys. Visgi mokymuisi sulaukus 75 metų reikėtų 
skirti daugiau dėmesio.

Taigi leiskite Jūsų paklausti: kaip jūs norėtumėte 
praleisti savo paskutinius metus? Priešais tele-
vizorių ar mokydamiesi naujų dalykų? Pats vie-
nas ar bendraudamas su kitais žmonėmis?

Puikus vyresnio amžiaus žmonių 
įtraukimo į mokymąsi pavyzdys –  
trečiojo amžiaus universitetai

Kas yra trečiojo amžiaus universitetas (to-
liau – TAU)? TAU kaip neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo forma Lietuvoje turi palyginti neilgą 
tradiciją, atsiradusią atskirų veiklių ir iniciaty-
vių žmonių, besivadovaujančių Medardo Čo-
boto iniciatyva, perkėlus gerą Vakarų šalių pa-
tirtį į besikeičiančią Lietuvą. Šiandien trečiojo 
amžiaus universitetas Lietuvoje apibrėžiamas 
kaip savarankiška, savanoriška organizacija, 
užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę 
socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų 
efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, pa-
laikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą.

Europoje TAU misiją apibūdina tokie šių organi-
zacijų veiklos principai.

• Remti vyresnio amžiaus žmonių geresnę 
socialinę integraciją į visuomenę, galimy-
bių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą vi-
suomenės nuomonės formavimo ir spren-
dimo priėmimo procesuose.

• Ištirti ir propaguoti vyresnio amžiaus žmo-
nių kultūrinę ir visuomeninę patirtį.

• Skatinti skirtingų kartų bendravimą, parem-
tą solidarumo ir kooperacijos principais.

• Organizuoti paskaitas, konferencijas, semi-
narus, keliones ir susitikimus su Lietuvos 
ir užsienio šalių specialistais, dėstytojais, 
mokytojais, gydytojais ir kitais visuomenės 
veikėjais.

• Organizuoti renginius, sudaryti sąlygas 
tikslingai leisti laisvalaikį pagal gebėjimą ir 
galimybes.

• Propaguoti sportą bei kūno kultūrą kaip ge-
riausią priemonę sveikatai ir darbingumui 
palaikyti.

• Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą švie-
timo, socialinėje ir kitose panašiose srityse.

• Palaikyti ryšius su užsienio visuomenėmis, 
nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis or-
ganizacijomis.

• Vykdyti socialinės apsaugos ir globos, sani-
tarinės priežiūros programas.

• Vykdyti kitą veiklą socialinėje, sveikatinimo 
ir kultūros srityse.

• Organizuoti labdaros akcijas.

Ar vyresnis amžius yra aktyvaus gyvenimo pa-
baiga? Ne, jokiu būdu – tai viena pagrindinių 
trečiojo amžiaus universiteto nuostatų. Nepai-
sant vis dar pasitaikančio skeptiško požiūrio į 
vyresnio amžiaus žmonių mokymąsi (vyresnio 
amžiaus asmenys nesukuria ekonominio pro-
dukto; suaugusiųjų švietimas skirtas profesi-
nėms kompetencijoms tobulinti, persikvalifi-
kuoti ir kt., o tai aktualu dirbantiems žmonėms, 
t. y. dažniausiai asmenims iki 65 metų), yra 
puikių pavyzdžių, kad vyresnio amžiaus žmo-
nės, lankydami TAU, yra užimti, mažiau serga, 
susiranda naujų socialinių ryšių, savanoriauja 
ir kt. Visa tai suteikia jiems kokybiškesnį gyve-
nimą ir teikia naudą visuomenei. Su šiais pa-
vyzdžiais galima susipažinti čia.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/kaip-padidinti-lietuvos-treciojo-amziaus-universitetu-tarptautiskuma-europiniame-kontekste
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/treciojo-amziaus-universitetu-nauda-visuomenei
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Kuo patrauklūs Lietuvos TAU? Šiandien Lietu-
voje yra daugiau nei 60 tokių universitetų. Jie 
vyresnio amžiaus žmonėms suteikia galimybes 
toliau tobulėti, lavintis, siekti žinių asmeninėje, 
socialinėje, politinėje ir profesinėje srityse. Kie-
kvienas, sulaukęs 45-erių, už visiškai simbolinį 
mokestį gali rinktis bet kurią iš siūlomų paskai-
tų, seminarų ir kitų veiklų.

Ar TAU – tik naujų žinių šaltinis? Ne, žinios čia 
tikrai nėra vienintelis, net ir ne pats svarbiau-
sias dalykas. Svarbiausia – suteikta galimybė 
atsiskleisti, rasti bendraminčių ir tiesiog kartu 
džiaugtis gyvenimu. Kaip tai vyksta aprašoma 
straipsnyje.

Kokios iniciatyvos vyksta Lietuvos TAU: 

• „Socialinė atsakomybė Marijampolės TAU 
senjorams – nesvetima“;

• „TAU dovanos Lietuvai“; 

• „Šalies trečiojo amžiaus universitetai Lie-
tuvos 100-metį švenčia išradingai“;

• „Senjorų neformalusis švietimas: Marijam-
polės TAU patirtys pasitinkant Lietuvos 
šimtmetį“; 

• „Mūsų lyderiai. Interviu su Ona Sakalauskie-
ne: „Didžiausias turtas man – žmonės ir 
bendravimas su jais“; 

• „Nacionalinė trečioji TAU universiada Ma-
žeikiuose subūrė 500 TAU sportininkų“; 

• „Kauno r. TAU studentai, gyvenantys skir-
tingose Kauno rajono seniūnijose, išsiuvi-
nėjo 25 Kauno r. seniūnijų herbus“.

Projektinė veikla –  
įdomi mokymosi patirtis

Susiduriant vis su naujais globalizacijos iššū-
kiais, norėdami lanksčiai prisitaikyti prie greitai 
besikeičiančio ir daugybę sąsajų turinčio pa-
saulio, vyresnio amžiaus asmenys turi išsiug-
dyti nemažai bendrųjų gebėjimų.

Šiuo atžvilgiu švietimas – tiek socialine, tiek 
ekonomine prasme – turi vaidinti svarbų vai-
dmenį ir užtikrinti, kad vyresnio amžiaus as-
menys įgytų bendrųjų gebėjimų, būtinų norint 
greitai prisitaikyti prie minėtų pokyčių.

Tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių organi-
zacijų, vykdančių įvairius socialinius projektus, 
tikslas – skatinti vyresnio amžiaus asmenų soci-
alinę integraciją, keisti netinkamas visuomenės 
nuostatas, stiprinti kultūrinę, tautinę, patriotinę, 
švietėjišką ir socialinę veiklą. Projektinė veikla 
kaip aktyvaus mokymosi būdas vyresnio am-
žiaus asmenims sudaro palankias sąlygas visa-
pusiškai tobulėti ir įgyti bendrųjų gebėjimų.

Skaitmeninio raštingumo  
mokymasis bibliotekose

Skaitmeninis raštingumas – vienas iš aštuonių 
pagrindinių gebėjimų. Jis apima gebėjimą pati-
kimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninė-
mis technologijomis ieškant informacijos, ben-
draujant ir sprendžiant pagrindines problemas 
visose gyvenimo srityse. Daugeliui mūsų tai 
gali atrodyti paprasta, tačiau vyresnio amžiaus 
asmenų skaitmeninio raštingumo lygis nepa-
kankamas, o dalis gyventojų internetu išvis ne-
sinaudoja. Siekdamos padėti vyresniajai kartai 
geriau integruotis į informacinių technologijų 
pasaulį, prie skaitmeninio suaugusiųjų švietimo 
aktyviai prisideda Lietuvos bibliotekos.

E. žinios kiekvienam

Informacinių technologijų plėtra, vis platesnis jų 
taikymas, viešųjų ir verslo paslaugų perkėlimas 
į elektroninę erdvę išryškina mokėjimo naudotis 
kompiuteriu, tam tikromis programomis ir inter-
netu poreikį. Atsižvelgdama į šį poreikį, Pane-
vėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka vy-
resnio amžiaus žmonėms parengė nemokamą 
mokymų programą „E. žinios kiekvienam 3“. Šia 
programa siekta padėti įveikti naujų technologi-
jų baimes, parodyti interneto teikiamą naudą ir 
plačias pritaikymo galimybes, suteikti praktinių 
naudojimosi kompiuteriu, įvairiomis programo-
mis ir internetu įgūdžių, skatinti efektyviai nau-
dotis socialiai reikšmingomis įvairių institucijų e. 
paslaugomis. Apie bibliotekos vykdytą projektą.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ypatingi-universitetai-kuriuose-senjorai-atranda-gyvenimo-dziaugsma
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/socialine-atsakomybe-marijampoles-tau-senjorams-nesvetima
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/socialine-atsakomybe-marijampoles-tau-senjorams-nesvetima
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/tau-dovanos-lietuvai
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/salies-treciojo-amziaus-universitetai-lietuvos-100-meti-svencia-isradingai
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/salies-treciojo-amziaus-universitetai-lietuvos-100-meti-svencia-isradingai
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/senjoru-neformalusis-svietimas-marijampoles-tau-patirtys-pasitinkant-lietuvos-simtmeti
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/senjoru-neformalusis-svietimas-marijampoles-tau-patirtys-pasitinkant-lietuvos-simtmeti
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/senjoru-neformalusis-svietimas-marijampoles-tau-patirtys-pasitinkant-lietuvos-simtmeti
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/musu-lyderiai-interviu-su-ona-sakalauskiene-didziausias-turtas-man-zmones-ir-bendravimas-su
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/musu-lyderiai-interviu-su-ona-sakalauskiene-didziausias-turtas-man-zmones-ir-bendravimas-su
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/musu-lyderiai-interviu-su-ona-sakalauskiene-didziausias-turtas-man-zmones-ir-bendravimas-su
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nacionaline-trecioji-tau-universiada-mazeikiuose-subure-500-tau-sportininku
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nacionaline-trecioji-tau-universiada-mazeikiuose-subure-500-tau-sportininku
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/auksarankes-senjoros-sukure-unikalu-pano
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/auksarankes-senjoros-sukure-unikalu-pano
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/auksarankes-senjoros-sukure-unikalu-pano
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32006H0962
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/kviecia-gyventojus-i-mokymus-atrasti-kompiuterio-ir-interneto-galimybes
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Įgyta drąsa naudotis  
elektroninėmis paslaugomis

Vyresnio amžiaus žmonėms informacinės 
technologijos nėra organiška gyvenimo dalis, 
kaip interneto visuomenėje jau gimusiems vai-
kams. Statistika rodo, kad vyresnioji karta vis 
dar labai mažai naudojasi e. paslaugomis, nes 
bijo ir nepasitiki savimi, neturi gebėjimų arba 
visai nežino apie tokią galimybę. 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji bibliote-
ka, įgyvendindama projektą „Nugalėk elektro-
ninių paslaugų baimę“, kartu su e. paslaugas 
gyventojams teikiančiomis įmonėmis („Sodra“, 
VMI, Registrų centru, Lietuvos paštu, „Swed-
bank“, „Eurovaistine“, „Keleiviniu transportu“, 
„Barbora“, Lietuvos dailės muziejumi, Lietuvos 
aklųjų biblioteka ir Klaipėdos miesto savivaldy-
be) bei viešinimo įmonėmis susivienijo bendram 
tikslui – paskatinti vyresnio amžiaus žmones 
aktyviau naudotis valstybės institucijų, įstaigų ir 
viešosiomis elektroninėmis paslaugomis.

Straipsnyje „Nugalėti elektroninių paslaugų bai-
mę padės biblioteka“ dalijamasi patirtimi, kaip 
senjorai buvo kviečiami aktyviau naudotis vals-
tybės institucijų, įstaigų ir viešosiomis elektroni-
nėmis paslaugomis bei drauge nugalėti baimes 
ir saugiai kurti skaitmeninę visuomenę.

Išmaniosios technologijos  
ir kūrybiškumas

Per projektines veiklas vyresnio amžiaus as-
menims skaitmeninių įgūdžių padeda įgyti 
vykdomi tarptautiniai projektai. Pavyzdžiui, 
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji bibliote-
ka parengė ir koordinavo tarptautinį projektą 
„Mokymasis, išmaniosios technologijos ir kū-
rybiškumas“. Įgyvendinant projektą stebėta ir 
analizuota, kaip 60 vyresnio amžiaus žmonių 
Lietuvoje, Čekijoje ir Norvegijoje mokėsi anglų 
kalbos ir informacinių technologijų, siekdami 
žinias pritaikyti sprendžiant kasdienes proble-
mas. Mokymai vesti pritaikius įvairias kūrybi-
nes užduotis. Nemažas dėmesys buvo skirtas 
suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodams. 

Tarptautinis bendradarbiavimas leido ne tik su-
sipažinti su partnerių mokymosi būdais, bet ir 
tinkamiausius pritaikyti sau. 

Viešint Čekijoje, Prachaticėje, dalyvius sudo-
mino efektyvesnio kalbos mokymosi – su-
gestopedijos – metodas. Norėdami sumažinti 
psichologines kliūtis ir įveikti baimę mokantis 
anglų kalbos, Čekijos partneriai pasitelkia dai-
navimą ir žodžių žaidimus. Šis metodas taip 
pat padeda tobulinti tartį: daug kartų dainose 
ar žaidimuose kartojant tuos pačius žodžius 
galima išmokti ir naujų žodžių, ir gramatikos 
taisyklių. Ignaliniečiai šį metodą taip pat pra-
dėjo taikyti – lietuviškas liaudies dainas verčia 
į anglų kalbą.

Projekto dalyvius ypač sužavėjo Norvegijoje 
taikomų veiklų inovatyvumas. Viena tokių vei-
klų – apyrankių „Fitbit“ naudojimas, siekiant 
paskatinti daugiau judėti, aktyviau gyventi. 
Per socialinį tinklą „Facebook“ ar pokalbių pro-
gramą „Skype“ norvegų senjorai kviečia savo 
draugus ar kolegas iššūkiams, nes drauge siek-
ti užsibrėžtų tikslų yra kur kas lengviau. Lietu-
vių projekto dalyviai susidomėję klausėsi Nor-
vegijos senjorų pasakojimų apie sėkmingą šio 
mokymosi metodo taikymą ir nusprendė patys 
jį išbandyti – įsigiję išmaniąsias apyrankes ir 
išmokę jomis naudotis, socialinio tinklo „Face-
book“ grupėje dalijasi savo pasiekimais.

Įgytas žinias, taikomus metodus ir kitas pro-
jekto veiklas aprašo Vida Sekonienė, Ignalinos 
TAU užsienio kalbų fakulteto dekanė ir anglų 
kalbos lektorė. Čia rasite ir vieną baigiamųjų 
projekto rezultatų – e. knygą, kurioje sudėta in-
formacija apie mokymosi metodus, rezultatus, 
filmuota medžiaga ir renginių fotografijos.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nugaleti-elektroniniu-paslaugu-baime-pades-biblioteka
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nugaleti-elektroniniu-paslaugu-baime-pades-biblioteka
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/projektas-keiciantis-siuolaikiniu-senjoru-gyvenima
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Savanorystė vyresniame  
amžiuje – misija įmanoma!

Jau minėtas Austrijos gerontologijos tyrinėtojas 
A. Amannas teigia, kad mokymasis daro teigia-
mą poveikį ir pilietiniam įsitraukimui. Viena ži-
nomiausių pilietinio įsitraukimo formų, leidžianti 
aiškiai pajusti, kad žmogus priklauso savo vi-
suomenei, – savanorystė. Savanoriška veikla 
skatina asmeninį tobulėjimą, vystomas sociali-
nis naudingumas, bendrieji žmogaus gebėjimai.

Ar senjorai gali būti savanoriais? Žinoma! Iš-
samių, visuotinių tyrimų apie Lietuvos senjorų 
savanoriavimą nėra, nes tai dar nedažnas reiš-
kinys, daugiau inicijuotas didesnių tarptautinių 
organizacijų, tokių kaip „Caritas“, Raudonasis 
Kryžius ir pan. Ekonomiškai pažengusių šalių 
patirtis kitokia – ilgametėmis savanoriško dar-
bo tradicijomis išsiskiria Italijos, Nyderlandų, 
Vokietijos, Švedijos ir panašių šalių vyresnio 
amžiaus žmonės. Pavyzdžiui, Vokietijoje, kaip 
rodo Carolinos Knauber, dirbančios Vokietijos 
suaugusiųjų švietimo institute, tyrimai, sava-
noriauja apie 60 proc. 65–74 metų ir 53 proc. 
75–79 metų senjorų.

Savanoriška veikla – gyvybiškai 
svarbi vyresnėms kartoms

Savanorystė Europos Sąjungoje pabrėžiama 
kaip viena pagrindinių galimybių žmonėms 
dalyvauti ir įsitraukti į visuomenės gyvenimą, 
sprendžiant įvairias, pavyzdžiui, skurdo, nedar-
bo, visuomenės saugumo, prasmingo laisvalai-
kio organizavimas ir kt., problemas.

Kodėl savanoriauja Europos šalių senjorai? Tai...

• Skatina socializaciją. Savanoriška veikla 
gali ištraukti pagyvenusius žmones iš izo-
liacijos, net jei jie savanoriauja tik kelias 
valandas per savaitę. Savanoriška veikla 
religinėse institucijose, parkuose ir muzie-
juose – puikus būdas bendrauti su įvairiais 
bendruomenės žmonėmis.

• Nauda psichinei sveikatai. Senstant didė-
ja tikimybė susidurti su pažinimo, atmin-
ties praradimo problemomis. Savanoriška 

veikla suteikia galimybę palaikyti pokalbį, 
nuolat stimuliuoti smegenis ir padeda pa-
žintinėms funkcijoms išlikti aktyvioms.

Įdomu! Vienas tyrimas atskleidė, kad 
70 proc. pagyvenusių žmonių, kuriems 
pasireiškė penki ar daugiau depresijos 
simptomų, po pirmųjų savanoriškos 
veiklos metų šie simptomai sumažėjo.

• Žinių perdavimas jaunesnėms kartoms. 
Darbas su jaunesniais žmonėmis taip pat 
gali būti puikus pasirinkimas, mat tokie 
vaidmenys leidžia savanoriams perduoti 
vertingas žinias jaunimui. Pagyvenę žmo-
nės gali savanoriauti jaunimo stovyklose, 
bažnyčiose ir daugelyje kitų vietų, kur susi-
renka jaunesnės kartos.

• Fizinis įsitraukimas. Fizinis aktyvumas – gy-
vybiškai svarbus pagyvenusiam žmogui. Pi-
etų Kalifornijos universiteto gerontologijos 
mokyklos duomenimis, mažiau nei trečdalis 
žmonių nuo 65 iki 74 metų yra fiziškai ak-
tyvūs. Kalbant apie vyresnius nei 75 metų 
amžiaus žmones, šis skaičius mažėja per 
pusę. Nesvarbu, ar vykdant savanorišką vei-
klą žmogus fiziškai aktyvus – savanoriška 
veikla suteikia pagyvenusiems žmonėms 
geresnę sveikatą ir gerovę.

• Naujos žinios ir įdomus laisvalaikis. Sava-
noriška veikla – puikus būdas keletą kartų 
per savaitę išeiti iš namų, palaikyti soci-
alinius ryšius ir išmokti naujų įgūdžių. O 
geriausia dalis, kad veiklas galite planuoti 
pagal savo norus ir poreikius!

Kaip įtraukti vyresnio amžiaus  
žmones į savanorišką veiklą? 

Geriausias būdas įtraukti žmones į savanoriš-
ką veiklą – atkreipti dėmesį į jų interesus. Gal-
būt verta atsižvelgti į vyresnio amžiaus žmo-
gaus gyvenimo istoriją – kokį darbą jis dirbo? 
Ką mėgo veikti laisvalaikiu? Pabandykite išsi-
aiškinti, kas žmogui patinka, ir pritaikykite tai 
savanoriškai veiklai. Pavyzdžiui, asmuo, mėgs-
tantis rankdarbius, įvairių technikų gali pamo-
kyti ir kitus besidominčiuosius rankdarbiais.
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Kai kurie vyresnio amžiaus žmonės gali jausti 
savanoriškos veiklos baimę ir galvoti, kad tam 
neturi pakankamai patirties. Parodymas, kad jų 
turimi įgūdžiai ir savybės yra būtent tai, ko ieš-
kote konkrečiai veiklai, gali sustiprinti jų pasi-
tikėjimą savimi. Plačiau apie vyresnio amžiaus 
asmenų įsitraukimą ir dalyvavimą savanoriš-
koje veikloje – tinklaraščio įraše „Pagyvenusių 
žmonių įtraukimas į savanorišką darbą“ (angl. 
„Engaging older people in voluntary work“).

Ar savanoris senjoras gali  
pagelbėti socialiniam darbuotojui? 

Vyresnio amžiaus savanoris gali paremti sil-
pnesnius bendruomenės narius tokia pagalba, 
kurios socialinis darbuotojas dažnai negali pa-
siūlyti: drauge skaityti, diskutuoti, užsiimti fi-
zine veikla, gamtos stebėjimu ar rankdarbiais. 
Atskirtyje esantys vyresnio amžiaus žmonės 
(neįgalieji, mažai raštingi ir pan.) dažniausiai 
neišsako savo svajonių artimiesiems, nes nenori 
jų varginti, tačiau mielai patiki juos svetimiems 
žmonėms. Kodėl tokiu patikėtiniu negalėtų tapti 
kitas senjoras – savanoris? Galbūt bendraamžiui 
savanoriui padedant pirmojo svajonės ir poreikis 
mokytis galėtų būti įgyvendinti.

Savanoriškos veiklos socialinio darbo pavyz-
dys – Estijos Socialinių reikalų ministerijos ban-
domasis projektas, kuriuo siekiama įtraukti vy-
resnio amžiaus savanorius į socialinį darbą. Kaip 
kilo mintis į socialinį darbą įtraukti savanorius ir 
kaip tai pavyko – Tiinos Tambaum straipsnyje 
(angl. „Volunteering as an aldult tutor“).

Kaip savanoriauja  
Lietuvos senjorai?

Mokymosi visą gyvenimą „Grundtvig“ progra-
mos dvimečiai dvišaliai savanorių projektai 
paskatino Lietuvos žmones (sulaukusius 50 
ir daugiau metų) būti aktyvesnius. 2009–
2014 m., dalyvaudami „Grundtvig“ programos 
projektuose, 263 senjorai iš Airijos, Bulgarijos, 
Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Jungtinės Ka-
ralystės, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rumu-

nijos, Turkijos, Vengrijos ir Vokietijos (126 už-
sienio ir 137 lietuviai savanoriai) savanoriavo 
partnerinėje šalyje. Dauguma senjorų savano-
rių – 50–60 (43,53 proc.) ir 60–70 (42,24 proc.) 
metų amžiaus, tačiau buvo ir vyresnių: 70–80 
metų amžiaus savanoriai sudarė 14,22 proc. 
Senjorų įsivertinimo anketų medžiagoje atsi-
skleidžia savanorystės motyvacija: 75 proc. 
lietuvių senjorų nurodė, kad jiems buvo svar-
biausia sutikti naujų žmonių; 70,10 proc. vy-
resnio amžiaus žmonių norėjo padėti kitiems; 
69,7 proc. senjorų savanorių domino kultūrinis 
savęs praturtinimas; 58,82 proc. – naujų gebė-
jimų mokymasis.

Kokias veiklas vykdė lietuviai savanoriai užsie-
nyje, kaip vyko lietuvių ir užsienio senjorų ben-
dradarbiavimas aprašoma straipsnyje „Kodėl 
Lietuvos senjorai savanoriauja?“.

Kaip galima tapti savanoriu?

Viena savanoriškos veiklos principais besire-
miančių iniciatyvų – „Sidabrinė linija“. Tai drau-
gystė ir nemokamas bendravimas telefonu su 
vienišais garbaus amžiaus žmonėmis. Ši veikla 
padeda rasti telefoninį draugą, su kuriuo gali-
ma reguliariai kalbėtis įvairiausiomis temomis, 
aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.

Į paramos garbaus amžiaus žmonėms veiklą 
įsitraukia vis daugiau 50+ amžiaus savanorių. 
66-erių savanorė Vitalija iš Šiaulių prisipažįsta, 
jog sužinojusi apie „Sidabrinę liniją“ kurį laiką 
svarstė kokį vaidmenį pasirinkti – savanorio ar 
pašnekovo. Pati būdama senjorė apsisprendė 
būti savanore. Šiam sprendimui įtakos, kaip ji 
pripažįsta, turėjo ne tik pačios vienišumo jaus-
mas, bet ir supratimas, kad nebeturėdama ak-
tyvios darbinės veiklos dar galėtų savo patirtį 
realizuoti visuomenei prasmingoje veikloje.

Kodėl žmogui toks svarbus bendravimas ir kaip 
galima tapti „Sidabrinės linijos“ savanoriu skai-
tykite straipsnyje „Savanorystė „Sidabrinėje li-
nijoje“ kuria draugišką senatvei Lietuvą“.

https://epale.ec.europa.eu/lt/node/112302
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/57696
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/kodel-lietuvos-senjorai-savanoriauja
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/kodel-lietuvos-senjorai-savanoriauja
http://www.sidabrinelinija.lt/
http://www.sidabrinelinija.lt/
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/savanoryste-sidabrineje-linijoje-kuria-draugiska-senatvei-lietuva
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/savanoryste-sidabrineje-linijoje-kuria-draugiska-senatvei-lietuva
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Išėjau į pensiją – grįžau į darbo rinką

Straipsnyje „Parama vyresnio amžiaus žmo-
nėms, grįžtantiems į darbą“ kalbama apie vy-
resnio amžiaus žmones, kurie grįžta į darbo 
rinką. Darbdaviai gali nerimauti įdarbindami 
pensinio amžiaus darbuotoją, ypač jei darbas 
reikalauja nemažo fizinio krūvio, tačiau pir-
miausia jie turėtų įvertinti vyresnių darbuoto-
jų vertingą darbinę ir gyvenimišką patirtį. Pa-
vyzdžiui, fizinis darbas sunkesnis vyresniems 
žmonėms, vyresnio amžiaus darbuotojams gali 
būti sunku suspėti su jaunesniais darbuotojais, 
tačiau tai nereiškia, kad vyresni žmonės nega-
li dirbti fizinių darbų, tiesiog greičiausiai jiems 
bus kiek sunkiau. Tokiu atveju galima patarti 
apsvarstyti galimybę dirbti ne visą darbo dieną.

Vyresniems asmenims, norintiems pradėti 
naują karjerą, greičiausiai reikės tam tikrų mo-
kymų. Mokymų teikėjai turėtų užtikrinti, kad 
būtų atsižvelgta į visas būtinas mokymo sritis, 
ir apimti pagrindinius bei specifinius įgūdžius, 
būtinus naujojoje darbo vietoje.

Pats faktas, kad vyresnio amžiaus darbuotojai 
nėra patenkinti išėjimu į pensiją, nori aktyviai 
dalyvauti bendruomenės gyvenime ir remti 
ekonomiką dirbdami, – puiki diskusijų su po-
tencialiais darbdaviais priežastis.

Darbuotojai neturėtų jaudintis dėl grįžimo į 
darbą – jie turi daug ką pasiūlyti darbdaviui. 
Jiems tiesiog reikia pasirengti sėkmingam dar-
bo pokalbiui.

O gal vyresnio amžiaus darbuotojai norė-
tų apsvarstyti galimybę dirbti savarankiškai? 
Straipsnyje teigiama, kad tai geras pasirinki-
mas, leidžiantis žmogui naudotis savo ilgamete 
patirtimi, įgūdžiais, kontroliuoti savo darbo va-
landas ir mėgautis laisve būnant sau viršininku. 

Vyresni žmonės –  
bendruomenės išmintis

Pagyvenusių žmonių socialinė įtrauktis į ben-
druomenės gyvenimą – vienas visuomenės 
išsivystymo lygio rodiklių, tačiau kartu ir veiks-
nys, turintis didelę įtaką pagyvenusių žmonių 
psichinei ir psichologinei sveikatai.

Straipsnyje „Pagyvenusių žmonių socialinė 
įtrauktis į bendruomenę“ (angl. „Social inclusi-
on of elderly people in the community“) kalba-
ma apie pagyvenusių žmonių socialinę įtrauktį į 
bendruomenę ir aktyvesnį visuomeninį gyveni-
mą. Pastebima, kad senyvo amžiaus žmonės re-
tai kviečiami ir įtraukiami į viešuosius renginius, 
kuriuose galėtų praleisti laiką su savo anūkais, 
savo bendruomenės jaunimu, kur būtų galima 
keistis nuomonėmis, kartų patirtimi, žiniomis. Su 
vyresnio amžiaus asmenimis mažai diskutuoja-
ma kasdienėmis temomis ir apie problemas, su 
kuriomis jie susiduria.

Pagyvenusių žmonių įtraukimo į bendruomenę 
pavyzdys – Šiaurės Makedonijos romų ben-
druomenės plėtros asociacija „Sumnal“, kuri 
įsteigė pagyvenusių žmonių socialinį klubą. 
Klubas dirba kiekvieną dieną ir siūlo įvairias 
paslaugas, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, 
psichosocialines ir teisines, bendruomenės 
žmonėms. Klube dirba trys savanoriai, kurie 
padeda ir teikia šias paslaugas. Kiekvieną die-
ną jie leidžia laiką kartu, keičiasi įvairia infor-
macija ir įgyvendina edukacinius seminarus. 
Tai padeda pagyvenusiems žmonėms jaustis 
pozityviems, naudingesniems bendruomenei ir 
aktyvesniems socialiniame gyvenime.

Kartų mokymasis –  
mokymasis kartu

Viena vyresnio amžiaus žmonių mokymosi ga-
limybių – mokytis kartu su jaunais žmonėmis: 
anūkais, vyresniųjų klasių mokiniais, studen-
tais. Toks mokymasis naudingas ir jauniems, ir 
vyresniems žmonėms, mat mokydamiesi kartu 
įvairaus amžiaus žmonės praturtina vieni kitus 
savo žiniomis ir patirtimi. Kasdieniame gyve-
nime skirtingų kartų bendravimas pastebimas 
daugelyje situacijų. Ypač toks mokymasis pas-
tebimas bendraujant seneliams ir anūkams, 
kai jie kartu ką nors tyrinėja, skaito, žaidžia 
arba sportuoja. Toks kartų mokymasis vyksta 
neformalioje aplinkoje.

Kas laikoma kartų mokymusi ir kodėl reikė-
tų rinktis šią mokymosi arba švietimo formą? 
Kartų mokymusi laikomas bet koks dviejų kar-

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/supporting-older-people-returning-work
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/supporting-older-people-returning-work
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/129758
https://epale.ec.europa.eu/lt/node/129758
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tų bendravimas, kurio metu keičiamasi gebė-
jimais, žiniomis ir siekiais. Dalyvavimą kartų 
mokymosi procese apibrėžia skirtingi ir galbūt 
net prieštaringi veiksniai:

• vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo žinių 
formavimas ir keitimasis jomis;

• skirtingų kartų sutarimo puoselėjimas;

• naujo požiūrio į kitas kartas atvėrimas 
gyvenime;

• sąmoningas mokymesi dalyvaujančių 
asmenų savivertės ir pasitenkinimo 
gyvenimu didinimas;

• didesnis visų kartų generuojamas sociali-
nis kapitalas;

• galimybių suteikimas skirtingų kartų at-
stovams ir grupėms.

Išvardyti veiksniai – galima kartų mokymosi 
nauda. Kas turėtų būti pasiekta pasirinkus šią 
mokymosi formą – pateikiama straipsnyje „Ko-
dėl svarbus mokymasis tarp kartų“.

Kodėl reikia kalbėti  
apie kartų mokymąsi?

Jau nieko nestebina faktas, kad vyksta sparti 
demografinės situacijos kaita. Leidinio „Kartų 
mokymasis ir pilietinis įtrauktumas. Kaip ga-
lima stiprinti kartų bendravimą ir sąveiką vi-
suomenėje“ (vok. Generationenübergreifendes 
Lernen und Bürgerschaftliches Engagement. 
Wie der Zusammenhalt innerhalb der Gene-
rationen und in unserer Gesellschaft gestärkt 
werden kann) sudarytojai akcentuoja, kad de-
mografinė kaita suteikia daug galimybių. Se-
nėjimo procesas ilgėja, senatvėje žmonės turi 
daugiau laiko ir didesnes galimybes ilgesnį 
laiką išlikti žvalesni ir sveikesni. Žinoma, kyla 
klausimas, kaip šį laiką praleisti įdomiai? Kokia 
veikla tinkamiausia 55+ grupei? Teoriškai, vy-
resnio amžiaus žmonėms gyvenant ilgiau, dau-
giau laiko lieka santykiams tarp kartų palaikyti, 
pavyzdžiui, maži vaikai turi daugiau galimybių 
savo (pro)senelius pamatyti žvalius ir sveikus. 
Visgi tyrimai rodo, kad tai, deja, tik teorija. Re-
alybėje skirtingos kartos praleidžia vis mažiau 
laiko kartu: tik 10 proc. 21–23 metų jaunimo ir 

4 proc. 15–17 amžiaus jaunimo turi intensyvų 
kontaktą su 60+ grupės žmonėmis. Atsakymų, 
kodėl būtina kalbėti apie kartų mokymąsi kar-
tu, kviečiame ieškoti straipsnyje „Įtraukti ir įsi-
traukę: kartų mokymasis kartu“, kuriame leidi-
nio „Kartų mokymasis ir pilietinis įtrauktumas. 
Kaip galima stiprinti kartų bendravimą ir sąvei-
ką visuomenėje“ sudarytojai dalijasi Bavarijos 
(Vokietija) kartų mokymosi patirtimi.

Teorijos, pagrindžiančios  
kartų mokymąsi kartu

Ar kada susimąstėte, kokiais teoriniais teigi-
niais grindžiamas kartų mokymasis kartu? Jeigu 
ne, tuomet straipsnis „Įtraukti ir įsitraukę: kar-
tų mokymasis kartu. Teorija – sausa šaka, bet 
gyvenimo vaisingas medis žydi! (J. W. Goethe)“ 
jus tikrai sudomins. Straipsnyje dalijamasi teori-
nėmis įžvalgomis, į kurias atsižvelgia Bavarijoje 
rengiamų kartų mokymosi projektų vykdytojai. 

Jaunimas senjorams,  
senjorai – jaunimui

Kaip jaunimas užkrėtė senjorus savo energija ir 
šiuolaikinėmis žiniomis, o senjorai galėjo per-
teikti jiems savo turtingą gyvenimišką patirtį, 
gali pasidalyti Klaipėdos rajono trečiojo am-
žiaus universitetas. 2015–2016 mokslo metais 
17 Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių 
savanoriavo trečiojo amžiaus universitete, kur 
mokė senjorus kalbėti angliškai, praktinio IKT 
raštingumo, naudotis internetu, naujienų por-
talais, elektroninėmis paslaugomis, interneto 
pramogų portalais, socialiniais tinklais, pokal-
bių programa „Skype“, fotografuoti ir filmuoti 
skaitmeniniais fotoaparatais ir telefonais. Apie 
senjorų ir gimnazistų bendrystę pasakojama 
„Epale“ straipsnyje.

„Aš labai atsakingai ruošiuosi kiekvienai pamo-
kai“, – prisipažino Jonavos Jeronimo Ralio gim-
nazijos vienuoliktokas Domantas Žukauskas, 
kuris savanoriauja Jonavos viešojoje biblioteko-
je – neatlygintinai veda anglų kalbos pamokas 
įvairaus amžiaus suaugusiesiems. D. Žukauskui 
smagu būti savanoriu mokytoju. Jis tvirtina savo 

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/kodel-svarbus-mokymasis-tarp-kartu
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/kodel-svarbus-mokymasis-tarp-kartu
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu-teorija-sausa-saka-bet-gyvenimo-vaisingas-medis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/senjoru-ir-gimnazistu-bendryste
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kailiu įsitikinęs, kad mokytojui turbūt labiau nei 
kitų specialybių atstovui reikia kantrybės, atka-
klumo, siekti užsibrėžto tikslo. Vaikinas džiau-
giasi, kad anksčiau angliškai nekalbėję žmonės 
per šešis mėnesius išmoko keliais žodžiais pa-
pasakoti apie save ir savo šalį, išmoko pažinti 
valandas, pasakyti metų ir paros laiką. Plačiau 
apie vaikino patirtį – „Epale“ straipsnyje „Gim-
nazistas tapo suaugusiųjų mokytoju“ (https://
epale.ec.europa.eu/lt/content/gimnazistas-ta-
po-suaugusiuju-mokytoju).

Kartų mokymasis –  
dvipusis procesas

Skirtingų kartų žmonių mokymasis kartu – toks 
pat senas, kaip pati žmonija: tėvai visada au-
gino ir auklėjo savo vaikus; nuo universitetų 
gyvavimo pradžios profesoriai buvo vyresni, 
o studentai – jaunesni; mokytojai taip pat pa-
prastai yra kitos kartos nei jų mokiniai. Moky-
mosi procesas apima išminties, gilesnių žinių 
ar gyvenimiškos patirties perdavimą tiems, ku-
rie yra jaunesni ir mažiau patyrę. Straipsnyje 
„Intergenerational learning“ kalbama apie kar-
tų mokymąsi ir atskleidžiama, kad tai – dvipu-
sis procesas: jaunoji karta mokosi iš vyresnės, 
o vyresnė – iš jaunosios kartos.

Kartų mokymasis, kai įvairaus amžiaus žmo-
nės gali mokytis drauge ir vieni iš kitų, visada 
buvo neatsiejama žmonių bendruomenės dalis. 
Visgi pastaraisiais metais nerimas dėl skirsty-
mo pagal amžių paskatino naują susidomėjimo 
bangą. Dalijimasis žiniomis ir gebėjimais tarp 
skirtingo amžiaus žmonių jokia naujiena, pa-
vyzdys – tam tikros srities meistras ir mokinys. 
Visgi šiuo atveju daugiau dėmesio skiriama 
veikloms, kuriose vyresnio amžiaus ir jaunesni 
žmonės bendrauja siekdami abipusės naudos. 

Švedijos patirtis: knygų autobusas, 
skaitymo grupės, prisiminimų 
lagaminas... 

Ar kada matėte knygų autobusą? Tokią mo-
biliąją biblioteką galite pamatyti vienoje Šve-
dijos savivaldybėje, kur autobusas kiekvieną 

dieną veža naujausias spausdintas ir garsines 
knygas, žurnalus tiems, kam sunku pasiekti bi-
blioteką.  Šioje bibliotekoje veikia net keletas 
skaitymo grupių, kurių dalyviai kartą per mė-
nesį renkasi pasikalbėti, padiskutuoti apie per-
skaitytas knygas, renka populiariausias, reko-
menduoja vieni kitiems. 

Skaitymo grupių tradicija Švedijoje – labai sena, 
didžiulis dėmesys skiriamas vyresnių žmonių 
skaitymo veikloms, ypač tų, kurie turi fizinės 
sveikatos ar psichikos sutrikimų. Švedijos ži-
niasklaidos prieinamumo agentūra atsakinga, 
kad kiekvienas neįgalusis ar neraštingas žmo-
gus turėtų vienodas galimybes, kaip ir sveikieji, 
skaityti grožinę literatūrą ir laikraščius. Žmo-
nėms, turintiems sutrikimų (tai gali būti regė-
jimo, klausos, kognityviniai, funkciniai sutriki-
mai – autizmas, demencija ir kt.), leidžiamos 
garsinės, kalbančiosios knygos, knygos ir lai-
kraščiai Brailio raštu, lytėjimo būdu skaitomos 
ar knygos padidintu šriftu ir adaptuoto turinio. 

Ar esate girdėję apie „Prisiminimų lagaminus“? 
Tai specialūs lagaminai, į kuriuos sudedami 
tam tikrą laikmetį, įvykį, žmogaus gyvenimo 
etapą primenantys daiktai, knygų ar spaudos 
ištraukos, nuotraukos, atvirukai, kiti vaizdai. 
Skaitant ir prisiliečiant prie lagaminuose su-
kaupto turinio atgimsta prisiminimai, jausmai. 
Tai skatina demencija sergančių žmonių mąs-
tymą, teigiamai veikia jų psichologinę būseną. 
Daugiau apie tai skaitykite straipsnyje „Skaity-
mas senjorų gerovei – Švedijos patirtis“.

Dėmesio: kartų mokymosi  
kartu projektas! Kaip parengti?

Straipsnyje „Įtraukti ir įsitraukę: kartų mokyma-
sis kartu. Keliaujam į praktinių patarimų dalį!“ 
apžvelgiama Bavarijoje veikiančių organizacijų 
patirtis, kaip rengti ir vykdyti kartų mokymosi 
kartu projektus.  Manote, kad apie projektų ren-
gimą viską žinote? O apie tai, į ką reikėtų at-
kreipti dėmesį projektuojant veiklas skirtingų 
kartų žmonėms? Kviečiame pasidomėti https://
epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrau-
ke-kartu-mokymasis-kartu-keliaujam-i-prakti-
niu-patarimu-dali.

https:/epale.ec.europa.eu/lt/content/gimnazistas-tapo-suaugusiuju-mokytoju
https:/epale.ec.europa.eu/lt/content/gimnazistas-tapo-suaugusiuju-mokytoju
https:/epale.ec.europa.eu/lt/content/gimnazistas-tapo-suaugusiuju-mokytoju
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/skaitymas-senjoru-gerovei-svedijos-patirtis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/skaitymas-senjoru-gerovei-svedijos-patirtis
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu-keliaujam-i-praktiniu-patarimu-dali
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu-keliaujam-i-praktiniu-patarimu-dali
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu-keliaujam-i-praktiniu-patarimu-dali
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/itraukti-ir-isitrauke-kartu-mokymasis-kartu-keliaujam-i-praktiniu-patarimu-dali
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Trys kartų mokymosi  
kartu Bavarijos idėjos 

Šventai tikime, kad Lietuvos suaugusiųjų švie-
tėjai, organizuodami kartų mokymosi veiklas, 
nestokoja idėjų, bet gal toliau pristatomos 
papildys ar praplės jau turimą idėjų banką? 
Straipsnyje „Įtraukti ir įsitraukę: kartų moky-
masis kartu. Papildykime mokymosi kartu idėjų 
banką!“ pristatomos trys Bavarijos žemėje vyk-
dytų kartų mokymosi kartu projektų idėjos. 

Pritaikykime: patarimai, kaip 
sėkmingiau įtraukti vyresnio  
amžiaus žmones į mokymą(si)

• Raginti vyresnio amžiaus žmones aktyviai 
dalyvauti trečiojo amžiaus universitetų vei-
klose. 

• Drąsinti vyresnius žmones įsitraukti į sava-
norystę. 

• Skatinti kartų mokymąsi, nes mokymasis, 
kai įvairaus amžiaus žmonės gali mokytis 
drauge ir vieni iš kitų, visada buvo neatsie-
jama žmonių bendruomenės dalis. 

• Skatinti vyresnio amžiaus žmonių fi-
zinį aktyvumą tradiciniais, pavyzdžiui, 
šiaurietiškas ėjimas, mankštos, ir netradi-
ciniais, pavyzdžiui, taikant įpročių teorijos 
principą, kurio esmė – nesunkios užduotys, 
ilgainiui virstančios įpročiu, būdus. 

• Skatinti vyresnio amžiaus asmenis įkurti 
edukacinį klubą, kuriame kiekvienas jų mo-
kytų bendraamžius rankdarbių ar kitų savo 
gebėjimų subtilybių.

• Suteikti vyresnio amžiaus žmonėms gali-
mybę naudotis įvairiais ištekliais – papil-
dyti bibliotekas senjorams pritaikytomis 
priemonėmis: garsinėmis, kalbančiosiomis 
knygomis, knygomis ir laikraščiais Brailio 
raštu, lytėjimo būdu skaitomomis ar kny-
gomis padidintu šriftu ir adaptuoto turinio. 

• Rengti kūrybines dirbtuves vyresnio am-
žiaus žmonėms. Kūrybinėse dirbtuvėse 
dalyviai, laisvai pasirinkę jiems patrauklius 
užsiėmimus pagal iš anksto sudarytą tvar-
karaštį, įgis naujų žinių, patirties, susipa-
žins su panašiais dalykais besidominčiais 
žmonėmis ir pajus mokymosi malonumą.
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Šioje leidinio dalyje pristatome „Epale“ plat-
formoje publikuotus metodus, formas ir prie-
mones, skatinančias leidinyje aptartų tikslinių 
grupių įtrauktį į mokymąsi ir visuomeninį (ben-
druomeninį) gyvenimą. Manome, kad meto-
dai, skiriami vienai tikslinei grupei (pavyzdžiui, 
neįgaliesiems ar migrantams), galimi taikyti  
ir mišriose grupėse, kuriose ir vyksta tikrieji 
įtraukties procesai. Pasitikime andragogų kū-
rybiškumu pritaikant siūlomus pavyzdžius kon-
kretiems užsiėmimams.

Pagalba migrantams

Norite būti verslūs – mokykitės!

Ar reikia migrantams verslumo pagrindų? Pro-
jekto VET4MIGRE („Profesinio mokymo(si) gali-
mybės migrantams ir pabėgėliams“) vykdytojai 
mano, kad verslumo įgūdžiai svarbūs, jei no-
rime, jog migrantų integracija būtų sėkminga. 
Jie sukūrė migrantų virtualaus verslumo įgū-
džių plėtojimo kursą (VET4MIGRE), kuriame 
atsakoma į klausimus, kaip pradėti nuosavą 
verslą, ką reikia pirmiausia žinoti, ypač naujo-
je šalyje. Kurso pabaigoje būsimas verslinin-
kas žinos, kaip įgyvendinti savo idėją ir gebės 
planuoti verslo steigimo procesą.  Kursas pa-
teiktas projekto interneto svetainėje, jį sudaro 
6 moduliai: „minkšti įgūdžiai“, kūrybiškumas ir 
inovacijos, verslo planavimas, rinkodara, elek-
troninio verslo veikla ir klientų aptarnavimas. 

Plačiau – interneto puslapyje https://epale.
ec.europa.eu/en/resource-centre/content/onli-
ne-entrepreneur-course-vet4migre.

Projektas RIECE („Pabėgėlių, prieglobsčio prašy-
tojų ir migrantų įtraukimo į darbo rinką didinimas, 
remiantis verslumo kompetencijų ugdymu“) siūlo 
mokymo programą, kaip didinti migrantų verslu-
mą ir karjeros planavimo kompetencijas bei pa-
lengvinti jų integraciją į darbo rinką.

Užimtumo, sveikatos, socialinės 
apsaugos, švietimo, lyčių lygybės  
ir teisingumo e. kursai 

Naudingas migrantų integracijos įrankis gali būti 
„ReGap“ („ES šalių migrantų ir pabėgėlių švie-
timo spragų mažinimas naudojant labai svar-
bius e. mokymosi išteklius, suteikiančius tvirtą 
socialinį priklausomumą“) projekte  parengti 
atvirojo kodo užimtumo, sveikatos, socialinės 
apsaugos, švietimo, lyčių lygybės ir teisingumo 
e. mokymosi kursai. Šie kursai yra išversti į an-
glų, portugalų, italų, norvegų ir makedonų kal-
bas, juos galima taikyti internetu arba mišriuoju 
būdu (kartu su andragogu klasėje). Plačiau apie 
šį „Erasmus+“ projektą, kurio tikslas – mažin-
ti migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų 
švietimo skirtumus. 
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Pagalba migrantams  
įveikti kalbinius iššūkius

Kalbant apie migrantų integracijos problemati-
ką Europoje pirmiausia svarbu paminėti Europos 
Tarybos vykdomas programas. Pagal vieną iš 
vykdomų programų Europos Taryba sukūrė prie-
monių rinkinį, kuris padėtų valstybių narių sa-
vanoriams ir pabėgėliams palengvinti situaciją, 
susidūrus su kalbiniais iššūkiais, kuriuos sukelia 
didelio masto pabėgėlių judėjimas. Priemonių 
rinkinį sudaro 57 pagalbos įrankiai ir kiti šalti-
niai, pateikti įvairiuose šios svetainės skyriuose. 
Medžiagą galima atsisiųsti ir pritaikyti įvairiems 
mokymo poreikiams. Priemonių rinkinys skirtas 
padėti organizacijoms, ypač savanoriams, kurie 
teikia kalbinę paramą suaugusiesiems migran-
tams. Priemonių rinkinyje žodis „migrantas“ su-
prantamas plačiąja prasme ir apima migrantus, 
prieglobsčio prašytojus bei pabėgėlius. Plačiau. 

Raštingumo, skaičiavimo ir 
skaitmeninių technologijų įgūdžių 
mokymo kursai

Kad migrantų integracija būtų sklandi, svarbūs 
migrantų gebėjimai ir įgūdžiai, leidžiantys jiems 
sėkmingai prisitaikyti prie pokyčių ir tapti prii-
mančiosios visuomenės visaverčiais nariais. Re-
miantis tyrimų duomenimis, raštingumo, skai-
čiavimo ir skaitmeninių technologijų įgūdžiai 
glaudžiai susiję su aktyviu asmens įsitraukimu 
į demokratinį gyvenimą, su pilietiškumu ir gali-
mybe kritiškai bei savarankiškai priimti sprendi-
mus. Dėl žemo tokių kompetencijų lygio asmuo 
gali atsidurti nepalankioje padėtyje ne tik darbo 
rinkoje (manoma, kad ES maždaug 90 proc. dar-
bo vietų reikalauja bent jau minimalių skaitme-
ninių technologijų įgūdžių), bet ir visuomenėje. 
Tyrimai rodo, kad žemos kvalifikacijos suaugu-
siųjų migrantų (pabėgėlių) raštingumo, skaičia-
vimo ir skaitmeninių technologijų įgūdžių plėtra 
gali palengvinti jų integraciją ir suteikti prieigą 
prie informacijos apie švietimo, sveikatos prie-
žiūros ar kitas paslaugas.

„Savanorių kuruojamas žemos kvalifikacijos mi-
grantų ir pabėgėlių mokymo modelis“ – projektas, 
finansuojamas iš „Erasmus+ KA2“ strateginių par-
tnerysčių suaugusiųjų švietimo programos, kuria-
me pateiktas išsamus mokymo metodas, skirtas 
žemos kvalifikacijos suaugusiųjų migrantų (pabė-
gėlių) pagrindiniams įgūdžiams ir kompetencijoms 
ugdyti, kad būtų lengvesnė jų integracija į švieti-
mo, profesinį, socialinį gyvenimą bei padidintas jų 
pasitikėjimas savimi. Projektas siūlo inovatyvius 
gebėjimų ugdymo kursus (https://epale.ec.europa.
eu/en/blog/development-tutoring-approach-buili-
ding-literacy-numeracy-and-digital-skills-low-qu-
alifield), kurių turinį sudaro tokie moduliai:

1. bendra migracijos strategijos „Europa 2020“ 
apžvalga;

2. ES / nacionaliniai migracijos įstatymai;
3. įtrauktis ir migrantų priežiūra;
4. administravimas / vertinimas;
5.  skaičiavimo įgūdžių ugdymo modulis;
6.  skaitmeninių įgūdžių ugdymo modulis;
7.  raštingumo įgūdžių ugdymo modulis.

Į pagalbą migrantus  
mokantiems andragogams

Projekto „Skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kom-
petencijų, skirtų suaugusiųjų švietėjams, dirban-
tiems su migrantais ir pabėgėliais, tobulinimas“ 
(„DiSoCi“) metu kuriama pagalbos andragogams 
medžiaga.

• Suaugusiųjų švietėjų mokymosi programa, kuri 
paskatins tęstinį profesinį andragogų augimą, 
panaudojus inovatyvius mokymo modelius ir 
atviruosius švietimo išteklius (AŠI). 

• Vertinimo įrankis, kuris padės suaugusiųjų 
švietėjams įsivertinti kompetencijas ir turimas 
darbo su migrantais bei pabėgėliais žinias.

• Elektroninių išteklių saugykla suaugusiųjų 
švietėjams. Joje galima rasti medžiagos, skir-
tos migrantų ir pabėgėlių motyvavimui mo-
kytis. Panaudojus migrantų kompetencijoms 
tobulinti skirtas skaitmenines programas, 
mažinami migrantų ir pabėgėlių išsilavinimo 
skirtumai. 

Daugiau informacijos apie projektą – http://disoci.
eu.
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Į pagalbą su migrantais dirbantiems 
viešojo sektoriaus darbuotojams

Bendrauti ypač svarbu, norint produktyviai teikti 
viešąsias paslaugas, tačiau tai gali būti sudėtin-
ga dėl daugelio priežasčių. Bendravimo iššūkiai 
tampa dar didesni, kai klientų kalbėjimo ir (arba) 
rašymo įgūdžiai daugumos kalba yra riboti, o 
kultūrinis supratimas – skirtingas.

Medžiagoje „Bendravimas su migrantais. Prakti-
nis vadovas įdarbinimo ir viešosioms tarnyboms“ 
pateikiamos strategijos ir praktiniai patarimai 
vadovams, norintiems padėti darbuotojams ben-
drauti su ribotus kalbos įgūdžius turinčiais klien-
tais. Teikiami patarimai padės darbuotojams su-
simąstyti apie bendravimo stilius, pasitelkiamus 
šiandieniame kultūriniame ir kalbiniame darbo 
kontekste. 

Migrantai mokosi 
valstybinės kalbos

Kaip galima mokytis lietuvių kalbos  
dar prieš atvykstant į Lietuvą? 

Informacija, kur nuotoliniu ir kontaktiniu būdu 
galima mokytis lietuvių kalbos, pateikiama Mi-
gracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“, 
kuris įkurtas 2015 m., bendradarbiaujant Tarp-
tautinei migracijos organizacijai (TMO) su LR 
Vyriausybe, interneto svetainėje (https://www.
renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/). 
Dar daugiau valstybinės – lietuvių – kalbos 
mokymosi galimybių siūlo „Epale“ ekspertai ir 
kiti andragogai elektroninėje Europos suaugu-
siųjų mokymosi platformoje.

„L-Pack“ – nemokamas būdas  
migrantams mokytis  
valstybinės kalbos

„L-Pack“ mokymo kursas skirtas mokytis lietu-
vių kalbos (ir kai kurių kitų kalbų). „L-Pack“ mo-
kymo kursas skirtas kalbų mokytojams, lingvis-

tikos ir švietimo sričių tyrėjams,  mokantiems 
suaugusiuosius migrantus italų, lietuvių, vokie-
čių, ispanų, graikų, prancūzų ir anglų kalbomis 
kalbančiose šalyse, su migrantų integracija dir-
bančioms organizacijoms. Nemokamai mokytis  
„L-Pack“ svetainėje gali ir patys besimokantieji.

„L-Pack“ mokymo kursą sudaro:

• rašytinė medžiaga (dialogai, pratimai, gra-
matika, informacija apie šalies kultūrą), 
parengta PDF formatu, suskirstyta į 12 mo-
dulių pagal temas: bendravimas ir bendra-
vimo priemonės; visuomeninis gyvenimas 
ir šeima; darbo paieška; darbas; sveikata; 
būstas; valdžios institucijos; apsipirkimas; 
savarankiškas mokymasis, mokykla, saviš-
vieta, kelionės, laisvalaikis;

• vaizdo ir garso įrašai, kurie atitinka rašyti-
nės medžiagos dialogus ir gali padėti įveik-
ti kalbos sunkumus.

Reikšminga pagalba besimokančiajam – gali-
mybė mokymosi platformoje susikurti asme-
ninį mokymosi planą ir mokytis tarimo įrašius 
savo balsą.

„L-Pack“ medžiaga pristatoma „Epale“ platfor-
moje publikuojamame straipsnyje „L-Pack“ – 
nemokamas būdas migrantams mokytis naci-
onalinės kalbos“.

Rekomenduokite „L-Pack“ mokymo medžiagą 
planuojantiems atvykti į Lietuvą, čia jau be-
simokantiesiems ir andragogams, norintiems 
pagal kolegų praktiką parengti savo valstybi-
nės kalbos mokymo kursą.

Kaip vertinti migrantų turimas 
kompetencijas ir gebėjimus?

Projektas, kuriame buvo nagrinėjama migrantų 
kompetencijų vertinimo tema, – „Į darbą orien-
tuota migracija Europoje“ (MOVE–EU, pranc. 
„Migration Orientée Vers L’emploi en Europe“).  
Šio projekto baigiamajame leidinyje „Praktinis 
vertinimo gidas“ pateikiamos įvairios technikos 
ir įrankiai, padedantys identifikuoti, vertinti ir 
gilinti profesinius įgūdžius. Mokantiems valsty-
binės kalbos naudingas komunikacinių įgūdžių 

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/20.-LFW-communication-public-services-EN_VL.pdf 
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/20.-LFW-communication-public-services-EN_VL.pdf 
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0035.-stappenplan_beeldboek.pdf 
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/l-pack-nemokamas-budas-migrantams-mokytis-nacionalines-kalbos
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/l-pack-nemokamas-budas-migrantams-mokytis-nacionalines-kalbos
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/l-pack-nemokamas-budas-migrantams-mokytis-nacionalines-kalbos
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0015_guide_positionnement_move-eu_en_final-LT.pdf  
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0015_guide_positionnement_move-eu_en_final-LT.pdf  
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rinkinys, kuriame pateikiami vertinimo įrankiai 
bei pristatomi indikatoriai, padėsiantys nu-
statyti, kuriame iš keturių lygių yra programą 
pradedantis asmuo. Siekiant įvertinti valstybi-
nės kalbos supratimo lygį pateikiamos įvairios 
instrukcijos, laiškai, skrajutės, klausiama, ar 
gali potencialus mokymų dalyvis perskaityti ir 
suprasti pateiktą e. laišką ir į jį atsakydamas 
patvirtinti savo dalyvavimą darbo pokalbyje, 
prašoma keliais sakiniais parašyti, ko tikisi iš 
mokymų. Kaip jau minėjome, kalbos mokyma-
sis glaudžiai siejasi su kultūriniu ir socialiniu 
kontekstu, tad vertinimo įrankis taip pat padės 
identifikuoti, ar besimokantysis geba atpažin-
ti sociokultūrinius kodus, laikosi konkrečioje 
aplinkoje galiojančių papročių ir pan. Leidiny-
je pateikiami praktiniai klausimai, kurie susiję 
su darbo ar mokymų pokalbiais. Vertinimo in-
terviu santraukos forma lengvai adaptuojama 
Lietuvos kontekste.

Kitas su migrantų, konkrečiai migrančių mote-
rų, kompetencijų įvertinimu susijęs projektas –  
„Forward“. Plačiau apie projektą, kuriame daly-
vavo ir Lietuvos atstovai.

Įgyvendinant šį projektą sukurti instrumentai 
suteikia galimybes atpažinti, įvertinti ir įteisinti 
migrančių komunikavimo kompetenciją. Šiuo 
atveju kompetencijos grupuojamos į tris kate-
gorijas: pagrindinės, emocinės ir metakompe-
tencijos (tarpkultūrinė kompetencija, dvigubos 
kultūrinės tapatybės valdymas, interpretavi-
mas ir situacijos suvokimas). Metakompetenci-
jos glaudžiai susijusios su komunikavimo kom-
petencijos gilinimu. Plačiau apie jas skaitykite 
projekto „Forward“ leidinyje „Kompetencijomis 
grindžiama migrančių socialinė integracija“.

Pagrindinių kompetencijų kategorijoje svarbiau-
sia – komunikavimo kompetencija. Komunika-
vimas – gebėjimas „suprasti, išreikšti ir inter-
pretuoti verbalinius, neverbalinius ir rašytinius 
pranešimus, kad galima būtų bendrauti įvairių 
kalbų bendruomenėse; sutelkti būtinuosius ge-
bėjimus, požiūrius ir žinias, norint bendrauti pa-
gal poreikius ir konteksto reikalavimus“.

Leidinyje pateikiami ir labai konkretūs komuni-
kavimo kompetencijos elementai, susiję su ži-
niomis, požiūriais ir įgūdžiais. Pavyzdžiui, verti-
nant migrantų požiūrį, reikėtų atkreipti dėmesį 
į jų gebėjimą kurti dialogą, pasiryžimą aktyviai 
klausytis, pranešimo poveikio suvokimą, kalbos 
išmokimo motyvaciją; vertinant žinias svarbios 
praktinės žinios apie kalbos struktūrą, su kon-
tekstu susijusį kalbos normų vartojimą, teks-
tų tipus, verbalinio ir neverbalinio bendravimo 
metodus; formuojant migrantų įgūdžius būtina 
atkreipti dėmesį į gebėjimą pritaikyti kalbą ben-
draujant skirtingose situacijose, taikyti informa-
ciją rašytiniame ir žodiniame tekste, suprasti 
ir kurti efektyvias žinutes. Tikėtina, kad andra-
gogus sudomins klausimynas ir kompetencijų 
žemėlapis bei patarimai, kaip jį naudoti ugdant 
migrantų komunikavimo kompetenciją.

Į pagalbą valstybinės  
kalbos mokantiems andragogams

„Kokią metodiką taikyti mokant kalbos prade-
dančiuosius?“ – šis klausimas  kyla dažnam 
andragogui, kai tenka kalbos mokyti pradedan-
čiuosius. Metodine patirtimi dalijasi straipsnio 
„Paveikslėlių knygos „Bučinys pamokoje“ šešių 
žingsnių planas“ autoriai. Leidinys skirtas su-
augusiesiems, kuriems techninis skaitymas vis 
dar reikalauja daug pastangų, jame pristatoma 
šešių žingsnių metodika. Pirmasis žingsnis – 
„bandymų ir klaidų etapas“. Šiame etape be-
simokantiesiems pristatoma knyga, jie skaito 
techniškai, neskirdami energijos suprasti teks-
tą, kadangi turi vaizdą su tekstu, taigi gali juos 
susieti, bet ne visada tai įvyksta šiame skaity-
mo etape. Apie kitus penkis skaitymo etapus 
skaitykite leidinyje ir adaptuokite šią techninio 
skaitymo metodiką savo mokymuose.

Kultūrinis suartėjimas –  
kelias į kalbos mokėjimą

Kultūrinio suartėjimo įtaką kalbos mokymuisi 
rodo įgyvendinant projektą „Lingua+“ sukurtas 
modelis, atskleidžiantis, kad „kalbos perda-
vimas pasiekiamas per kolektyvinį ir abipusį 
kultūrinį suartėjimą“. Knygelėje pateikiama 15 
kalbos mokymosi kelių.

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0035.-stappenplan_beeldboek.pdf 
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/0035.-stappenplan_beeldboek.pdf 
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Kas gi tas mokymosi kelias? „Lingua+“ pa-
teiktame žodynėlyje teigiama: „Mokymosi ke-
lias – kursų seka, leidžianti besimokančiajam 
įsisavinti temą mažais žingsniais. Šis požiūris 
veiksmingesnis, kai besimokantiesiems reikia 
įsisavinti daug informacijos tam tikra tema. 
Mokymosi kelią gali sudaryti kursai, teikiantys 
mokomąją medžiagą konkrečiai žinių grupei, 
viktorinos, kuriose besimokantieji turi dalyvau-
ti, ir išlaikyti egzaminai.“

Pavyzdžiui, pradedantiesiems pristatomas mo-
kymosi kelias „Pažink mūsų maistą“. Andrago-
gas pirmiausia padeda išmokti maisto produk-
tų pavadinimus, vėliau su besimokančiaisiais 
keliauja į įvairias vietas, kuriose galima įsigyti 
maisto, paaiškina, kokios apsipirkimo taisyklės 
priimančiojoje šalyje. Vėliau pataria nusipirkti 
įvairių ingredientų ir, naudojantis receptais, pa-
rašytais valstybine kalba, pagaminti patiekalų. 
Šis mokymosi kelias padeda įgyti išgyvenimo 
įgūdžių ir įtraukia migrantus į bendruomenę.

Atsivertę „Lingua+“ leidinį „Mokytojų rengimo 
kursų vadovas“ sužinosite, kaip mokyti kalbos 
gilinant pilietinę kompetenciją. Leidinio me-
džiaga paremta Malcolmo Knowleso, 1980 m. 
sukūrusio andragogikos terminą, mintimi, kad 
planuojant savo darbą reikia remtis šešiais 
principais: tikslu, savivoka, patirtimi, pasirengi-
mu mokytis, orientacija į mokymąsi, mokymosi 
motyvacija. Leidinyje akcentuojama, kad visi šie 
principai tinka ir mokant emigrantus priiman-
čiosios šalies kalbos, taip pat svarbus dėmesys 
skiriamas konkrečioms gyvenimiškoms proble-
moms (bendravimui su kaimynais ir socialiniais 
darbuotojais valstybine kalba) spręsti. Leidinyje 
pristatomi veiksniai, kurie gali sumažinti nerimą 
ir paskatinti kalbų mokymąsi, – tai bendruome-
niškumo ar ryšio klasėje pojūtis, įtraukianti pe-
dagoginė praktika, palaikanti mokymosi aplinka, 
aktuali tema, įdomi veikla. Kaip palaikyti mo-
tyvaciją, kaip perimti kultūrinį sąmoningumą 
klasėje, kaip skatinti migrantų pilietinę kom-
petenciją, – vadove rasite atsakymus ir į šiuos 
klausimus.

Vienas „Lingua+“ pristatomų įdomių pavyz-
džių – pilietinėms kompetencijoms gilinti skirtas 
kortų žaidimas „Kovotojai už teises“. Žaidžiant 
naudojamos kortos, skatinančios domėjimąsi 
žmogaus teisių herojais ir herojėmis, leidžiama 
įtraukti Europos ir nacionalinius herojus, kovo-
jusius už socialinį teisingumą, pilietines teises, 
žmogaus teises, lyčių lygybę. Taip besimokan-
tiems migrantams sudaromos sąlygos kalbėti 
valstybine kalba aktualiomis temomis ir gilinti 
savo pilietines kompetencijas.

Kaimo žmonių  
mokymuisi skatinti

Istorijų pasakojimas – metodas  
kaimo gyventojų mokymosi 
motyvacijai skatinti

Daugeliui mokytis entuziazmo netrūksta, ta-
čiau kaime gyvena nemažai pasyvių žmonių, 
kurių motyvaciją reikia skatinti ir nuolat rū-
pintis jų įsitraukimu. Kas gali motyvuoti šiuos 
žmones gyventi ir mokytis aktyviau? Ar kada 
susimąstėme, kaip tam gali tikti paprasčiausi 
istorijų pasakojimai? Šis metodas mokant že-
mos kvalifikacijos kaimo gyventojus gali būti 
ypač sėkmingai pritaikytas, nes:  

• pasakojimas – seniausias ir universaliau-
sias žinių ir išminties perteikimo būdas, jis 
egzistuoja kiekvienoje religinėje, kultūrinė-
je ar socialinėje žmonių grupėje;

• istorijos suprantamos visiems, nepaisant iš-
silavinimo, tautybės, amžiaus, lyties bei visų 
kitų socialinių faktorių, mat kiekvienas mes 
pasakojame ir girdime istorijas kasdien;

• istorijų pasakojimas – svarbus integracijos 
faktorius, tai – „klijai“, sujungiantys įvairių 
socialinių grupių narius, suvienijantys šei-
mas, tautas ir žemynus;

• tai žodžių menas, kai žodžiai ir sakiniai 
tampa unikaliais įvykiais to, kas vyksta čia 
ir dabar, be to, istorija kūrybingai perteikia-
ma realybė;

https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/34.-suredaguota-Lingua-Teachers-Training-Course-Guide_LT.pdf 
https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2022/04/34.-suredaguota-Lingua-Teachers-Training-Course-Guide_LT.pdf 
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• istorijose tiesa ir faktai darniai virsta jaus-
mais, o viskas, kas nesvarbu, praleidžiama 
ir atmetama, nepaisant to, kad tai dažnai 
prieštarauja logikai ir tikslumui;

• pasakojimai pateikia modelius, šablonus 
ir pavyzdžius, padeda žmonėms suprasti 
gyvenimo patirtį ir įvykių esmę, paaiškina 
priežastis, parodo vienokio ar kitokio elge-
sio rezultatus ir duoda atsakymus į daugelį 
klausimų;

• istorijos suteikia galimybę mokytis iš kitų 
patirties, kurdamas istorijas kiekvienas gali 
saugiai išbandyti naujas situacijas ir papil-
dyti jas savo asmenine patirtimi;

• istorijų pasakojimas – interaktyvi veikla, 
ji kuria artimus ryšius tarp pasakotojų ir 
klausytojų, be to, reikalauja abiejų pusių 
įsitraukimo, mat istorijos nėra pasakoja-
mos ir girdimos, jos yra patiriamos ir jomis 
yra dalijamasi;

• pasakojant dalyvauja kūnas ir įsijungia 
svarbi neverbalinė komunikacija, todėl įsi-
traukia abu žmogaus smegenų pusrutuliai, 
stimuliuojami svarbiausi smegenų centrai, 
o dėl to istorijos dar labiau jaudina;

• istorijos sužadina vaizdus klausančiųjų 
mintyse, jos ne aprašo, o parodo – kiekvie-
nas klausytojas sau kuria savitą vaizdą;

• istorijos stiprina atmintį, nes pasitelkiami 
mnemonikos metodai: pakartojimai, aso-
ciacijos, hiperbolės, vizualizacijos, daugia-
žodiškumas, ritmai, stereotipai, visiems 
suprantamos klišės ir frazės, skatinamas 
emocionalumas;

• išgirstos istorijos padeda atrasti 
individualius, asmeniškus momentus 
bendroje patirtyje, jos  parodo, kad visi mes 
dalyvaujame vienoje gyvenimo dramoje;

• pasakojimai traukia žmones, nes žadina jų 
smalsumą, skatina kalbėti, veikti ir jaustis 
saugiems, jie ramina, padeda atsipalaiduo-
ti ir išlaisvėti.

Dėl visų šių naudų istorijų pasakojimai stiprina 
žmogaus atmintį ir jausmus, didina mokymosi 
efektyvumą ir teigiamai veikia motyvaciją da-
lyvauti ir mokytis. Jie daro unikalią įtaką tiek 
klausytojui, tiek pasakotojui, suteikia impulsą, 
skatina veikti. Būtent todėl tai – gana stiprus 
suaugusiųjų švietimo įrankis, sužadinantis, sti-
muliuojantis ir palaikantis žmonių motyvaciją.

Tokias įžvalgas atskleidė Lenkijos, Latvijos ir 
Slovakijos suaugusiųjų švietėjai visi kartu iš-
tyrinėję  istorijų pasakojimo metodo naudą 
kaimo žmonių integracijos ir mokymosi moty-
vacijai skatinti. Remdamiesi savo patirtimi jie 
sukūrė išsamų vadovą (angl. „Follow the sto-
ry – applied storytelling as a motivation and 
encouraging strategy in adult education“, kurį 
skiria kaimo aktyvistams ir švietėjams. 

Leidinyje pateikiama daugybė vertingos uni-
kalia patirtimi paremtos informacijos: detaliai 
aprašomos kaimo gyventojų mokymosi pro-
blemos, jų mokymosi motyvacijos stokos prie-
žastys, tačiau didžioji leidinio dalis skirta is-
torijoms pasakoti kaip mokymosi motyvacijos 
metodui analizuoti. Įdomu tai, kad išskiriami 
įvairūs istorijų pasakojimo tipai ir jų panau-
dojimas skirtinguose kontekstuose bei skirtin-
giems tikslams pasiekti. Galima kurti naujas 
istorijas, bet galima panaudoti ir senas, tradi-
cines, visiems gerai žinomas, tiesiog pritaikius 
prie konkrečios situacijos, atnaujinus, papil-
džius naujais faktais, paveikslėliais ar kitaip 
išradingai adaptavus.

Vadove taip pat atskleidžiama praktinė šio me-
todo naudojimo patirtis: pateikiami pasakojimo 
užsiėmimų scenarijai, skirtingų istorijų turinio 
idėjos, per pilotines veiklas sukurtų tikslinių is-
torijų pavyzdžiai, šaltinių ir nuorodų sąrašas, na-
cionalinio paveldo istorijų pavyzdžiai. 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/follow-story-applied-storytelling-motivation-and-encouraging-strategy-adult-education
https://epale.ec.europa.eu/en/content/follow-story-applied-storytelling-motivation-and-encouraging-strategy-adult-education
https://epale.ec.europa.eu/en/content/follow-story-applied-storytelling-motivation-and-encouraging-strategy-adult-education
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Istorijų kūrimas kaip švietimo ir įtraukties meto-
das įdomiai naudojamas ir Lietuvoje – Vilniaus 
apskrities bibliotekininkės sukūrė elektroninę 
krašto gyventojų pasakojamų istorijų saugyklą 
„Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“ ir savo 
veiklas išsamiai aprašė „Epale“ straipsniuose 
„Nauja svetainė kviečia kraštotyra besidomin-
čius gyventojus“ (https://epale.ec.europa.eu/lt/
blog/nauja-svetaine-kviecia-krastotyra-besi-
domincius-gyventojus), „Domėtis kraštotyra 
tampa dar paprasčiau“ (https://epale.ec.europa.
eu/lt/blog/dometis-krastotyra-tampa-dar-pa-
prasciau).

Inovatyvios technologinės  
priemonės – kaimo gyventojų  
žinioms ir įgūdžiams stiprinti

Kaime gyvenančių žmonių mokymosi poreikiai 
skirtingi, tačiau skaitmeninės kompetencijos 
būtinos visiems be išimties. Nemokėdami val-
dyti kompiuterio ir naudotis internete esančia 
informacija, ypač tie, kurie priklauso rizikos 
grupėms, negali gyventi visaverčio gyvenimo, 
įsidarbinti, taip pat praranda nuotolinio moky-
mosi galimybes.

Technologijos leidžia pasiekti atskirtį patirian-
čius žmones ir įveikti geografinius barjerus, mat 
internete esantys ištekliai prieinami visiems 
vienodai: čia gausu mokomųjų filmų, konferen-
cijų realiuoju laiku, užsiėmimų su mokytojais 
ar mentoriais. Mokymasis, kuriant individua-
lias mokymosi programas, gali būti pritaikytas 
įvairių gebėjimų besimokantiesiems. Tikslingo 
skaitmeninio mokymosi metodų ir priemonių 
įvairovė aptariama „Epale“ išteklių centre pa-
teiktame leidinyje „Professional and methodo-
logical guide for ICT uninitiated trainers“.

Leidinyje apibendrinta 15 eksperimente da-
lyvavusių mokytojų ir 250 atskirtį patiriančių 
kaimo gyventojų patirtis. Kokios išvados?

• Svarbiausia naujus skaitmeninius metodus 
bei priemones naudoti kartu su tradiciniais 
ir išvengti galimų iššūkių: pavyzdžiui, vienu 
atveju technologijos gali padėti motyvuo-
ti mokytis, bet kitu – menkėja galimybės 
ugdyti socialinius įgūdžius, kurių kaimo gy-
ventojams taip pat labai reikia.

• Kaime dirba nedaug aukštos kvalifikacijos 
mokytojų, o gerai parengtas ir sustruktū-
rintas skaitmeninis turinys gali labai padėti 
mažiau patyrusiesiems.

• Esminė mokytojo užduotis – padėti besi-
mokantiesiems generuoti naują informa-
ciją, susieti ją su jau turimomis žiniomis, 
panaudoti tinkamas priemones informaci-
jai įtvirtinti.

Skaitmeniniai ištekliai ir programinė įranga gali 
būti sėkmingai naudojami minėtiems proce-
sams paremti. Didžiulė medijų įvairovė užtikri-
na įsitraukimą ir informacijos įtvirtinimą ilga-
laikėje atmintyje. Medijos padeda mokytis tik 
tuomet, kai tikslingai integruotos į mokymosi 
procesus. Autoriai pateikia daugybę technolo-
ginių priemonių pavyzdžių ir aptaria, kaip efek-
tyviau jas naudoti:

• „Kahoot“. Tai sužaidybinta platforma. Žai-
dimai, viktorinos tinka pasiekimams ver-
tinti ar klasės veikloms paįvairinti (https://
create.kahoot.it/auth/register).

• „Powtoon“ naudojama animuotoms prezen-
tacijoms kurti, sujungiant įvairiausius objek-
tus, o sukurti produktai gali būti paskelbti 
internete (https://www.powtoon.com/).

• „Learningapp“ leidžia kurti nesudėtingas 
aplikacijas – atminties žaidimus, kryžiažo-
džius, namų darbų užduotis ir stebėti pro-
gresą (https://learningapps.org/).

• „Coggle“ – įrankis minčių žemėlapiams ir 
schemoms kurti. Leidžia pildyti užrašus, 
planuoti idėjas, minčių lietų ir kitas kūrybi-
nes užduotis. Tai bendra erdvė komandoms 
dirbti kartu (https://coggle.it/).

• „Prezi“ – patrauklių prezentacijų kūrimo 
įrankis (https://prezi.com/).

• „SAP AppHouse“ kuriamos iliustratyvios 
istorijos ir siužetai. Sėkmingai naudoja-
ma įvairioms idėjoms ar mintims išreikšti 
(https://experience.sap.com/designservi-
ces/resources/scenes).
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Leidinio kūrėjai dalijasi savo patirtimi, atradę 
nesuskaičiuojamus milijonus vartotojų turin-
čios skaitmeninės mokymosi platformos „Moo-
dle“ galimybes. Jie teigia, kad praėjo laikai, kai 
skaitmeninis mokymasis buvo skirtas tik smal-
sumui skatinti. Dabar jis taip pat populiarus, 
kaip ir mokymasis klasėje, netgi efektyvesnis 
ir lankstesnis.

Neįgaliesiems į  
mokymąsi įtraukti

Mokomės savaime –  
bendraudami, keliaudami...

Dar viena suaugusiųjų mokymo forma – seniai 
žinomas, tačiau pastaruoju metu tarsi naujai 
atrastas savaiminis mokymasis, kuris vyks-
ta visur ir visada. Iš tiesų mes labai daug ko 
išmokstame bendraudami, dirbdami, o ypač – 
keliaudami. O kur dar teigiamos emocijos ir 
įspūdžiai, dar labiau sustiprinantys kelionėje 
įgytų žinių, gebėjimų, nuostatų tvirtumą ir po-
veikį. Galbūt todėl turizmo sektoriuje imta atsi-
žvelgti ir į neįgaliuosius. Labai daug naudingų 
praktinių patarimų, kaip įtraukti negalią turintį 
asmenį į įvairias visuomenės gyvenimo sritis, 
kaip didinti jo galimybes keliauti, įgyti žinių ir 
gebėjimų tiesiogiai lankantis tam tikrose vieto-
se, praktiškai išbandant tam tikrus dalykus, pa-
teikiama „Visiems prieinamo turizmo paslaugų 
konsultanto nuotolinio profesinio mokymo pro-
gramoje“ (https://learning.abilityadvisor.eu/lt/
pagrindinis-2/). TAD platforma – nemokamas 
interaktyvus mokymo(si) įrankis, skirtas pa-
ruošti konsultantus darbui visiems prieinamo 
turizmo srityje, kad turizmas būtų prieinamas 
visiems, įskaitant neįgaliuosius ar specialiųjų 
prieigos reikalavimų turinčius asmenis. 

Ši programa sudaryta iš 6 skyrių (modulių), 
kurių kiekvienas turi savo paskirtį, aiškiai su-
formuluotus mokymosi rezultatus, netgi mo-
komąją medžiagą ir savipatikros testus. Pro-
grama gali būti skaitoma kaip visuma, tačiau 
gali būti tiesiogiai pasiekiamas ir kiekvienas jos 
modulis atskirai.

Įvadas į Prieinamo turizmo koncepciją 
https://learning.abilityadvisor.eu/lt/course/iva-
das-i-prieinamo-turizmo-koncepcija/. Šiame 
modulyje supažindinama su Visiems prieinamo 
turizmo koncepcija, pristatomi Visiems priei-
namo turizmo pagrindai ir pateikiama reikš-
mingiausia šios srities patirtis, analizuojama 
visiems prieinama teisinė bazė Europos ir tarp-
tautiniu lygmeniu.

Turistų, turinčių specialiųjų prieigos reikala-
vimų, poreikių įgyvendinimas https://learning.
abilityadvisor.eu/lt/course/turistu-turinciu-spe-
cialiu-prieigos-reikalavimu-poreikiu-igyvendini-
mas/. Šis modulis atskleidžia, kokie įvairūs gali 
būti specialiųjų prieigos poreikių turintys turistai, 
tarp jų – ir žmonės su įvairių tipų negalia, kad, 
atsižvelgiant į specifinius poreikius, būtų galima 
kiekvienam turistui parinkti tinkamas paslaugas 
ar produktus.

Klientų aptarnavimas https://learning.abilitya-
dvisor.eu/lt/course/3-klientu-aptarnavimas/.

Šiame modulyje nagrinėjami visi turizmo ope-
ratorių, arba paslaugų teikėjų, ir turistų, arba 
klientų, santykių aspektai. Atsižvelgiama tiek į 
gero klientų sutikimo, tiek į tinkamos elgsenos 
bei tinkamo požiūrio į neįgaliuosius ir specialiųjų 
prieigos poreikių turinčius asmenis principus.

Turizmo paslaugų prieinamumo vertinimas 
https://learning.abilityadvisor.eu/lt/course/4-tu-
rizmo-paslaugu-prieinamumo-vertinimas/. 
Modulis skirtas sukurtos aplinkos ir siūlomoms 
paslaugoms vertinti pagal universaliosios pa-
skirties principus.
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Informacijos prieinamumas turizmo sektoriu-
je (https://learning.abilityadvisor.eu/lt/course/
informacijos-prieinamumas-turizmo-sektoriu-
je/). Šiame modulyje aiškinama, kaip analizuo-
ti surinktus paslaugų prieinamumo duomenis, 
atsižvelgiant į klientų poreikius, ir kaip pateik-
ti sustruktūrintą informaciją, kad ji būtų tiksli, 
patikima, paprasta ir aiški. Modulyje pateikiami 
būdai, kaip perduoti analizuojamą informaciją 
klientams įvairiais kanalais.

Visiems prieinamo turizmo paslaugų konsul-
tanto vaidmuo: verslininko įgūdžiai – veiklos 
galimybės https://learning.abilityadvisor.eu/
lt/course/visiems-prieinamo-turizmo-paslau-
gu-konsultanto-vaidmuo-verslininko-igudzi-
ai-veiklos-galimybes/. Šiame modulyje aiškina-
ma, kaip visiems prieinamų turizmo paslaugų 
konsultantai galėtų pritaikyti savo įgūdžius įvai-
riose turizmo paslaugų grandinės dalyse. Aiš-
kinama, kaip konsultantas gali prisidėti prie 
verslo ar turizmo paslaugų kokybės gerinimo 
veikdamas kaip darbuotojas, turizmo verslo 
konsultantas, turizmo organizacijos ar vietos 
institucijos paskirtas ekspertas.

Muziejai – galimybės  
mokytis neįgaliesiems

Neįgaliųjų integracija – daugiau negu socialinis 
reiškinys. Tai yra filosofija, kurią pritaikius realy-
bėje integracija suprantama kaip bendradarbia-
vimo, lankstumo, daugelio tarnybų ir institucijų 
sąveikos procesas. Muziejai – viena vis labiau 
populiarėjančių neformaliojo mokymosi aplinkų. 
Kaip šią mokymosi aplinką tinkamai pritaikyti 
negalią turintiems lankytojams, kokios yra ne-
įgaliųjų švietimo ir mokymosi galimybės muzie-
juose, analizuojama straipsnyje „Muziejų edu-
kacinės programos neįgaliesiems“ (https://epale.
ec.europa.eu/en/node/20971). Straipsnio autorė 
nagrinėja, ar Lietuvos muziejuose neįgalieji yra 
laukiami, ar muziejininkai žino jų poreikius, ga-
limybes, atkreipia dėmesį, kad muziejai turėtų 
atsisakyti vienadienių akcijų ir renginių ir steng-
tis pritaikyti visą muziejaus fizinę ir informacinę 
aplinką neįgaliųjų poreikiams.

Straipsnyje aptariamos keturios neįgalumo rū-
šys: fizinė negalia – judėjimo negalia, somati-
nių sutrikimų sukelta negalia; sensorinė nega-
lia arba sutrikimas (aklumas, kurtumas, kalbos 
sutrikimas); protinė negalia ir psichinė negalia. 
Kiekviena neįgalumo rūšis aptariama pristatant 
bendrą neįgalumo rūšių situaciją, užsienio ir 
Lietuvos muziejų edukacinių užsiėmimų pavyz-
džius, fizinės ir informacinės aplinkos, edukacinių 
užsiėmimų reikalavimus bei muziejų darbuoto-
jų, dirbančių su neįgaliaisiais, reikalavimus.  

Straipsnio pabaigoje pateikiamas klausimynas, 
padedantis muziejui įsivertinti muziejaus priei-
namumą neįgaliesiems.

Kaip įtraukti regos negalią 
turinčiuosius?

Kaip geriau užtikrinti integracinį mokymą as-
menims, turintiems regėjimo sutrikimų, ana-
lizuojama straipsnyje „Būk įtrauktyje! Speci-
aliosios gairės mokytojams, dirbantiems su 
regėjimo sutrikimų turinčiais suaugusiaisiais“ 
(https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-cen-
tre/content/buk-itrauktyje-specialiosios-gai-
res-mokytojams-dirbantiems-su-regejimo). 
Gairėse pateikiamos rekomendacijos, kaip 
dirbti su šia tiksline grupe mokytojams, netu-
rintiems specialaus pasirengimo mokyti regė-
jimo sutrikimų turinčius asmenis. Tai – pirmo-
sios pagalbos rinkinys ir įkvėpimo šaltinis, kad 
jie sąmoningai, kūrybiškai ir, atlikę smulkias 
pataisas, galėtų įtraukti regėjimo sutrikimų 
turinčius žmones į daugumą savo kursų. Kita 
vertus, tikėtina, kad ir dirbantys su kitų rūšių 
negalią turinčiais asmenimis, čia ras naudingų 
patarimų ir praktinių rekomendacijų.

Visuomenės stereotipai –  
šalinkime kūrybiškai

Kitas labai svarbus negalią turinčių asmenų 
įtraukties aspektas, apie kurį jau kalbėjome 
anksčiau, – visos visuomenės ugdymas(is) ir 
jos stereotipinių nuostatų į negalią turinčius 
asmenis bei jų galimybes dalyvauti visuome-
nės gyvenime keitimas. Tai geriausia daryti 
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bendraujant ir bendradarbiaujant visiems kar-
tu. Puikiai tam tinka ir įvairūs kritinį mąstymą, 
kūrybiškumą, problemų sprendimą ir kitus vi-
siems būtinus įgūdžius ugdantys metodai. 
Naudingos informacijos šiuo klausimu rasite 
„Epale“ platformoje pateiktame straipsnyje 
„Kūrybiškų mokymo metodų taikymas profe-
siniame neįgaliųjų mokyme“. Pasidomėkite – 
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/
metodines_rekomendacijos.pdf.

Vyresnio amžiaus  
žmonių veikloms įvairinti

Žadiname blėstančią atmintį

Mokomąjį vadovą (angl.) „Old Memory Shake“ 
sudaro grupinės ir individualios užduotys pagy-
venusių žmonių atminčiai lavinti. Šis vadovas 
sukurtas kaip projekto „Žadiname blėstančią 
atmintį“ (OLMES) dalis – juo siekta pagerinti 
vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymosi ge-
bėjimus ir galimybes. Daugiau apie pagyve-
nusių žmonių atminties lavinimo priemones 
(angl.) – https://epale.ec.europa.eu/lt/resour-
ce-centre/content/pagyvenusiu-zmoniu-atmin-
ties-mokymo-priemones.

Vadove rasite kelis atminties lavinimo pratimus 
lietuvių kalba – http://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/142274/Memory%20tasks%20
in%20Lithuanian.pdf?sequence=8&isAllowed=y.

Tobuliname IKT ir užsienio  
kalbų įgūdžius

Leidinyje „Kaip šviesti ir aktyvinti 50 metų ir 
vyresnius suaugusiuosius“ (angl. „How to edu-
cate and activate adults at the age of 50+ on 
the examples of language and ICT courses with 
adult learners“) rasite vyresnių žmonių reinte-
gracijos ir aktyvinimo metodų, kurie padėtų to-
bulinti jų IKT įgūdžius ir užsienio kalbų žinias. 
Gidas parengtas anglų kalba (https://epale.
ec.europa.eu/sites/default/files/guide_1.pdf).

Mokymo programų  
vyresniesiems rengimas

Praktinis vadovas „Vyresnio amžiaus suaugu-
siųjų švietimo organizavimas“ gali būti nau-
dingas tiems, kurie rengia ar ketina rengti 
vyresnio amžiaus asmenims skirtas švietimo 
programas. Pasidomėkite – https://epale.ec.eu-
ropa.eu/lt/resource-centre/content/kaip-se-
kmingai-organizuoti-vyresnio-amziaus-suau-
gusiuju-svietima.

Vyresnieji mokosi muziejuose

Leidinys „Mokymasis visą gyvenimą muziejuo-
se. Europos patirties almanachas“ atskleidžia 
mokymosi visą gyvenimą muziejuose proble-
matiką ir kylančius iššūkius. Daug dėmesio lei-
dinyje skiriama suaugusiųjų mokymosi ypatu-
mams, kaip tie ypatumai atsiliepia suaugusių 
žmonių mokymuisi muziejuje, ir sąlygoms, į 
kurias muziejai turi atsižvelgti organizuodami 
suaugusiųjų mokymąsi – https://epale.ec.euro-
pa.eu/sites/default/files/mokymasis_visa_gy-
venima_muziejuose._europos_patirties_alma-
nachas_0.pdf.

Vyresnio amžiaus žmonės  
globos namuose

Mokomasis vadovas „Vyresnio amžiaus žmo-
nių, gyvenančių globos institucijose, moky-
masis“ skirtas globos institucijų veiklos koor-
dinatoriams ir priežiūros personalui, kad būtų 
pagerintos globos institucijose gyvenančių vy-
resnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės. 
Ši metodinė priemonė padės suprasti žmonių 
įtraukimo į mokymąsi ir jų aktyvumo palaiky-
mo mokymosi metu vertę bei pripažinti, kad 
mokymasis yra esminis ir pagrindinis priežiū-
ros teikimo aspektas. 

Mokomasis vadovas – https://epale.ec.europa.
eu/lt/resource-centre/content/vyresnio-am-
ziaus-zmoniu-gyvenanciu-globos-institucijo-
se-mokymasis. 
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Vyresniųjų fizinio  
aktyvumo skatinimas

Vyresnio amžiaus žmonių fizinį  aktyvumą ga-
lima skatinti taikant Stepheno Guise mini įpro-
čių teorijos principą, kurio esmė – nesunkios 
užduotys, ilgainiui virstančios įpročiu. Pagal 
šią teoriją, norint skatinti fizinį aktyvumą, re-
komenduojama ne pirkti metinį abonementą į 
sporto klubą, bet kasdien daryti po kelis fizinius 
pratimus. Apie tai – straipsnyje https://epale.
ec.europa.eu/lt/content/moteris-50-savo-paci-
os-ir-kitu-akimis.

Edukacinių klubų  
senjorams steigimas

Straipsnyje „Socialiai atsakingas bibliotekos po-
žiūris į mokymąsi visą gyvenimą kaimyninėje 
Latvijoje“ aprašomos patirtys, kaip bibliotekinin-
kų paskatinti vyresnio amžiaus žmonės Vents-
pilio bibliotekoje įkūrė edukacinį klubą, kuriame 
kiekvienas jų mokytų bendraamžius rankdarbių 
ar kitų savo gebėjimų subtilybių. Bibliotekos jau 
seniai nėra tik bibliotekos! Štai Ventspilio bibli-
otekoje veikia ir Regioninis mokymo centras, 
kuris teikia neformaliojo švietimo paslaugas 
Ventspilio apskrities bibliotekų specialistams ir 
gyventojams. Nedidelė Latvijos biblioteka „Ga-
linciems“ – išskirtinė savo bendruomenės būri-
mo ir aktyvinimo projektais. Latviai didžiuojasi 
jau daugiau nei 9-erius metus kiekvieną mėnesį 
suburiamu, neformalųjį švietimą paveldo išsau-
gojimo srityje skatinančiu senjorų istorijų pasa-
kotojų klubu, kuris įtrauktas ir į Latvijos naciona-
linės UNESCO komisijos iniciatyvos „Pasakojimų 
bibliotekos“ tinklą. Būtina atkreipti dėmesį ir į 
išskirtinį socialiai atsakingą bibliotekos bendra-
darbiavimą su Ventspilio socialinės globos na-
mais „Selga“. Bibliotekininkės ne tik kartą per 
mėnesį važiuoja į globos namus su užsakytomis 
knygomis, kur jų su dideliu nekantrumu laukia 
gyventojai, bet ir organizuoja jiems renginius, 
bendrauja, dalijasi įspūdžiais apie knygas ir 
skaitymą (https://epale.ec.europa.eu/lt/content/
socialiai-atsakingas-bibliotekos-poziuris-i-mo-
kymasi-visa-gyvenima-kaimynineje-latvijoje). 

Kūrybinės dirbtuvės  
pagyvenusiems žmonėms

Tokių dirbtuvių pavyzdį Vilniaus „Varpo“ su-
augusiųjų gimnazijoje aprašo Vilma Auglytė 
straipsnyje „Nuobodžiauti negalima mokytis. 
Projekto „Mokymo(si) žavesys“ organizatoriai 
klausia, kur padėsite kablelį?“ Rengti kūrybines 
dirbtuves įkvėpė noras seniai mokyklą baigu-
siems suaugusiesiems priminti, kaip malonu 
gali būti mokytis ir išbandyti kokią nors naują 
veiklą. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai, laisvai 
pasirinkę jiems patrauklius užsiėmimus pagal 
iš anksto sudarytą tvarkaraštį, gali ne tik įgy-
ti naujų žinių, gerosios patirties, bet ir smagiai 
praleisti vakarą, susipažinti su panašiais daly-
kais besidominčiais žmonėmis ir pajusti, kokį 
malonumą gali suteikti mokymasis! Apie kū-
rybines dirbtuves ir jų veiklas – https://epale.
ec.europa.eu/lt/content/nuobodziauti-negali-
ma-mokytis-projekto-mokymosi-zavesys-or-
ganizatoriai-klausia-kur-padesite.

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/moteris-50-savo-pacios-ir-kitu-akimis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/moteris-50-savo-pacios-ir-kitu-akimis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/moteris-50-savo-pacios-ir-kitu-akimis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/socialiai-atsakingas-bibliotekos-poziuris-i-mokymasi-visa-gyvenima-kaimynineje-latvijoje
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/socialiai-atsakingas-bibliotekos-poziuris-i-mokymasi-visa-gyvenima-kaimynineje-latvijoje
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/socialiai-atsakingas-bibliotekos-poziuris-i-mokymasi-visa-gyvenima-kaimynineje-latvijoje
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nuobodziauti-negalima-mokytis-projekto-mokymosi-zavesys-organizatoriai-klausia-kur-padesite
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nuobodziauti-negalima-mokytis-projekto-mokymosi-zavesys-organizatoriai-klausia-kur-padesite
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nuobodziauti-negalima-mokytis-projekto-mokymosi-zavesys-organizatoriai-klausia-kur-padesite
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/nuobodziauti-negalima-mokytis-projekto-mokymosi-zavesys-organizatoriai-klausia-kur-padesite
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Įstaigos ir organizacijos

Įvairovės chartija 

http://www.ivairove.lt/

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. Lygios galimybės

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integra-
cija/lygios-galimybes

Lygių galimybių  
kontrolieriaus tarnyba

https://www.lygybe.lt/lt;  
https://www.lygybesplanai.lt// 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas 

http://hrmi.lt/  

Diversity Development Group 

www.diversitygroup.lt 

http://www.ivairove.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios-galimybes
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios-galimybes
https://www.lygybe.lt/lt
https://www.lygybesplanai.lt//
http://hrmi.lt/
http://www.diversitygroup.lt/
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Įstatyminė bazė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas 
Nr. A1-588 „Dėl Socialinės įtraukties didinimo 
2014–2020 m. veiksmų plano“, Lietuvos pažan-
gos strategija „LIETUVA 2030“.

Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 m. 
veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respu-
blikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir 
jaunimo socializacijos 2014–2016 m. veiksmų 
plano patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/86e68fd0f13311e3a8c1a1dee-
39661ca/ESZBUbjZTK.

„Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių 
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 
stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–
2016 m. veiksmų plano patvirtinimo“, patvir-
tintas  Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 
V-808 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/74fc2e20379b11e48908b52e62efa377/
CSunMbzvDn.

Vaiko gerovės 2013–2018 m. programa Naci-
onalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plė-
tros programos įgyvendinimo 2014–2016 m. 
veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respubli-

kos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 
m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Naci-
onalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plė-
tros programos įgyvendinimo 2014–2016 m. 
veiksmų plano patvirtinimo“ https://e-seimas.
lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438640/hzPa-
APFwAJ.

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
2013–2019 m. programa https://e-seimas.lrs.
lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985.

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–
2020 m. veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 
29 d. įsakymu Nr. ĮV-45 „Dėl Romų integracijos 
į Lietuvos visuomenę 2015–2020 m. veiksmų 
plano patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e-
1c2026e476c?jfwid=-eb3wa4j1u.

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbo-
tvarkė 2030, darnaus vystymosi tikslai https://
am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptauti-
nis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/
darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvar-
ke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-ki-
ti-tarptautiniai-susitarimai). 

Nepriklausoma Europos specialiojo ir 
inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra

https://www.european-agency.org/Lietuvi%-
C5%B3%20kalba/publications

European Network  
of Innovation for Inclusion 

http://europeannetforinclusion.org/

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11482_socialines-itraukties-veiksmu-planas-2014-2020-redakcija2016.pdf 
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11482_socialines-itraukties-veiksmu-planas-2014-2020-redakcija2016.pdf 
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11482_socialines-itraukties-veiksmu-planas-2014-2020-redakcija2016.pdf 
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11482_socialines-itraukties-veiksmu-planas-2014-2020-redakcija2016.pdf 
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/4_%20LT2030%20rodikliu%20apzvalga_2019-01-14.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/4_%20LT2030%20rodikliu%20apzvalga_2019-01-14.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/86e68fd0f13311e3a8c1a1dee39661ca/ESZBUbjZTK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/86e68fd0f13311e3a8c1a1dee39661ca/ESZBUbjZTK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/86e68fd0f13311e3a8c1a1dee39661ca/ESZBUbjZTK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/74fc2e20379b11e48908b52e62efa377/CSunMbzvDn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/74fc2e20379b11e48908b52e62efa377/CSunMbzvDn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/74fc2e20379b11e48908b52e62efa377/CSunMbzvDn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438640/hzPaAPFwAJ
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438640/hzPaAPFwAJ
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438640/hzPaAPFwAJ
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e1c2026e476c?jfwid=-eb3wa4j1u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e1c2026e476c?jfwid=-eb3wa4j1u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6caa6010a8cb11e4a854e1c2026e476c?jfwid=-eb3wa4j1u
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
https://www.european-agency.org/Lietuvi%C5%B3%20kalba/publications
https://www.european-agency.org/Lietuvi%C5%B3%20kalba/publications
http://europeannetforinclusion.org/
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