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„Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis ir integracija per švietimą“ 

el-vadovas, kaip organizuoti mokymus vietos bendruomenėse 

 

1 priedas. Mokymų pristatymas dalyviams  

Gerb. pone (ponia), 

Sveikiname prisijungus prie praktinių mokymų „Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis 

ir integracija per švietimą“. Siunčiame trumpą pristatymą bei kitą svarbią informaciją. 

Šie praktiniai mokymai sukurti įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ strateginių partnerysčių 

programos projektą “M-EASY”. Norėdami daugiau sužinoti apie projektą, eikite į nuorodą:  

http://measy.lpf.lt/  

Mokymų uždavinys – ugdyti suaugusiųjų švietėjų-praktikų kompetencijas, įgalinančias juos mokyti 

vietos bendruomenių narius, kaip vadovaujantis mokymosi visą gyvenimą idėja skatinti žemos 

kvalifikacijos suaugusiuosius integruotis į visuomenę. Integracija į vietos bendruomenes dažnai 

sudėtinga, ypač migrantams, pabėgėliams ir žemos kvalifikacijos suaugusiesiems. 

Šių praktinių mokymų trukmė – 16 akademinių valandų (ak. val.), juos sudaro dvi dalys: darbo 

internete sesija savarankiškam mokymuisi (8 ak. val.) bei kontaktinis seminaras su fasilitatoriumi (8 

ak. val.). 

Šiandien prasideda šių mokymų darbo internete sesija. Jos metu prašome jūsų skaityti ir analizuoti 

10 sėkmės istorijų apie tai, kaip socialinę atskirtį patiriančių žmonių pastangos ir mokymasis visą 

gyvenimą gali atverti naujas galimybes bei palengvinti integracijos procesą. Šios įkvepiančios 

istorijos gali padidinti žmonių pasitikėjimą savimi, suteikti jėgų įveikti sunkumus. 

Sėkmės istorijas rasite atvėrę šią nuorodą: http://measy.lpf.lt/community_workshops_en.html  

Kontaktinio seminaro metu prašysime jūsų aptarti sėkmės istorijas grupėse, todėl būtų tikslinga iš 

anksto apgalvoti kiekvieną istoriją pagal žemiau pateiktus klausimus: 

 Kokie pagrindiniai sėkmingos integracijos aspektai buvo akcentuoti istorijoje? 

 Ar ši sėkmės istorija gali motyvuoti bendruomenės narius (imigrantus, pabėgėlius, žemos 

kvalifikacijos žmones) aktyviai įsitraukti į visuomenę ir/arba pradėti /tęsti mokymąsi? 

 Ar šią sėkmės istoriją būtų galima pristatyti vietos bendruomenės renginiuose, kad vietos 

gyventojai geriau suprastų šiandien kylančius socialinio teisingumo, kultūrinės įvairovės ir 

tolerancijos iššūkius? 

 Ar ši istorija galėtų būti naudojama socialiai remtinų žmonių (migrantų, pabėgėlių, žemos 

kvalifikacijos asmenų ir pan.) socialinės integracijos ir įsitraukimo į vietos bendruomenę 

skatinimui? 

 Ar ši sėkmės istorija tinka jūsų šalies kontekstui? Ar ji patenkins jūsų vedamų mokymų 

tikslinės grupės poreikius? 

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/community_workshops_en.html
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 Kuo sėkmės istorijos gali būti svarbios vietos bendruomenės žmonėms, didinant jų 

sąmoningumą socialinę atskirtį patiriančių atskirtus žmonių atžvilgiu? 

 Kokias sėkmės istorijų pamokas ir išvadas verta akcentuoti mokymų dalyviams? 

 

Jeigu norite papildyti istorijas savo komentarais, prašome naudotis šia lentele: 

Nr. Vardas, šalis Citatos Komentarai 

1. Adama iš Gambijos, 
šiuo metu gyvenanti 
Kipre  

„Svajoju tęsti studijas, kad vėliau 
savo darbu, profesine veikla  
būčiau naudingas vietos 
bendruomenei bei Kiprui.“ 

 

2. Ahmedas Nour iš  
Somalio, 
Šiuo metu gyvenantis 
Kipre 

 „Aš visada tikėjau mokymosi svarba, 
nes tai raktas į asmeninę sėkmę.“ 

 

3. Alla iš  Rusijos, šiuo 
metu gyvenanti 
Lietuvoje 

„Nesvarbu, koks darbas, svarbiausia, 
kokia yra jūsų savivertė.  
Darykite tai, kas Jums patinka!“ 

 

4. Anastasia iš 
Ukrainos, šiuo metu 
gyvenanti Lietuvoje 

 „Jeigu ko nors trokštate – darykite 
tai dabar!  
Pasaulis nestovi vietoje ir rytdiena 
bus kitokia nei šiandiena.“ 

 

5. Elsa iš Hondūro, šiuo 
metu gyvenanti 
Lenkijoje  
 

 „Norėdamas integruotis turi būti 
aktyvus!“ 

 

6. Lina iš Lietuvos  „Atvirumas, nuoširdumas — pirmas 
žingsni į kito žmogaus vidų.“ 

 

7. Mario iš Italijos, šiuo 
metu gyvenantis 
Lietuvoje  

„Aplink yra be galo daug galimybių, 
svarbiausia – jomis pasinaudoti.“ 

 

8. Tetiana iš Ukrainos, 
šiuo metu gyvenanti 
Lenkijoje  

 „Studijos man padėjo įsitvirtinti 
naujoje šalyje.“ 

 

9. Alhagie iš Gambijos, 
šiuo metu gyvenantis 
Italijoje  

 „Sėkmingos integracijos raktas – 
dalyvavimas kultūrinėje  
ir socialinėje veikloje.“ 

 

10. Diassigui iš Senegalo, 
šiuo metu gyvenantis 
Italijoje   

„Požiūris yra sėkmės garantas. Nuo 
vadovo požiūrio priklauso  
visos komandos sėkmė.“ 
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Kontaktinis seminaras vyks {vieta, data}.  

Preliminari kontaktinio seminaro programa 

10:00 Dalyvių prisistatymas, jų lūkesčių išgryninimas. 

10:20 Pristatomas europinis mokymų kontekstas, taip pat jo poveikis vietos 

bendruomenėms bei žemos kvalifikacijos suaugusiesiems.   

11:00 Minčių lietus apie integraciją per švietimą. 

12:00 Pietūs 

12:45 Darbas grupėse su sėkmės istorijomis. Grupių rezultatų pristatymas. 

15:00 Grupių rezultatų apibendrinimas. 

15:30 Trumpas M-Easy mokymo kurso pristatymas. 

16:00 Kavos pertraukėlė. 

16:20 El. vadovo pristatymas. 

16:40 Dalyvių refleksija: ar mokymai patenkino lūkesčius? 

17.00 Mokymų įvertinimas. Pažymėjimų įteikimas. 

 
Taip pat norėtume sužinoti Jūsų lūkesčius. Būtume dėkingi, jeigu atsiųstumėt 2 – 3 sakinius apie tai, 
ko tikitės iš šių mokymų. 

Jei turite klausimų, susisiekite su manimi elektroniniu paštu {el. pašto adresas}. 

Iki susitikimo {data}. 

Pagarbiai,  
{Kursų vadovo–fasilitatoriaus vardas, pavardė} 
 


