KA1 - Mobilumas mokymosi tikslais.
Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų
suaugusiųjų asmenų švietimą
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras kartu su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
įgyvendina Erasmus+KA1 programos ,,Mobilumas mokymosi tikslais“ projektą ,,Suaugusiųjų
švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų
asmenų švietimą“.
Projekto tikslas tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas vykdant socialiai
pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų švietimą. Konsorciumas, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusiųjų
švietimą vykdančios institucijos: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centras ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centras, įgyvendina
mobilumo projektą, kurio tikslas – didinti konsorciume dalyvaujančiose institucijų suaugusiųjų
mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant šių institucijų darbuotojų kompetencijas trijose srityse:
 Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavimo kompetencijas:
motyvacijos būdai, inovatyvūs mokymo metodai.
 Suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemos kūrimo
ir diegimo klausimai.
 Darbo su socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų grupių: nemotyvuoto jaunimo, kaimo
vietovėse gyvenančių bei vyresnio amžiaus asmenų programų, skirtų socialinei ir darbinei
įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui, įgyvendinimas.
Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas apima konsorciumo dalyvių dalyvavimą struktūruotuose
kursuose ar mokymo renginiuose užsienyje. Mokymosi kursai minėtoms kompetencijoms tobulinti
pasirinkti Portugalijoje ir Italijoje. Remiantis konsorciumo dalyvių susitarimu dėl probleminių
kompetencijų ir siunčiamų tobulintis darbuotojų sąrašais, sudarytos tematinės mokymosi grupės,
pagal jų poreikius ieškoma mokymosi mobilumų institucijų.
Šio projekto veiklos padeda šio projekto koordinatoriams ir partneriams plėsti socialiai pažeidžiamų
suaugusiųjų asmenims organizuojamų mokymų įvairovę ir tobulinti jų kokybę. Švietimo centrai
organizuojantys neformalųjį suaugusiųjų mokymą sužinos apie suaugusiųjų skatinimo mokytis
būdus, suvokimą ir nuostatų formavimą, apie svarbą ir būtinybę naujų kompetencijų įgijimui,
inovatyvių mokymo metodų taikymą, suaugusiųjų mokymo temas, mokymo būdus, pasiūlos ir
paklausos sistemos kūrimą ir diegimą. Po dalyvavimo kursuose projekto dalyviai rengs 3
kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas jaunimo, kaimo gyventojams bei vyresnio amžiaus
asmenų (Trečiojo amžiaus asmenims) socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir
asmeniniam tobulėjimui. Šios programos bus išbandytos praktiškai visose konsorciumo narėse su
tikslinėmis grupėmis: nemotyvuotu jaunimu, kaimo vietovėse gyvenančiais suaugusiais bei vyresnio
amžiaus asmenimis. Konsorciumo nariai glaudžiai bendradarbiaus tarpinstituciniu lygmeniu, rengs
bendradarbiavimo planą dėl tolesnių bendrų mokymo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir
pristatymo kitoms švietimo institucijoms. Švietimo centrai sukurs inovatyvias mokymosi aplinkas,
naudos socialinius tinklus mokymosi tikslams, įdiegs mokymosi programas elektroninėse erdvėse,
sukurs modernias ir patrauklias mokymosi aplinkas, taikys efektyvesnes mokymo(si) technikas ir
metodus.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI ITALIJOJE
2017 m. spalio mėn. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centro ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro specialistės dalyvavo 6

dienų kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Koučingas ir mentorystė: inovatyvūs mokymo būdai
mokytojams, mentoriams ir švietimo įstaigų darbuotojams motyvuojant jaunimą“. Kursus rengė
organizacija ,,JUMP Associazione Gioventu in riSalto“ Soverate.
Programos metu dalyvės iš Lietuvos gilino žinias apie mentorystę, plačiau sužinojo kas yra
mentorystė ir koučingas ir kokius praktinius klausimus jie gali padėti išspręsti. Ypatingas dėmesys
mokymų metu buvo skiriamas mentorystės gebėjimų stiprinimui dirbant su jaunimo rizikos grupėmis:
nemotyvuotu jaunimu, socialiai pažeidžiamais jaunuoliais, jaunais bedarbiais. Mokymus vedė
mentorė iš Romos Alessia Simonetti. Profesionali mentorė dalinosi savo asmenine patirtimi dirbant
su jaunimu, pateikė daug patarimų ir efektyvios mentorystės charakteristikas. Mokymų metu vyko
daug praktinių užsiėmimų, kurių metu mentorė Alessia su besimokančiosiomis iš Lietuvos praktiškai
išbandė mentorystės ir koučingo įrankius, metodus.
Kursų organizatorė ,,JUMP Associazione Gioventu in prisalto” lektorė Erika Gerardini surengė
išvyką į Badolato pabėgėlių centrą. Šiame centre vyko susitikimas su jaunais pabėgėliais, kurie
dalinosi savo asmenine patirtimi apie mentorystės ir koučingo svarbą ir pagalbą jiems.
Besimokančiosios iš Lietuvos diskutavo su pabėgėlių centro mentoriais, koučeriais bei socialiniais
darbuotojais apie mentorystės teikiamus privalumus ir galimybes darbui su jaunais žmonėmis.
Mokymų metu teko patirti, kad mentorystė yra labai svarbi suaugusiųjų neformalaus švietimo dalis,
tai gali prisidėti prie visų besimokančiųjų visapusiško vystymosi ir paskatinti suaugusius maksimaliai
išnaudoti jų potencialą.
Kvalifikacijos tobulinimo kursų Italijoje metu dalyvės susipažino su Italijos suaugusiųjų švietimo
teikėjų praktika, iš užsienio kolegų pasisėmė naujų idėjų ir įkvėpimo darbo su nemotyvuotu jaunimu
srityje. Taip pat švietimo centrų darbuotojos patobulino bendrąsias kompetencijas: socialines,
kalbines ir kultūrines.

