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P R aTa R m ė

Lietuvos švietimo sistemoje pagrindinis dėmesys ir lėšos skiriamos formaliajam švietimui. 
Tačiau būtent neformalusis švietimas yra neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis. Ne-
formalusis mokymasis atskleidžia žmonių kūrybinį potencialą, skatina žinių troškimą, akty-
vumą, prisideda prie visuomenės ir individo vystymosi.

švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
lėšomis visoje Lietuvoje 2010—2012 m. vykdytas projektas TAPK „Neformaliojo švietimo 
paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“ itin prisidėjo prie sėkmingo įvairių 
neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo ir kokybiškai naujų neformaliojo ugdymo 
paslaugų Lietuvoje atsiradimo, ugdė neformaliojo švietimo teikėjų kompetenciją, paskati-
no naujų neformaliojo ugdymo metodų atsiradimą ir jų kasdienį taikymą. Projekto tikslinės 
grupės — mokiniai, mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuo-
tojai, jaunimas ir suaugusieji. Projekto vykdytojas — švietimo mainų paramos fondas.



8 PRaTaRmė 9NEFORmaLIOJO ŠVIETImO PROGRamOS

Projekto TaPK metu vykdytos 5 pagrindinės veiklos:

› Visoje Lietuvoje įgyvendintos skirtingos trukmės ir apimties neformaliojo vaikų švietimo 
ir edukacinės programos

› Į  vaikų vasaros poilsio stacionarių stovyklų veiklas integruotos neformaliojo švietimo 
programos

› Įgyvendintos 4 skirtingų temų pilietinio ir tautinio ugdymo nacionalinės programos 
› Pravesti neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymai ir mokymosi visą 

gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymai.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

40 208 Projekto TAPK veikloje — neformaliojo švietimo, pilietinio ir tautinio ugdymo pro-
gramose bei vasaros stovyklose dalyvavo 40 208 vaikai.

384 Apmokyti 304 neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai (mokytojai) ir 80 mokymosi 
visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių.

58 Taikant neformaliojo ugdymo metodus, neformaliojo švietimo programos įgyvendintos 
58 Lietuvos savivaldybėse.

33 Įvairius neformaliojo švietimo projektus ir programas įgyvendino 33 skirtingi veiklos 
organizatoriai. Priskaičiavus programose dalyvavusius organizatorių partnerius, projekto 
įgyvendinime dalyvavo per 100 įvairių organizacijų.

36 stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose įgyvendintos 36 neformaliojo švietimo 
programos.

21 Įgyvendinta 11 neformaliojo švietimo programų, 8 vasaros edukacinės programos ir 2 
edukacinės programos vaikams su negalia.

6 Įgyvendintos 6 pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programos.

3 Projektas TAPK vyko beveik trejus metus — nuo 2010 m. vasaros iki 2012 m. pabaigos.

11 110 485 Projekto TAPK įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo skirta 11 110 485 litai.

šiame leidinyje trumpai pristatoma visa vykdyta veikla, dalyvių skaičius, įvertinami pasiekti 
rezultatai bei dalijamasi gera patirtimi. Tikimės, kad projekto metu sukaupta patirtis padės 
Lietuvos švietimo sistemos darbuotojams rasti tinkamų ir darbe pritaikomų neformaliojo 
švietimo metodų.
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N E F O R m a L I O J O  Š V I E T I m O  P R O G R a m O S

Kokybinis neformaliojo švietimo 
programų pokytis padidino vaikų 
emocinį pasitenkinimą

Neformaliojo švietimo programos skirtos ne tik vaikų įgūdžių ugdymui, bet ir emocinių, 
socialinių ir psichologinių poreikių tenkinimui. Projekto TAPK metu buvo siekiama kokybi-
nio neformaliojo Lietuvos švietimo pokyčio, kad būtų geriau ir veiksmingiau užtikrinamas 
vaikų pasitenkinimas savo gyvenimu. Vykdytos programos — nuo jūrinio skautavimo iki 
meninių užsiėmimų ar psichologijos — buvo labai įvairios tematikos, metodų ir patirčių. 
galima sakyti, kad programomis perteikta 89 gyvenimo būdų įvairovė ir sukurta itin didelė 
pasirinkimo galimybių įvairovė.

Be to, neformaliojo švietimo programose atskiros veiklos buvo numatytos vaikams su 
negalia ir jų šeimų nariams bei į socialinės rizikos grupes patenkantiems vaikams.



12 NEFORmaLIOJO ŠVIETImO PROGRamOS 13NEFORmaLIOJO ŠVIETImO PROGRamOS

Privalumas — įvairovė

Pastebėtina, kad neformaliojo švietimo programas įgyvendinti pasiryžo tik viena mokykla. 
Kiti paslaugos teikėjai — įvairios organizacijos, kurios lengvai įveikė užduotį pritraukti į savo 
veiklą kuo platesnį vaikų būrį. Tie organizatoriai, kurie vykdė įprastą veiklą, džiaugėsi, kad 
dalyvavimas projekte TAPK padidino jų veiklose dalyvaujančių vaikų skaičių. Visiškai naujas 
programas sukūrę organizatoriai nustebino naujais metodais ir netikėtu populiarumu. Eliti-
nės asmenybės akademija, kurioje paskaitas moksleiviams skaitė aukštųjų mokyklų dėsty-
tojai, yra puikus pavyzdys. Akademijos organizuojamų užsiėmimų metu stiprinti lyderystės 
įgūdžiai davė itin gerų rezultatų: dauguma paskaitas lankiusių moksleivių įgavo pasitikėji-
mo savimi, pasisėmė įvairių mokslų, organizavimo, savanorystės žinių.

Visos programų temos yra aktualios ir suderintos su projekto iniciatoriumi — Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerija, todėl tikimasi, kad pasiekti rezultatai prisidės prie neforma-
liojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimo šalies mastu.

Laisvė iniciatyvai

Dalyvaudami neformaliojo švietimo veikloje, vaikai turi daugiau galimybių rodyti iniciaty-
vą, reikšti savo nuomonę, dalytis patirtimi ir mintimis — tai lemia vaikų susidomėjimą ir 
motyvaciją. Todėl dauguma neformaliojo ugdymo programų sulaukė gerokai didesnio, nei 
prognozuota, dalyvių skaičiaus.

Vaikai dalyvavo įvairioje veikloje: diskusijose, paskaitose, savanorystės programose (ėjo 
į globos namus, rinko aukas), dalyvavo pratybose, mokėsi išgyventi stovyklose, dalyvavo 
meno užsiėmimuose. Visų šių užsiėmimų tikslas buvo padėti vaikams įgyti kompetencijų, 
ugdyti sąmoningumą, mokyti prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Be to, vaikai turėjo ir pasirinkimo laisvę — galėjo rinktis aštuonetą mėnesių trunkančius 
užsiėmimus ar vienos, dviejų savaičių trukmės vasaros programas.

Užsiėmimai socialinės atskirties grupių vaikams

Įgyvendintos kelios programos, skirtos specialiųjų poreikių vaikams. Ypač gerai įvertin-
ta programa, kurios metu aktoriai, muzikantai ir kiti savanoriai lankėsi ligoninėse, kur 
gydomi neįgalūs vaikai, ir pasitelkę meninės saviraiškos priemones siekė pagerinti emo-
cinį vaikų komfortą. Pradžioje gana skeptiškai šiuos užsiėmimus vertinę vaikų tėvai ir 
ligoninės darbuotojai greitai pastebėjo naujų neformaliojo švietimo metodų efektyvumą 
vaikų būsenai — vaikai ėmė daugiau šypsotis, pagerėjo jų emocinė savijauta, nuotaika. 
Baigiantis programai, vykdytojai pelnė ne vieną vaikų, jų tėvų ir ligoninės darbuotojų 
padėką.

Teigiamai įvertinta ir programa, kurios metu buvo didinama tolerancija žmonėms, 
sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų ligomis bei AIDs. 
Tolerancija, atjauta, žmogiškumas — tai savybės, kurioms ugdyti dažniausiai pasirenkami 
neformaliojo ugdymo metodai.

Pasiekti rezultatai

Įgyvendinant neformaliojo švietimo programas skirtingose šalies savivaldybėse, buvo ple-
čiamos vaikų socializacijos galimybės, ugdomos asmeninės, edukacinės ir socialinės kom-
petencijos, skatinamas mokymasis bendradarbiaujant. Programos buvo vykdomos taikant 
neformaliojo ugdymo principus ir pasitelkiant kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, kons-
truktyviam problemų sprendimui skirtus ugdymo metodus.

STaTISTINė INFORmacIJa
PROgRAmOs. Projekto metu įgyvendinta 11 neformalaus švietimo programų šiomis te-
momis: savanorystė — socialinio sąmoningumo skatinimas, pakantumo ir tolerancijos ug-
dymas, socialiai nesaugių vaikų užimtumas, lyderystės ugdymas, kūrybiškumo ugdymas, 
socialinių kompetencijų tobulinimas. Taip pat įgyvendintos 8 vasaros edukacinės progra-
mos šiomis temomis: sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas, vaikų pažintinė-
kultūrinė veikla, vaikų pažintinė veikla, skirta Lietuvos laisvės kovų herojams atminti; taip 
pat specialios programos socialinės atskirties grupių vaikams — vaikams su negalia ir vai-
kams, kurie patenka į socialinės rizikos grupes.

Vaikų, dalyvavusių neformalaus švietimo programose 2010—2012 m., pasiskirstymas pagal 
apskritis:

 Vilniaus 3144
 Kauno 2428
 Klaipėdos 1339
 Tauragės 512
 šiaulių 1375
 Telšių 819
 Panevėžio 1088
 Utenos 519
 Alytaus 532
 marijampolės 673

 Iš viso 12 429

13NEFORmaLIOJO ŠVIETImO PROGRamOS
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TERITORIJA. Projekto metu programos įgyvendintos visose 10 Lietuvos apskričių, 58 
savivaldybėse.

LAIKOTARPIs.
I etapas: 2010 10—2011 05
II etapas: 2011 06—2011 08
III etapas: 2011 09—2012 05

DALYVIAI. 11-oje neformaliojo švietimo programų 2010—2012 m. dalyvavo 12 429 vaikai. 
Įgyvendintose 8-iose vasaros edukacinėse programose dalyvavo 1312 vaikų, iš kurių 452 — 
socialinės atskirties grupių vaikai. Vaikams su negalia skirtose 2-ose programose dalyvavo 
140 vaikų. Iš viso neformaliojo švietimo programose dalyvavo 13 881 vaikas.

VYKDYTOJAI. Veiklą vykdė juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti neformaliojo 
vaikų švietimo veikla. Neformaliojo vaikų švietimo programas 2010—2012 m. įgyvendino 14 
organizatorių.

FINANsAVImAs. Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos 
socialinio fondo lėšomis. Veiklai įgyvendinti skirta 3 313 579 Lt.

ĮVYKUsI VEIKLA. 2011—2012 m. įgyvendintos 6 neformaliojo švietimo programos, kurio-
se dalyvavo 5944 vaikai, iš kurių 2733 — iš kaimo vietovių mokyklų.

› „Elitinės asmenybės akademija“
› „Viltis — išmokti, pažinti, susidraugauti!“
› „Tu ir aš — kartu mes galia“
› „gyvenu pats“
› „mes“
› „Aš komandos dalis“

Dalyvių atsiliepimai apie neformaliojo švietimo programas:

Užsiimdama naudinga veikla supratau, jog kiekvienas galime ir mokame keisti pasaulį, savo 
miestą, galų gale — savo gatvę.

Galim kurti šypsenas, daryti gerus darbus, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, drąsos ir 
atsakomybės.

Sužinojau, kas yra ping-pongas bendravime ir kaip jį nukenksminti.
Išmokau atpažinti lyderius savo aplinkoje, tinkamai sakyti ir priimti komplimentus. Buvo 

labai įdomu išgirsti apie motyvuojantį žodyną, kontaktus, judesius.
Patiko daryti atpalaiduojančią mankštą.
Suprantu, kad kaip sparčiai pavyks prisivilioti sėkmę į savo gyvenimą, priklauso tik nuo 

manęs pačios. Juk kelyje į sėkmę greitis neribojamas.

Programos „Aš komandos dalis“ dalyviai
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2010—2011 m. įgyvendintos 5 neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvavo 6485 
vaikai, iš kurių 2487 — iš kaimo vietovių mokyklų.

› „savanorystė, socialinio sąmoningumo skatinimas per jūrų skautavimą“
› „Humaniškumo ir tolerancijos link“
› „Tolerancijos ir pakantumo bei lyderystės kompetencijų ugdymas pasitelkiant tradicinę 

ir šiuolaikinę kultūrą“
› „sAVAs“
› „Elitinės asmenybės akademija“

Projekto TaPK metu papildomai buvo įgyvendintos 8 vasaros edukacinės programos, iš 
kurių 2 skirtos socialinės rizikos grupių vaikams ir 2 edukacinės programos vaikams su 
negalia. Iš viso šiose programose dalyvavo 1452 vaikai, iš jų — 392 vaikai su negalia ir 
200 vaikų, patenkančių į socialinės rizikos grupes.

› „Vasaros universitetas“
› „Atvira vasaros baleto stovykla vaikams“
› „Jūrininkų vasara — 2011“
› „Pažinimo vasara“
› „mes — mūsų Žemės vaikai“
› „Nebūk abejingas. Rytoj gali būti vėlu“
› „Vasara spalvose ir garsuose“
› „Eglės sugrįžimas“
› „Tobulėk, sveik, stiprėk“

NEFORmaLIOJO ŠVIETImO PROGRamų VYKdYTOJų KONTaKTaI:

Organizacija Vykdyta programa Kontaktai
VšĮ „Europos namai“ „mes“ D. Poškaus g. 55-1, Vilnius

Tel. 8 (698) 48 369
www.semas.lt

Lietuvos jūrų skautija „savanorystė, socialinio sąmo-
ningumo skatinimas per jūrų 
skautavimą“

Taikos pr. 57, Kaunas
Tel. 8 (676) 38 179
www.juruskautai.lt

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugija

„Humaniškumo ir tolerancijos 
link“

A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius
Tel. 8 (5) 262 8037
www.redcross.lt

Lietuvos šaulių sąjunga sAVAs, „Viltis — išmokti, pažinti, 
susidraugauti!“

Laisvės al. 34, Kaunas
Tel. 8 (37) 224 683
www.sauliusajunga.lt

molėtų rajono Alantos 
gimnazija 

„gyvenu pats“ A. Kraujelio g. 3, Alanta, molėtų raj.

VšĮ „scenos ir estetikos 
mokykla“

„Tolerancijos ir pakantumo bei 
lyderystės kompetencijų ug-
dymas pasitelkiant tradicinę ir 
šiuolaikinę kultūrą“

D. Poškaus g. 55-1, Vilnius
Tel. 8 (698) 48 369
www.semas.lt

VšĮ „sėkmės mokykla“ „Aš komandos dalis“ Pylimo g. 27-38, Vilnius
Tel. 8 (699) 06 594
www.sekmesmokykla.lt

UAB „Tvirimenta“ „Tu ir aš — kartu mes galia“ m. Koperniko g. 2-2, gineitiškių 
km., Vilniaus raj.
Tel. 8 (688) 29 679
www.manokrastas.lt

UAB Vadybos
ir psichologijos (VIP) 
institutas

„Elitinės asmenybės  akademija“ Pūčkorių g. 15, Vilnius
Tel. 8 (614) 59 911
www.vipinstitutas.lt

EdUKacINIų PROGRamų VYKdYTOJų KONTaKTaI:

Organizacija Vykdyta veikla Kontaktai
Labdaros ir paramos 
fondas „Algojimas“

„Vasara spalvose ir garsuose“, 
„Tobulėk, sveik, stiprėk“

Respublikos g. 37, Panevėžys
Tel. 8 (5) 261 4713
www.algojimas.lt

VšĮ „Eglės špokaitės ir 
Kristinos sliesoraitienės 
projektai“

„Atvira vasaros baleto stovykla 
vaikams“

Lauksargio g. 105-2,Vilnius
Tel. 8 (5) 212 3253
www.baletas.com

Kauno jūrų skautų laisva-
laikio centras

„Jūrininkų vasara — 2011“ Taikos pr. 57, Kaunas
Tel. 8 (676) 38 179
www.juruskautai.lt

VšĮ „Rokiškio jaunimo 
centras“

„Pažinimo vasara“ Vytauto g. 20, Rokiškis,
Tel. 8 (458) 32 732
www.rjc.lt

VšĮ „scenos ir estetikos 
mokykla“

„Eglės sugrįžimas“ D. Poškaus g. 55-1, Vilnius
Tel. 8 (698) 48 369
www.semas.lt

VšĮ „Vaikų poilsis“ „mes — mūsų Žemės vaikai“, 
„Nebūk abejingas. Rytoj gali 
būti vėlu“ 

geležinio Vilko g. 12, Vilnius
Tel. 8 (5) 263 4836
www.vaikupoilsis.com

UAB Vadybos ir psicho-
logijos (VIP) institutas

„Vasaros universitetas“ Pūčkorių g. 15, Vilnius
Tel. 8 (614) 59 911
www.vipinstitutas.lt

16 NEFORmaLIOJO ŠVIETImO PROGRamOS
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S Ta c I O N a R I O S  Va I K ų  Va S a R O S  S T O V Y K L O S

Trejus metus vykęs projektas 
nudžiugino apčiuopiamais rezultatais

Vasaros poilsio stovyklų organizatoriai augo kartu su projektu TAPK. Projekto pradžioje 
2010 m. dauguma panorusių dalyvauti projekte stovyklų organizatorių stebėjosi ir piktinosi 
koordinatorių keliamais reikalavimais, o projekto pabaigoje 2012 m. reiškė padėką už tai, 
kad išmoko pažvelgti į neformalųjį ugdymą kitomis akimis, pritaikė naujus metodus prakti-
koje, įvertino, kaip teigiamai ir džiaugsmingai naujoves priima vaikai.

Tai, kad projektas vyko net trejus metus, yra didelis privalumas, nes tik per ilgesnį laiką 
įmanoma pasiekti rezultatų, kurie išryškėja kryptingai siekiant užsibrėžto tikslo.

Prioritetas — naujovės

Kviesdami stovyklų organizatorius dalyvauti projekte, švietimo mainų paramos fondo dar-
buotojai akcentavo, kad finansavimas bus skiriamas toms programoms, kurios siūlys naujoves, 
įtrauks šiuolaikiškas neformaliojo ugdymo metodikas, populiarią praktiką ir naują techniką.

Pradžioje stovyklų organizatoriai nerodė didelio entuziazmo ir buvo linkę siūlyti tas pa-
čias metų metais vykdytas programas, įterpiant keletą naujovių ir papildomų neformaliojo 
ugdymo metodų. Tačiau ilgainiui vykdytojai ėmė pastebėti neformaliojo ugdymo naujovių 
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naudą, patys pradėjo domėtis naujais metodais, sekti neformaliojo ugdymo informaciją, jos 
ieškoti. Ypač naudingi buvo 2011 m. vykę neformaliojo švietimo teikėjų (mokytojų) moky-
mai, kuriuose mokytojai gavo daug naujų įrankių veiklai vykdyti — metodikų, informacijos, 
nuorodų. Rezultatas pasijuto netrukus. siūlydami programas 2012 m. vasaros stovykloms, 
vykdytojai buvo gerokai kūrybiškesni, labiau motyvuoti, turėjo daugiau entuziazmo ir noro 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Pagarba asmenybei

Per kelerius metus stovyklų organizatoriai pajuto, kad susidomėjimas tomis stovyklomis, 
kuriose vyksta neformaliojo ugdymo programos, yra gerokai didesnis. Iš tokių stovyklų 
grįžę vaikai, dalydamiesi informacija apie stovyklų veiklą, naują patirtį ir išmoktus dalykus, 
kūrė iš lūpų į lūpas perduodamas „gerąsias rekomendacijas“, todėl antraisiais metais susi-
domėjimas ir lankomumas dar padidėjo.

Dauguma iš šių stovyklų grįžusių vaikų džiūgavo, kad tapo drąsesni, aktyvesni, kūrybiš-
kesni. Tai padidino vaikų pasitikėjimą savimi, pagerino bendravimo įgūdžius, tolerantišku-
mą kito nuomonei ir išugdė drąsos apginti poziciją. Vaikų tėvai ir mokytojai taip pat labai 
teigiamai įvertino projekto TAPK naudą.

Taikant neformaliojo ugdymo metodus vaikų poilsio stovyklose labai pakilo šių stovyklų 
ugdymo lygis, o vaikų poilsis tapo ir kokybiškesnis, ir turiningesnis. Tai iš esmės paskatino 
jaunų žmonių socializacijos įgūdžius, nes iš tokių stovyklų grįžę vaikai išmoko dalyvauti 
bendroje veikloje, dirbti komandoje, teikti ir atlikti užduotis, įgijo psichologijos ir bendravi-
mo žinių. Per asmeninius pasirodymus, dalyvavimą teatro ir koncertų veikloje, įvairių rung-
čių — žinių, kūrybos, sporto — varžybose vaikai įgavo daugiau pasitikėjimo savimi, ir tai 
prisidės prie jų, kaip asmenybių, augimo ir tapimo visuomeniškais savo šalies piliečiais.

Stovyklų organizatorių „bendruomenė“

Dar viena apčiuopiama projekto nauda — tai išaugęs stovyklų organizatorių atvirumas ir 
noras bendradarbiauti. Pirmaisiais projekto metais programų vykdytojams buvo iškelti rei-
kalavimai, kuriuos įgyvendinti jie galėjo tik jungdamiesi tarpusavyje. Dirbti savarankiškai 
įpratusiems organizatoriams ši sąlyga ne itin patiko, tačiau palaipsniui dauguma programų 
vykdytojų rado bendradarbiavimo galimybių. Ir tai jiems davė daug naudos! Patys organi-
zatoriai džiaugėsi kad, pradėję bendradarbiauti, dalyvauti bendruose susirinkimuose, mo-
kymuose, jie atrado daug naujų dalykų, pamatė, kad dalijimasis patirtimi, galimybė patiems 
ieškoti patarimo ir jį gauti praturtina jų darbą, suteikia galimybę pamatyti daug ką iš šalies 
ir padeda tobulinti veiklą.

Pasiekti rezultatai

Įgyvendinant neformaliojo švietimo programas vaikų vasaros poilsio stovyklose buvo prisi-
dėta prie vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, lavinami bendravimo, organi-
zaciniai, mobilumo ir kūrybiškumo įgūdžiai, skatinami emociniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. 
Vaikų lavinimui pasitelktos įvairios neformaliojo švietimo metodikos.

STaTISTINė INFORmacIJa
PROgRAmOs. stacionariose vaikų vasaros stovyklose įgyvendintos 36 neformalaus švieti-
mo programos šiomis temomis: kultūrinio ir etninio paveldo pažinimas, meninis ugdymas, 
lyderystės ir pilietiškumo ugdymas, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo, pakantumo ir 
tolerancijos ugdymas, ekologinis-gamtosauginis ugdymas.

TERITORIJA. Projekto metu programos įgyvendintos 9 Lietuvos apskrityse: Alytaus, Kau-
no, Klaipėdos, Palangos, marijampolės, Panevėžio, Utenos, šiaulių ir Vilniaus.

LAIKOTARPIs.
I etapas: 2010 06—2010 08
II etapas: 2011 06—2011 08
III etapas: 2012 06—2012 08

DALYVIAI. stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose 2010—2012 m. dalyvavo 15 776 
vaikai, iš jų 1563 — socialiai remtini. socialiai remtiniems vaikams projekto lėšomis buvo 
dengiama visa kelialapio kaina, kitiems vaikams — dalyvavimo programoje kaina (30 proc. 
kelialapio kainos).

VYKDYTOJAI. Veiklą vykdė juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti neformaliojo 
vaikų švietimo veikla. 17 vaikų vasaros stovyklų neformaliojo vaikų švietimo programų įgy-
vendino 13 stovyklų organizatorių.

FINANsAVImAs. Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos 
socialinio fondo lėšomis. Veiklai įgyvendinti skirta 3 273 388 Lt.

ĮVYKUsI VEIKLA. 2012 m. stacionariose vaikų vasaros stovyklose įgyvendintose neforma-
liojo švietimo programose dalyvavo 4403 vaikai.

› „Lietuvos atgaja“ — smarliūnai
› „merkurijus“
› „Energetikas“ ir „Elijos paslaptys“
› „Žilvitis“
› „gintaro poilsiavietė“
› „Berčiūnų ateitininkų stovykla“
› „Tolieja“
› „Lietuvos atgaja“ — Zelva
› „Veprių vaikų vasaros poilsio stovykla“
› „Pasaka“
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Dalyvių atsiliepimai apie stovyklas:

Stovykla pakeitė mano asmenybę.
Aš patobulėjau.
Stovykloje jautiesi kaip tikroje šeimoje.
Puiki vieta plėsti akiračiui, kurti, šioje stovykloje žmonės labai pasikeičia į gerąją pusę, 

manau, jog tai vienareikšmiškai įdomiausia stovykla, suteikianti galimybę surasti save.
Atgaja yra visokiausių emocijų bomba.
Vasaros be Atgajos aš neįsivaizduoju.
Čia viskas „pačiuožusiai“ kitaip.
Taika tarp žmonių ir tobula ramybė.
Čia nuveikiau daugiau nei per visą vasarą sugebėčiau.
Šioje stovykloje gali pajusti, ką reiškia visiškos pilnatvės kupina širdis.
Susiradau naujų draugų ir naujų tėvų!
Čia kiekvienas atras užslėptą savo meniškąją pusę.
Atgajoj vyksta stebuklai...

stovyklos „Lietuvos atgaja“ — smarliūnai — dalyviai

2011 m. stacionariose vaikų vasaros stovyklose įgyvendintose neformaliojo švietimo pro-
gramose dalyvavo 6357 vaikai.

› „Lietuvos atgaja“ — smarliūnai
› „merkurijus“
› „Energetikas“ ir „Elijos paslaptys“
› „gintaro poilsiavietė“
› „Lietuvos atgaja“ — Zelva
› „Jaunasis automobilininkas“
› „Pasaka“
› „Žilvitis“
› „Veprių vaikų vasaros poilsio stovykla“
› „Kaltanėnų vaikų vasaros poilsio stovykla“
› „Berčiūnų ateitininkų stovykla“
› „šiaulių Jaunųjų turistų centro vaikų poilsio ir užimtumo centras „Tauras“
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Dalyvių atsiliepimai apie stovyklas:

Išmokau dainuoti sutartines, senoviškų žaidimų, linijinių šokių, naujų dainų. Pinti padė-
kliukus, apyrankes, juostas, vainikus, kilimą iš žolių.

Daryti aitvarus.
Bendrauti su bendraamžiais, jaunesniųjų auklėjimo.
Tvarkingumo. Išsiskalbti kojines rankomis. Plaukti, modeliuoti, jogos.
Išmokau suteikti pirmąją pagalbą.
Japonų, kinų kalbų žodžių, frazių. Išmokau sveikintis, padėkoti kinų ir japonų kalbomis. 

Groti dambreliu.
Išmokau būti drąsesnė ir susirasti draugų.
Išmokau savarankiškumo, tapau draugiškesnė.
Daugiau sužinojau apie mūsų tėvynę, apie įvairius Lietuvos regionus, gyventojus, papro-

čius, rajono dvarus, daugiau apie Veprius.
Pamačiau Ukmergės rajono dvarus ir kitas įdomias vietas.
Daugiau sužinojau apie augalus ir žolynus, apie jų netradicinį panaudojimą. Daug įdomių 

dalykų sužinojau apie sportą ir amatus.
Sužinojau daug naujo per tautinę vakaronę.
Sužinojau dar 50-ties žmonių vardus.
Išmokau kalbėti be žodžių.
Sužinojau kaip dirba policijos, gaisrinės tarnybos.
Sužinojau kaip elgtis netikėtoje situacijoje. Kaip spręsti problemas, konfliktus. Sužinojau, 

ką reiškia komandinis darbas.

stovyklos „šventosios vingiai“ dalyviai

2010 m. stacionariose vaikų vasaros stovyklose įgyvendintose neformaliojo švietimo 
programose dalyvavo 5021 vaikas.

› „Veprių vaikų vasaros stovykla“
› „merkurijus“
› „Energetikas“
› „Trimitas“
› „Tolieja“
› „Lietuvos atgaja“ ir „Dzūkijos šilas“
› „gintaro poilsiavietė“
› „Elijos paslaptys“
› „saulės zuikutis“
› „Lietuvos atgaja“ — Zelva ir smarliūnai

STacIONaRIų VaIKų VaSaROS POILSIO STOVYKLų ORGaNIZaTORIų KONTaKTaI:

Organizacija stovyklos pavadinimas Kontaktai
UAB „Bačkonys“ „Tolieja“ Bačkonių k., Žiežmarių sen. 

Kaišiadorių raj. sav.
Tel. 8 (652) 08 585
www.tolieja.lt

VšĮ „Berčiūnų ateitininkų 
stovykla“

„Berčiūnų ateitininkų stovykla“ Berčiūnų k., Naujamiesčio se-
niūnija, Panevėžio raj.
Tel. 8 (652) 30 735
www.berciunai.lt

VšĮ „Elijos vėjarožė“ „Elijos paslaptys“ Utenos g. 41A, Vilnius 
Tel. 8 (699) 26 565

VšĮ „Frageta“ „merkurijus“ Žemaitės g. 3—3, Kaunas 
Tel. 8 (37) 324 332
www.vasaros-stovyklos.lt

UAB sveikatos centras 
„Energetikas“

„Energetikas“ Kuršių takas 1, Palanga
Tel. 8 (460) 45 505
www.energetikas.lt 

VšĮ „gintaro poilsiavietė“ „gintaro poilsiavietė“ Jurgežeriai, Kalvarijos sav.
Tel. 8 (686) 57 888
www.stovyklagintaras.lt

šiaulių jaunųjų turistų centras Vaikų poilsio ir užimtumo skyrius 
„Tauras“

Rygos g. 36, šiauliai
Tel. 8 (41) 523 991
www.sjtc.tinkle.lt

švenčionių r. Kaltanėnų ugdy-
mo ir turizmo centras

Kaltanėnų vaikų vasaros poilsio 
stovykla

mokyklos g. 17, Kaltanėnai, 
švenčionių raj.
Tel. 8 (37) 44368
www.kaltanenu.svencionys.
lm.lt/stovykla.htm

Ukmergės švietimo centras „šventosios vingiai“ Vienuolyno g. 17, Ukmergė
Tel. 8 (340) 53 509
www.usc.lt

VšĮ „Vaikystės šilelis“ „saulės zuikutis“ Linkės Vs, Karsakiškio sen., 
Panevėžio raj.
Tel. 8 (685) 33 745
www.stovyklasilelis.lt

VšĮ „Vaikų poilsis“ „Jaunasis automobilininkas“,
„Pasaka“, „Trimitas“, „Dzūkijos 
šilas“

geležinio Vilko g. 12, Vilnius
Tel. 8 (5) 263 4836
www.vaikupoilsis.com

Labdaros fondas „Vienybė“ „Lietuvos atgaja“ — Zelva, „Lietu-
vos atgaja“ — smarliūnai

Antakalnio g. 84A, Vilnius
Tel. 8 (5) 268 5844
www.latgaja.lt

Viešoji moksleivių poilsiavietė 
„Žilvitis“

Poilsiavietė „Žilvitis“ Karklės k., Klaipėdos r.
Tel. 8 (46) 463 146
www.zilvitis.eu
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P I L I E T I N I O  I R  Ta U T I N I O  U G d Y m O  P R O G R a m O S

Projektas ugdė vaikų patriotiškumą  
ir atsakomybę už savo šalies ateitį

Projektas TAPK paskatino naują tendenciją šalies mokyklose: prie pagrindinių jauno lietu-
vio vertybių pridėta dar viena — patriotizmas. Natūralu, kad po Nepriklausomybės įtvir-
tinimo, atslūgus valstybės atkūrimo euforijai, šaliai susidūrus su ekonominio sunkmečio 
padariniais — ekonomine krize, bedarbyste, emigracija, — valstybės piliečių patriotizmas 
kiek priblėso ir tapo ne ta vertybe, kuria kasdien didžiuotųsi žmonės. Projekto TAPK vyk-
dytos pilietinio ir tautinio ugdymo programos paskatino jaunus žmones į savo valstybę 
pažvelgti kitomis akimis ir ieškoti savo, kaip Lietuvos piliečio, tapatybės.

Ypač teigiamai tai paveikė kaimo vietovių vaikus. Jausmas, kad visi, susirinkę iš didžiųjų 
miestų ar kaimo vietovių, esame vienos šalies piliečiai, be abejo, sustiprino Lietuvos vaikų 
pilietiškumo ir tautiškumo jausmą.
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Pradžioje trūko masiškumo

Pradžioje susidurta su problema rasti organizatorius, kurie galėtų vykdyti veiklą visose 10 
Lietuvos apskričių. Tik du iš pasiūlymus pateikusių programų vykdytojų buvo pajėgūs or-
ganizuoti veiklas visoje Lietuvoje — tai 64 jaunimo organizacijas vienijanti Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba (LiJOT), kuri ėmėsi vykdyti mokyklų bendradarbiavimo su asociacijomis 
programą, ir Pilietinių iniciatyvų centras (PIC), kuris užsiėmė mokinių savivaldos stiprinimo 
reikalais. Pažymėtina, kad PIC mokinių savivaldos temomis domisi ir renginius organizuoja 
jau 10 metų, o galimybė savo patirtį panaudoti TAPK projekte, jų pačių vertinimu, jiems 
padėjo atlikti didelį kokybinį šuolį.

Didžiausio koordinatorių susirūpinimo sulaukė Regioninio tapatumo stiprinimo progra-
ma. Deja, programa buvo įgyvendinama tik 3 šalies regionuose: Aukštaitijoje programą įgy-
vendino Ukmergės švietimo centras, Dzūkijoje — VšĮ švietimo ir kultūros centras „Jaunimas 
vaikams“ ir Žemaitijoje — Lietuvos skautija. šį kartą suvalkijoje galimybių vykdyti projektą 
nerado nė viena organizacija.

Didžiausios sėkmės ir daugiausia teigiamų atsiliepimų sulaukė programa „Piliečio ža-
dintuvas“, kurią vykdė regionais pasiskirstę du teikėjai: VšĮ „menų ir mokymo namai“ bei 
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Projekte dalyvavusių vaikų atsiliepimai 
rodo, kad ši programa juos labiausiai patraukė naujais metodais, įdomia forma ir kokybiška 
veiklos komunikacija.

Kaimo vietovių įsitraukimas

Kadangi projektu siekta aprėpti kuo didesnę šalies teritoriją, ypač daug dėmesio buvo ski-
riama kaimiškų vietovių mokykloms. suteikta galimybe prisijungti prie projekto ir pasinau-
dojus gautomis lėšomis pradėti neformaliojo švietimo veiklą pasinaudojo ne vienas mažo 
miestelio švietimo darbuotojas. Jų vertinimu, projektas TAPK buvo tarsi impulsas — padrą-
sinimas imtis neformalios veiklos, kuri neabejotinai pasiteisino ir bus tęsiama ateityje.

Dar vienas labai naudingas projekto pasiekimas — bendradarbiavimo tarp regionų, mo-
kyklų ir atskirų grupių kūrimas. Dauguma dalyvių nurodė, jog jiems buvo labai naudinga 
susipažinti su mokiniais ir mokytojais iš kitų mokyklų, kad tai paskatino juos dalytis idėjo-
mis, metodais, spręsti bendras problemas. Be to, projekto metu buvo sukurta ne viena ben-
dravimo platforma, internetiniai bendravimo tinklai, kurie ir ateityje bus naudojami vaikų, 
mokytojų ir programų vadovų komunikacijai palaikyti.

Būti patriotu — vėl madinga!

suprantama, kad patriotizmas — ne mada, o vertybė. Vis dėlto jauni žmonės paiso bendrų 
tendencijų šalyje, jie jaučia nuotaikas namuose, mokykloje, valstybėje. Džiugu, kad projekto 
Pilietinio ir tautinio ugdymo veiklos leido vaikams pažvelgti į patriotizmą ir pilietiškumą 
plačiąja prasme, skatino juos domėtis gerais kitų Europos valstybių pavyzdžiais, priminė 
garbingą mūsų šalies istoriją, asmenybes, kurios prisidėjo prie mūsų šalies valstybingumo 
kūrimo. Vaikai buvo skatinami diskutuoti ir susimąstyti, kas yra meilė tėvynei, kas yra atsa-
komybė už savo šalį ir jos ateitį. Daug dėmesio skirta savanorystei, socialinės atsakomybės 
temoms. Vaikai džiaugėsi, kad daugeliu atveju jie buvo ne tik dalyviai, bet ir organizato-
riai — tai sustiprino vaikų pasitikėjimą savo sugebėjimais, didino motyvaciją dalyvauti.

Pastebėtina, kad pradžioje mažesnio susidomėjimo sulaukusi pilietinio ir tautinio ugdy-
mo programa vėliau įgavo pagreitį ir joje dalyvavo gerokai didesnis vaikų skaičius, nei buvo 
planuota pradžioje. Dauguma įgyvendintų programų tapo labai populiarios, sulaukiama 
nemažai klausimų dėl tęstinumo. Planuojama kai kurias programas tęsti ieškant alternaty-
vių finansavimo būdų.

Pasiekti rezultatai

Įgyvendinant Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programas buvo ugdo-
mas mokinių gebėjimas dalyvauti, bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis organizaci-
jomis, įsitraukti į pilietinės visuomenės kūrimą. Be to, buvo plėtojamas mokinių savivaldos 
vaidmuo mokyklos bendruomenės gyvenime, o jaunimas buvo skatinamas puoselėti savo 
regiono kultūrinius ypatumus ir saugoti kultūros paveldą.
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STaTISTINė INFORmacIJa
PROgRAmOs. Pilietinio ir tautinio neformaliojo švietimo programų vykdytojai įgyvendino 
6 programas 4 temomis: mokinių savivaldos ir regioninio tapatumo stiprinimo, vietos ben-
druomenei aktualių ir pilietiniam bei tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organi-
zavimo bei asociacijų (vaikų, jaunimo ir kitų organizacijų) bendradarbiavimo (partnerystės) 
su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiškumą ir tautiškumą.

TERITORIJA. Projekto metu programos įgyvendintos visose 10 Lietuvos apskričių.

LAIKOTARPIs. 2011 01—2012 06

DALYVIAI. Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 10 551 
(iki)mokyklinio amžiaus vaikas, iš jų net 4245 vaikai iš kaimo vietovių.

VYKDYTOJAI. Veiklą vykdė juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti neformaliojo 
vaikų švietimo veikla. Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendi-
no 7 organizatoriai.

FINANsAVImAs. Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos 
socialinio fondo lėšomis. Veiklai įgyvendinti skirta 2 526 797 Lt.

ĮVYKUsIOs VEIKLOs. 2011—2012 m. įvyko 6 programos pagal 4 temas

› mokinių savivaldos stiprinimo programa savivaldybėse
› Asociacijų bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiš-

kumą ir tautiškumą, programa
› Programa „Dzyvų dzyvai“
› Programa „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“
› Programa „Piliečio žadintuvas“
› Regioninio tapatumo stiprinimo programa

Dalyvių atsiliepimai apie pilietinio ir tautinio ugdymo programas:

moksleivių mintys:
Buvo galima geriau susipažinti su Dainavos kraštu, pamatyti jo gamtą, koncertuoti 

įvairiose istorinėse, prasmingose, svarbiose vietose.
Projektas — tai galimybė susipažinti su dzūkų šnekta ir pačiais dzūkais.
Šiame projekte dalyvavę žmonės jo niekada neužmirš, ir dalelė šio projekto visada liks 

mano širdyje.
Susipažinau su Dzūkijos kraštu, pakeliavau po Lietuvą, teko dainuoti istorinėse vietose.
Puikus, produktyvus ir reikšmingas laiko praleidimo būdas.
Kiekvienas projektas yra vertybė, bet kultūrinis — dviguba.

mokytojų mintys:
Norėčiau palinkėti, kad mokiniai turėtų galimybę susipažinti ir su kitais regionais.
Tai ugdo įprotį prasmingai leisti laisvalaikį, ugdyti kultūrinius įgūdžius, galvoti apie įvairių 

stilių persipynimą.
Ugdoma atsakomybė už tradicinės kultūros likimą ir jos integraciją į modernųjį gyvenimą.
Mokiniai mokosi pažinti gimtojo krašto praeitį, mokosi tolerancijos ir pagarbos kitoms 

kultūroms.
Kultūra turi būti plėtojama visoje šalyje, o ne tik didesniuose centruose.
Projektas — tai galimybė iš arčiau susipažinti su regiono kultūros židiniais, pabuvoti ren-

giniuose ir savo gebėjimu prisidėti prie kultūrinių veiklų realizavimo, kitaip sakant, pabūti 
gyvu dalyviu, o ne stebėtoju.

Programos „Dzyvų dzyvai“ dalyviai

PILIETINIO IR TaUTINIO UGdYmO PROGRamų VYKdYTOJų KONTaKTaI:

Organizacija Vykdyta programa Kontaktai
VšĮ „menų ir mokymo 
namai“

Vietos bendruomenei aktualių ir pilieti-
niam bei tautiniam ugdymui skirtų visuo-
meninių darbų organizavimo programos 
įgyvendinimas savivaldybėse (programa 
„Piliečio žadintuvas“)

švitrigailos g. 11K, Vilnius
Tel. 8 (614) 24 997
www.forumoteatras.lt

VšĮ „Nacionalinis so-
cialinės integracijos 
institutas“

Vietos bendruomenei aktualių ir pilieti-
niam bei tautiniam ugdymui skirtų visuo-
meninių darbų organizavimo programos 
įgyvendinimas savivaldybėse (programa 
„Piliečio žadintuvas“)

gedimino pr. 9, Vilnius
Tel. 8 (652) 63 085
www.zmogui.lt

Lietuvos jaunimo orga-
nizcijų taryba (LiJOT).

Asociacijų bendradarbiavimo su moky-
klomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų 
pilietiškumą ir tautiškumą, programos 
įgyvendinimas savivaldybėse 

Didžioji g. 8-5, Vilnius,
Tel. 8 (5) 279 1014,
www.lijot.lt

Lietuvos skautija Regioninio tapatumo stiprinimo progra-
mos įgyvendinimas savivaldybėse

Trakų g. 18, Kaunas,
Tel. 8 (37) 422 002
www.skautai.lt

Pilietinių iniciatyvų 
centras (PIC)

mokinių savivaldos stiprinimo programos 
įgyvendinimas savivaldybėse

A. smetonos g. 5, Vilnius,
Tel. 8 (5) 212 4418

VšĮ švietimo ir kultū-
ros centras „Jaunimas 
vaikams“

Regioninio tapatumo stiprinimo progra-
mos įgyvendinimas savivaldybėse (pro-
grama „Dzyvų dzyvai“)

Antakalnio g. 84A, Vilnius
Tel. 8 (5) 268 5844

Ukmergės švietimo 
centras

Regioninio tapatumo stiprinimo pro-
gramos įgyvendinimas savivaldybėse 
(programa „Prikelkime senolių patirtį iš 
krašto praeities“)

Vienuolyno g. 17, Ukmergė
Tel. 8 (340) 53 509
www.usc.lt
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m O K Y T O J ų  m O K Y m a I

Patys išbandė neformaliojo  
ugdymo metodus

Įvykę mokymai nuo pat pradžių davė daug naudos ne tik būsimiems neformaliojo švietimo 
procesams, bet ir pačiam projektui TAPK. mokymų metu pristatytus metodus ir praktiką 
mokytojai skubėjo panaudoti lygiagrečiai vykusioje projekto veikloje. Jau minėta, kad tai 
ypač pasijuto organizuojant veiklą vasaros stovyklose, kai įvykę mokymai gerokai padidi-
no vykdytojų kūrybiškumą, praplėtė suvokimo ribas, padidino motyvaciją ir atkaklumą. Po 
mokymų naujų idėjų į savo veiklą įtraukė ir neformaliojo švietimo bei pilietinio ir tautinio 
ugdymo programų vykdytojai.
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Išlaikyta neformali aplinka

mokymai vyko neformaliojo ugdymo aplinkoje, todėl mokytojams buvo ypač paprasta per-
prasti metodų esmę. Dauguma mokymuose dalyvavusių mokytojų pabrėžė gerą atmosferą, 
bendradarbiavimą, draugiškumą. mokymai jiems suteikė galimybę patiems išbandyti nefor-
maliojo ugdymo metodus, stebėti, kaip keičiasi bendravimo stilius keičiantis aplinkai, atli-
kus atsipalaidavimo pratimus ar tiesiog kuriant. mokymų metu išdalinta dalomoji medžiaga 
bus panaudota praktiniame mokytojų darbe.

Ko išmoko?

Iš viso neformaliojo švietimo teikėjams (mokytojams) suorganizuota 12 mokomųjų semi-
narų. mokytojai buvo supažindinti su neformaliojo ugdymo svarba, proceso organizavimo 
subtilumais, sužinojo, kokios kompetencijos jiems reikalingos ir kaip jas tobulinti. mokytojai 
buvo mokomi kryptingai vykdyti veiklą, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas, buvo ap-
tarti vaikų vertinimo ir įsivertinimo metodai. Pirmojoje sesijoje buvo mokoma ugdyti vaikų 
asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas. Antrosios sesijos metu buvo aptarti 
vaikų saviraišką ir individualizaciją skatinantys neformaliojo ugdymo principai, metodai ir 
priemonės.

Pasiekti rezultatai

mokymų metu neformaliojo švietimo teikėjai (mokytojai) buvo supažindinti su neforma-
liojo ugdymo metodais, kuriuos jie galės taikyti ugdant mokinių socialines-asmenines 
kompetencijas.

STaTISTINė INFORmacIJa
TERITORIJA. Palangoje vykusiuose mokymuose dalyvavo mokytojai iš 10 Lietuvos 
apskričių.

LAIKOTARPIs. 2011 m. spalis — 2012 m. balandis

DALYVIAI. šioje veikloje buvo mokomi 304 neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (mokytojai).

VYKDYTOJAI. mokymų organizatorius — UAB „Akrisida“.

FINANsAVImAs. mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo 
lėšomis. Neformaliojo švietimo teikėjų (mokytojų) mokymams skirta 292 990 Lt.

Dalyvių atsiliepimai apie mokymus:

Gavau daug praktinių patarimų, kaip dirbti su vaikais.
Daug aptartų teorijų, manau, naudosiu praktikoje.
Vertindama mokinius nebevartosiu žodžio „neblogai“.
Sužinojau, kaip įvertinti veiklą, kaip nustatyti vertybes.
Sužinojau, kaip tapti kompetentingu vadovu ir suburti grupę darbui.
Sužinojau, kaip atpažinti ir išspręsti konfliktus.
Supratau, kad mano asmeninės galimybės didesnės negu maniau.
Sužinojau, kaip efektyviai valdyti, dirbti su vaikų grupe.

Neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) mokymų dalyviai

mOKYmų VYKdYTOJų KONTaKTaI:

Organizacija Vykdyta veikla Kontaktai
UAB „Akrisida“ Neformaliojo švietimo paslaugų 

teikėjų (mokytojų) mokymai
Herkaus manto g. 84-311, 
Klaipėda
Tel. 8 (46) 410 300,
www.akrisida.lt
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Š V I E T I m O  S I S T E m O S  a d m I N I S T R aT O R I ų  m O K Y m a I

Projektas suteikė galimybę 
bendradarbiauti ir keistis patirtimi

švietimo sistemos administratoriai labai gerai įvertino įvykusius mokymus dėl kelių priežas-
čių. Pirmoji ir pagrindinė — tai gautos informacijos ir žinių nauda. Antroji — galimybė susi-
pažinti su švietimo administratoriais iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių, keistis kontaktais, 
informacija, patirtimi ir planuoti bendrus projektus.
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Susidomėjimas mokymais — vangesnis

Neformaliojo švietimo teikėjų (mokytojų) mokymuose panoro dalyvauti dauguma projekte 
TAPK dalyvavusių mokytojų, ir jų skaičius būtų buvęs dar didesnis, jei nebūtų ribojamas, 
tačiau surinkti visus norinčius į švietimo sistemos administratorių mokymus sekėsi šiek tiek 
sunkiau. Pradžioje į šiuos mokymus buvo pakviesti švietimo sistemos atstovai iš visų 60 
Lietuvos savivaldybių, tačiau norinčių dalyvauti buvo nepakankamai. Todėl į mokymus pa-
pildomai buvo galima deleguoti savivaldybių švietimo įstaigų vadovus. susirinkę speci-
alistai labai teigiamai įvertino mokymus bei galimybę tarpusavyje diskutuoti aktualiomis 
temomis, pareikšti nuomonę, aptarti spręstinus klausimus.

Ko išmoko?

Įgyvendinant programą buvo organizuojami treji mokymai po tris sesijas. Pirmojoje sesijo-
je švietimo sistemos administratoriai buvo supažindinti su neformaliojo švietimo Europos 
sąjungoje ir Lietuvoje organizavimo subtilumais, teisine baze. Buvo aptartos neformalio-
jo švietimo teikėjų darbui reikalingos kompetencijos, neformaliojo ugdymo prasmė, laisvo 
žmogaus filosofija, kryptinga neformaliojo ugdymo veikla. Antrojoje sesijoje vyko disku-
sijos, kaip įgyvendinti neformaliojo švietimo priemones savivaldybių lygiu. Trečioji sesija 
suteikė dalyviams konkrečių žinių ir įgūdžių valdyti bei organizuoti neformaliojo ugdymo 
procesus, supažindino su neformaliojo ugdymo principais, metodikomis ir  priemonėmis, jų 
taikymu praktikoje, metodų tikslais ir įvairove. Visi užsiėmimai vyko neformalioje ugdymo 
aplinkoje.

Pasiekti rezultatai

mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratoriams suteiktos teorinės žinios 
ir praktiniai įgūdžiai, kuriuos jie galės pritaikyti administruodami neformaliojo švietimo 
procesus.

STaTISTINė INFORmacIJa
TERITORIJA. Palangoje vykusiuose mokymuose dalyvavo švietimo sistemos administrato-
riai iš 10 Lietuvos apskričių.

LAIKOTARPIs. 2011 m. lapkritis — 2012 m. balandis

DALYVIAI. Įgyvendinant šią veiklą buvo mokoma 80 mokymosi visą gyvenimą švietimo 
sistemos administratorių.

VYKDYTOJAI. mokymų organizatorius — UAB „Akrisida“.

FINANsAVImAs. mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo 
lėšomis. mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymams skirta 
109 243 Lt.

Dalyvių atsiliepimai apie mokymus:

Išmokau atlikti tyrimą, išanalizuoti situaciją.
Sužinojau apie neformaliojo švietimo būdu ugdomas kompetencijas.
Sužinojau apie neformaliojo švietimo naujoves, patirtį ES šalyse.
Sužinojau daug neformaliojo ugdymo metodų, grupės valdymo principų.
Išmokau darbinėje grupėje palaikyti darbingą nuotaiką.
Susipažinau su kitų miestų neformaliojo švietimo mokyklų vadovais ir specialistais. Pasi-

rašėme bendradarbiavimo sutartis.
Atradau netikėtų savo savybių.
Supratau žodžių reikšmę kitų žmonių elgsenai.

mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymų dalyviai

mOKYmų VYKdYTOJų KONTaKTaI:

Organizacija Vykdyta veikla Kontaktai
UAB „Akrisida“ mokymosi visą gyvenimą švie-

timo sistemos administratorių 
mokymai

Herkaus manto g. 84-311, Klaipėda
Tel. 8 (46) 410 300,
www.akrisida.lt
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G E R O S  P R O J E K T O  „Ta P K “  P aT I R T I E S  PaV Y Z d Ž I a I

apie tai, kaip mes tobulėjome, augome, 
pažinome ir kūrėme…

Pavykę renginiai, projektai, akcijos, kurių metu išryškėjo didžiausias neformaliojo švietimo 
poveikis, — tai kūrybiško, atsakingo ir išsilavinusio piliečio ugdymas.
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Neformaliojo bendraamžių švietimo plitimas mokyklose

Projekto pradžioje ne visi jaunuoliai pateko į neformaliojo švietimo grupes. Plečiantis veiklai, 
augo poreikis plėsti bendraamžių švietimą mokykloje arba bent suteikti galimybę sužinoti, kas 
yra neformalus švietimas ir su kuo jis „valgomas“. Jaunimo lyderiams žengus pirmąjį žings-
nį, daugelyje mokyklų startavo nauja iniciatyva, kurios metu jaunimo lyderiai (bendraamžių 
švietėjai) ėjo į kitas klases ir vedė bent po vieną bendraamžių švietimo užsiėmimą mokslei-
viams. Užsiėmimai su naujais žmonėmis buvo sėkmingi, nes lyderiai suteikė galimybę jaunimui 
susipažinti su Lietuvoje dar nauja neformaliojo ugdymo šaka, o lyderiai metė iššūkį sau pa-
tiems. Jie išėjo iš jau saugios ir susigyvenusios grupės ir įžengė į naują jaunimo ratą su naujomis 
problemomis ir kitokia socialine aplinka. Po ilgųjų savaitgalinių mokymų kiekvienoje apskrityje 
jaunimo lyderiai nusprendė, kad jie nelauks kitų numatytų mokymų ir ėmėsi organizuotis nefor-
malius susitikimus, kurių metu įvairiose vietose — pradedant parkais ir baigiant mokyklų aktų 
salėmis — susitikdavo tiek mokytojai, tiek jaunimo lyderiai ir jų grupės. Tokie susitikimai skati-
no glaudesnį bendraamžių švietimo tinklo vystymąsi miestuose ir rajonuose. Be to, susitikimų 
metu lyderiai ir jaunimo grupės galėjo dalytis problemomis ir džiaugsmais, su kuriais susiduria 
dirbdami su neformaliojo ugdymo metodu. Vis dažniau jaunimas tiesiog susitikdavo smagiai 
praleisti laiką, nes panašūs potyriai juos suartino ne tik kaip kolegas, bet ir kaip draugus.

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Piliečio žadintuvas“,
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

1 2 3 — sustink! Žaibiški sambūriai

„Piliečio žadintuvo“ projektas skatino jaunimą ir aplink esančius žmones nebijoti būti ma-
tomiems, nebijoti išreikšti savo poziciją ir pradėti veikti. Ypač gerai visuomenės dėmesį 
atkreipia žaibiški sambūriai. gruodžio 10 d. jaunimo lyderiai su savo mokyklomis ar jaunimo 
grupėmis ėjo paminėti Tarptautinės žmogaus teisių dienos, kurios metu atliko „Pozityvo“ 
energijos suteikiantį pratimą. Taip pat jaunimo lyderiai nepamiršo ir Tarptautinės dienos 
prieš rasinę diskriminaciją. Į šią akciją įsitraukė net 70 mokyklų. Jos metu dalyviai trumpam 
sustingo miestų aikštėse ir mokyklų kiemuose, o vėliau garsiai sušuko: „Rasizmui ne!“.

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Piliečio žadintuvas“,
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Kaip mes kitom

Kai startavome rugsėjo mėnesį, aplinkui tvyrojo nežinios jausmas. Buvo neramu, ar jauni-
mas priims neformalųjį švietimą, ar supras jo teikiamą naudą. Pirmieji koordinatorių ir pro-
jekto vykdytojų susitikimai su projekto dalyviais taip pat buvo kupini nežinomybės. Tačiau 
projektui įsibėgėjus pradėjome vienas kitą geriau pažinti ir tapome draugais.

Jūs, lyderiai, matėte, kaip keičiasi jūsų grupė, o mes, koordinatoriai, matėme, kaip augate 
ir keičiatės jūs. Dauguma iš jūsų teigė, kad pagaliau grupių dalyviai išdrąsėjo, pasijautė kaip 
šeima ir gali laisvai diskutuoti rimtomis pilietiškumo ir žmogaus teisių temomis. Jūs, lyderiai, 
keitėtės taip pat. Pirma, dauguma jūsų buvote nedrąsūs, o kalbėjimas didesnei nei penkių 
žmonių grupei jums kėlė nepatogumus. Tačiau dabar žiūrėdami į jus, skaitydami jūsų mintis 
ir su jumis bendraudami mes matome, kad jūs įgavote pasitikėjimo savo jėgomis, kad gali-
te drąsiai kalbėti ir tapote puikūs grupės moderatoriai. matėme, kaip keitėsi jūsų požiūris į 
daugumą „Pozityvo“ metodikoje nagrinėjamų temų, kaip peržengėte savo išankstines nuos-
tatas ir tapote jaunimu, kuris informaciją priima kritiškai ir moka ją atsirinkti.

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Piliečio žadintuvas“,
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Susitikimai su žinomais žmonėmis

menininkais norintys tapti Vilniaus apskrities moksleiviai, dalyvavę Vadybos ir psicholo-
gijos instituto (VIP) programoje „Elitinės asmenybės akademija“, susitiko su dainininke 
Jurga šeduikyte. susitikimo pradžioje vaikai buvo kiek nedrąsūs, varžėsi paklausti, tačiau 
praėjus pirmam pusvalandžiui atmosfera sušilo ir buvo pradėta diskutuoti jautriomis meni-
ninkams temomis — kas yra imitavimas, plagijavimas, kokia menininko vertė visuomenėje, 
kaip išgyventi iš meno, kokie susiklosto santykiai tarp kūrėjų, kokia meno prasmė tiek ku-
riantiems, tiek kultūrą vartojantiems individams ir pan. susitikimas buvo kitoks, nes viešnia 
su vaikais užmezgė ypatingą ryšį — kalbėdama, diskutuodama jautriomis temomis, atlikėja 
buvo itin atvira, o dalyviai tai iškart pajuto. Patarimas ateičiai: ieškoti nuoširdžių pašneko-
vų ir būnant moderatorium stengtis paspartinti suartėjimo procesą, nukreipiant pokalbio 
temas link svarbesnių ar jautresnių, kad vaikai nesijaustų nedrąsiai ir nebijotų pirmi užduoti 
atviresnį klausimą.

Neformaliojo švietimo programa „Elitinės asmenybės akademija“,
UAB „Vadybos ir psichologijos (VIP) institutas“
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Naktis mokykloje

mokiniai kartu su mokytojais praleido vakarą ir naktį mokykloje — įstaigoje, kurioje pamo-
kos prasideda 8 val. ryto, baigiasi apie 15 val., o pamoka ar veikla paprastai trunka 45 minu-
tes. mokiniai vakare, apie 18 val., susirinko į mokyklą ir įsikūrė numatytoje nakvynei vietoje. 
Toliau — socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas —mokomės klausyti ir girdėti šalia esantį 
draugą. Po įtempto darbo būtina atsipalaiduoti — vyksta meno terapijos užsiėmimas: šo-
kama pagal įvairių stilių ritmą (ča ča ča, tango, rumba, lietuvių liaudies šokių), pasineriama 
rimtiems apmąstymams į spalvų pasaulį. Po užsiėmimų būtina pasigaminti vakarienę. Po 
vakarienės, prieš miegą — kino seansas. Po peržiūros su mokiniais būtina padiskutuoti ir 
aptarti iškilusias mintis bei klausimus. Ryte, kuo anksčiau — tuo geriau, visus pažadina 
gaidžio giesmė ir kviečia rytinės mankštos. Pasimankštinus ir nusiteikus sutikti naują dieną, 
prie rytinės arbatos būtinai pasidalijama mintimis ir jausmais, praleidus naktį mokykloje. 
Rezultatai — mokiniai atviriau ir laisviau bendravo tarpusavyje, turėjo galimybę parodyti 
savo gerąsias savybes, pagerėjo santykiai su mokytojais. 

Tiesioginių veiklos dalyvių (mokinių) atsiliepimai:

Nerealu — mes šokome mokytojų kambaryje!
Smagu su draugais praleisti naktį mokykloje.
Taip įsijaučiau į spalvas, kad pamiršau, jog nevalgiau nuo pietų.
Mokytojas pamačiau visai kitame amplua.
Labai patiko kraipyti klubus „ča ča ča“ ritmu, bet kai užgrojo liaudiška armonika, visi 

tiesiog išvirtome iš klumpių!

Neformaliojo švietimo programa „gyvenu pats“,
molėtų rajono Alantos gimnazija

Vaikų ir bendruomenės pokyčiai

Pirmiausia pastebimi pokyčiai pačiose projekte dalyvaujančių vaikų bei paauglių grupėse. Vaikai 
tapo drąsesni, išmoko reikšti savo nuomonę, išsakyti ją konstruktyviau, neįžeisdami manančiųjų 
kitaip, pradėjo atviriau bendrauti tarpusavyje, dalytis patiriamais jausmais. Pokyčius pajuto 
ir mokyklų bendruomenės. mokytojai pastebi, kad vaikai, dalyvaujantys „Piliečio žadintuvo“ 
veikloje, ir pamokose yra kitokie, dažniau reiškia savo nuomonę, argumentuotai diskutuoja, 
yra laisvesni bei drąsesni, taip įkvėpdami ir kitus mokinius išbandyti naujus elgesio būdus. 
Be to, moksleiviai ir mokytojai atkreipia dėmesį, kad dalyvių grupė tapo jautresnė mokykloje 
vykstančioms negerovėms, socialiai neteisingoms situacijoms ir yra labiau linkusi į jas aktyviai 
reaguoti. Vaikai pastebi, kad projekto metu įgyta patirtis skatina atsisakyti problemas spręsti 
smurtu, susimąstyti apie tai, kaip jaučiasi pašiepiami žmonės. Kai nors keli žmonės mokykloje 
patiria tokius pokyčius, pamažu pradeda keistis ir visa mokyklos bendruomenė.

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Piliečio žadintuvas“,
VšĮ „menų ir mokymo namai“

Tęstinumo poreikis

Dalyvavusių mokyklų atstovai džiaugėsi išmokę naujų neformaliojo ugdymo metodų, ku-
riuos, nepaisant to, jog projektas baigėsi, jie būtinai taikys ir ateityje. Projekte nedalyvavę 
vaikai klausinėja, ar ir jie galės dalyvauti Forumo teatro ir Bendraamžių švietimo veikloje, o 
jau dalyvaujantieji teiraujasi, ar jie ir kitais metais turės galimybę tęsti šią veiklą. šių naujų 
metodų pritaikymas neformaliajam ir formaliajam švietimui atnešė daug pokyčių, padėjo 
kitaip pamatyti vieniems kitus, spręsti sunkesnes situacijas, turėjo įtakos bendrai mokyklos 
atmosferai, todėl išliekamoji šio projekto vertė jau dabar yra neabejotina. Projekte daly-
vavusios paauglių grupės kvietė diskutuoti ne tik savo mokykloje, bet ir kitose mokyklose 
ar institucijose, dalyvavo viešuose renginiuose, taip populiarindami naudojamus metodus, 
padėdami atkreipti visuomenės dėmesį į skausmingus socialinius reiškinius ir skatindami 
juos spręsti. Tokiu būdu projektas tapo svarbus ne tik projekte dalyvavusioms mokykloms, 
bet išplito kur kas plačiau ir apėmė daugiau organizacijų, nei buvo tikėtasi.

Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Piliečio žadintuvas“,
VšĮ „menų ir mokymo namai“
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mokinys mokiniui

mokyklos parlamento švietimo komiteto nariai sprendė problemą, kaip padėti mokiniams, 
kurie prasčiau mokosi ne dėl to, kad tingi, o dėl to, kad stokoja drąsos, yra uždaresni ar ty-
lesni. Administracijai buvo pasiūlyta leisti įgyvendinti programą „mokinys mokiniui“. Buvo 
suburta dvylikos mokinių mentorių komanda, kuri kiekvieną dieną po pamokų savanoriškai 
pasiliko mokykloje, bendravo su jaunesniais mokiniais ir padėjo jiems mokytis. mokytojai 
taip pat aktyviai įsitraukė į šią veiklą — ragino savo auklėtinius ir mokinius, kuriems reikia 
kokios nors pagalbos, ateiti pas mentorius, kiti tiesiog mentoriams pranešė, kuriuos moki-
nukus reikėtų pakalbinti ateiti. surengus paskaitą tėveliams, atsirado nemažai tokių, kurie 
jau seniai, bet nesėkmingai bandė visais būdais padėti savo vaikams, todėl šie mentoriai 
jiems lyg Dievo dovana. Atsirado daugybė mokinių, degančių noru užpildyti spragas, pa-
sisemti naujų žinių ar tiesiog pabendrauti su vyresniaisiais. Pasirinkęs būtent šį problemos 
sprendimo būdą švietimo komitetas vienu šūviu nušovė tris zuikius — dar labiau suvie-
nijo mokyklos bendruomenę (administraciją, mokytojus, mokinius ir jų tėvus), mentoriais 
tapę mokiniai atrado būdą realizuoti save ir išspręsti mokyklos problemą. Pradėję vykdyti 
programą „mokinys mokiniui“, tikrai nesitikėjome tiek puikių reakcijų, tiek dėmesio, tokio 
bendradarbiavimo. Juk viskas tik į gera: problema sprendžiama, bendruomenė vieninga, 
o gimnazistai laimingi, gavę galimybę padėti kitiems. Tikimės, jog visos mentorių įdėtos 
pastangos nenueis veltui ir kad programa vyks ir toliau!

mokinių savivaldos stiprinimo programa savivaldybėse,
Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Įvedė tvarką mokyklos valgykloje

surinkusi ir sugrupavusi skundus, parašiusi visus reikalingus pareiškimus ir prašymus, moki-
nių taryba pasiekė, kad mokyklos taryba skirtų bandomąjį mėnesį problemoms valgykloje 
išspręsti. Žinoma, taryba pasiūlė ir sprendimo būdų. Be to, mokiniai pasiekė, jog būtų pra-
tęstas valgyklos darbo laikas, o 11—12 klasių mokiniai galėtų valgyti per laisvas pamokas. Po 
mėnesio mokinių taryba atliko pakartotinę apklausą. Kaip manote, kokie buvo rezultatai? 
Be abejo, teigiami! skundų labai sumažėjo, patiekalų kokybė pagerėjo, asortimentas padi-
dėjo, aptarnavimas tapo geresnis, tad problema išspręsta su kaupu.

mokinių savivaldos stiprinimo programa savivaldybėse,
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla

„Protenis 2011“

Išbandėme standartinius bendravimo būdus: gimnazijos mokinių parlamento susitikimai 
su naujais gimnazistais, popietės su klasių seniūnais, bendruomeniškumą skatinančios ak-
cijos ir t. t. Tačiau netrukus pastebėjome, kad toks bendravimo būdas — monotoniškas, o 
jo efektyvumas kaskart mažėja. gimnazijos direktorius, norėdamas artimiau bendrauti su 
mokiniais, mokyklos fojė pakabino dėžutę „Laiškai direktoriui“, tikėdamasis, kad mokiniai 
rašys apie savo problemas. Bet mes pastebėjome (ir direktorius pritarė), kad ši priemonė 
visai neveikia. Todėl per keletą mėnesių išvystėme idėją ir įgyvendinome projektą „Protenis 
2011“. gimnazijos mokinių parlamento stendas buvo pervadintas į „gmP kiemą“, tada jame 
apsigyveno mistinė būtybė Protenis (žmogeliukas — popierinė lėlė), kviečiantis į tam skirtą 
voką įdėti laiškelius su problemomis, neteisybėmis, lūkesčiais ir pageidavimais. susidomė-
jimas buvo visuotinis, sulaukėme įvairiausių laiškų — nuo problemų dėl kai kurių mokytojų, 
namų darbų, iki meilės prisipažinimų. Į visus anoniminius ir pasirašytus klausimus Proteniui 
buvo atsakinėjama viešai — „gmP kiemo“ stende. Dalis klausimų, apsvarsčius gimnazijos 
mokinių parlamente, buvo sprendžiami su direktoriaus, mokytojų, mokinių pagalba, įtrauk-
ta ir valgyklos vedėja. Protenio kiemas — populiarus stendas, nes pertraukų metu buvo ga-
lima stebėti gimnazistus, skaitančius klausimus ir atsakymus. Proteniu mokiniai pasitikėjo, 
nes rašė ne tik apie savo, bet ir klasės ar visos mokyklos problemas.

mokinių savivaldos stiprinimo programa savivaldybėse,
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
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mokosi iš vyresnių

Žygis į gulbinų mišką išskirtinis tuo, kad vyresniesiems moksleiviams buvo suteikta 
galimybė pasireikšti, pabūti atsakingais renginio organizatoriais, vadovais, taip lavinamas 
bei ugdomas ne tik vaikų kūrybiškumas, atsakomybės jausmas, tačiau ir organizuotumas, 
savarankiškumas, darbas komandoje, bendradarbiavimas bei pavyzdys jauniesiems bro-
liams ir sesėms. O jaunesnieji moksleiviai vykdė užduotis komandose, taip mokėsi bendrau-
ti vieni su kitais, panaudoti jau turimas žinias (padainuoti dainą, suvaidinti pasaką, nupiešti, 
papasakoti ir kt.), taip pat lavino savo kūrybiškumą ir vaizduotę. Jiems labai svarbu matyti 
ir programą rengiančius vyresniuosius — taip vaikai mato puikų pavyzdį.

Asociacijų bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiš-
kumą ir tautiškumą, programa,

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

darbas komandoje

susiskirstę į grupeles, vaikai iš anksto namuose pasigamino po patiekalą. Renginio metu 
vadovas pristatė žemaičių ir šilalės kraštui būdingus šventinius patiekalus, jų išskirtinumą 
tradicinio lietuvių kulinarinio paveldo kontekste. Po bendro pristatymo kiekviena grupelė 
pristatė savo patiekalą, receptą ir kt. Po visų pristatymų vyko degustacija, visi norintys 
galėjo paragauti patiekalų, apsikeisti receptais. Kiekvienas vaikas gavo po tam tikrą sumą 
netikrų pinigų, už kuriuos galėjo nusipirkti patikusį patiekalą. Besiruošiant kalėdinei kepinių 
mugei, mokiniai lavino savo įgūdžius dirbdami komandoje, bendravo su krašto žmonėmis, 
ieškojo įdomesnių patiekalų receptų, taip ugdydami savo bendravimo įgūdžius bei gilin-
dami savo žinias apie krašto tradicijas. Be to, skautai savarankiškai ėmėsi patys gaminti 
patiekalus, pasirengė šventei, ugdė savarankiškumą bei kūrybiškumą.

Regioninio tapatumo stiprinimo programa,
Lietuvos skautija

Įgyta patirtis

Projekto TAPK koordinatoriai — šiame projekte dirbę Lietuvos švietimo mainų paramos 
fondo darbuotojai — įgijo žinių neformaliojo ugdymo srityse, pagilino kompetencijas admi-
nistruodami projektą. 

Projektas TAPK,
švietimo mainų paramos fondas
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mokymo ir mokymosi pokyčiai.
Neformaliojo švietimo vaidmuo 
žiniomis pagrįstoje ekonomikoje
Pateikiama projekto TaPK metu vykdytų mokymų metodinė medžiaga,  
skirta neformalaus ugdymo specialistams.

globalizacijos procesai keičia ugdymo sampratą, ugdymas vis labiau įsilieja į rinkos san-
tykius. šalyje vykstantys pokyčiai turi įtakos žmogaus socialiniam gyvenimui. Reikalingi 
modernūs, inovatyvūs asmens vidinio potencialo tobulinimo metodai.

Nesvarbu, kaip greitai naujos technologijos keičia pasaulį, esmine konkurencingos eko-
nomikos ašimi išlieka atviras, kūrybiškas, atsakingas ir sumanus žmogus. Vienas iš „Žinių 
ekonomikos forumo“ (2012) iniciatorių Justas Kučinskas per forumą sakė, kad mokslo ins-
titucijos turėtų išmokyti žmogų mąstyti, padėti jam suvokti vertybes ir suformuoti pasau-
lėžiūrą. „Verslas savo ruožtu galėtų padėti jauniems žmonėms įgyti profesines žinias. Tik 
svarbu, kad dar mokykloje būtų ugdomos asmenybės, kurios pačios, ne kitų verčiamos, 
sugebės pasirinkti sau patrauklią profesinę sritį“, — teigė J. Kučinskas.

Vykstant sparčiai ekonominei kaitai, vis labiau akcentuojant žinių visuomenės svarbą, 
keičiasi reikalavimai ir šiuolaikinei švietimo sistemai. Ji turi tapti atvira, susieta su gyvenimu, 
rengianti laisvą, kūrybišką, gebantį mokytis visą gyvenimą žmogų.

Valstybinės švietimo strategijos 2003—2012 metų nuostatose akcentuojama švietimo — 
formaliojo ir neformaliojo — misija „padėti asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultū-
rinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir 
gebančiu nuolat mokytis ir kurti savo bei bendruomenės gyvenimą“. 

Neformalusis vaikų švietimas — svarbi sudėtinė Lietuvos švietimo sistemos dalis, pade-
danti vaikui suprasti ne tik darnaus gyvenimo principus, taisykles, bet ir plėtoti asmeninius 
gebėjimus, ugdyti gebėjimą atsakingai spręsti ir veikti visuomenėje, ugdyti(s) pagarbą tra-
dicinėms gimtojo krašto ir pasaulio kultūros vertybėms.

Neformalusis švietimas ir socializacija

Neformalųjį vaikų švietimą reglamentuoja šie ir kiti dokumentai:
› Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (priimtas Lietuvos Respublikos seimo 2003 m. 

birželio 17 d. Nr. IX-1630, Žin., 2003, Nr. 63-2853);
› Valstybinės švietimo strategijos 2003—2012 metų nuostatos (patvirtintos Lietuvos Res-

publikos seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700, Žin., 2003, Nr. 71-3216);
› Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo minis-

tro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija);
› Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimo priemonių planas 2008—2012 m. 

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 11 d. įsa-
kymu Nr. IsAK-361);

› Vaikų ir jaunimo socializacijos programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 713, Žin., 2010, Nr. 68-3409);

› Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. IsAK-43 (Žin., 2008, Nr. 20-739).
Neformaliojo švietimo sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švieti-

mo koncepcijoje (2005). Joje teigiama, kad „neformalus vaikų švietimas yra kryptinga veikla, 
padedanti įgyti kompetencijų, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai 
spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos“.
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Neformaliojo švietimo dalyviai:
› neformaliojo vaikų ugdymo ir kitos švietimo įstaigos (bendrojo lavinimo mokyklos; ne-

formaliojo ugdymo įstaigos); 
› laisvieji mokytojai;
› kiti švietimo teikėjai (jaunimo organizacijos, laisvalaikio centrai, vaikų klubai);
› neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ug-

dymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos;
› vaikai ir jų tėvai.

Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija (2004) nurodo, kad neformalusis ugdy-
mas padeda jaunam žmogui išlaisvėti:
› iš nepagrįstų išorinių apribojimų. Jaunas žmogus jaučiasi galintis imtis atsakomybės, 

tačiau suaugusieji dažnai nepasitiki juo ir riboja jo galimybes. Neformaliojo ugdymo 
veikloje asmeniui suteikiama saugi erdvė pajusti ir išbandyti savo realias galimybes; 

› iš nepagrįstų vidinių apribojimų. Jaunas žmogus, neturėdamas asmeninės patirties, re-
miasi suaugusiųjų suformuotomis vertybėmis. Neformaliojo ugdymo veikloje formuojasi 
asmeninės jauno žmogaus vertybės;

› atsakomybės už savo gyvenimą link. Jaunas žmogus neformaliojo ugdymo veikloje gali 
priimti sąmoningą apsisprendimą dėl savo norų, tikslų ir savarankiškai stengtis juos 
įgyvendinti;

› prasmingo savęs realizavimo link. Jaunas žmogus gali siekti realizuoti savo galimybes 
neformaliojo ugdymo veikloje derindamas asmeninius ir bendruomeninius tikslus.

Neformalusis švietimas — socialinio dalyvavimo vieta, kur vaikas ugdo savo socializaci-
jos ir individualizacijos gebėjimus. socializacija — vaikystėje prasidedantis procesas: iš-
mokdamas visuomenės normų, dėsnių ir gyvenimo būdo, asmuo tampa visuomenės nariu 
(D. Kvieskienė). 

socialinis dalyvavimas yra veikla, į kurią įsitraukęs vaikas siekia bendrų grupės bei bendruo-
menės tikslų. Tai ir įvairios situacijos, kur kiekvienas dalyvis kooperuojasi tam, kad konstruo-
tų, reflektuotų ir įgyvendintų bendrus siekius. socializacija sėkminga, kai vaikas įsipareigoja 
įvairiomis dalyvavimo formomis, atsako už savo veiksmus, moka išreikšti savo interesus, geba 
atstovauti grupės interesams, moka susitarti ir bendradarbiauti dėl bendro intereso. 

socializacija skatina ir vaiko individualizaciją. Individualizacija — tai individo išskyrimas, 
atsižvelgimas į kiekvieno individo ypatybes. Individualizacija padeda skleistis saviraiškai, o 
individualizacijos procesą stimuliuoja kūrybinė, meninė veikla.

Neformalusis ugdymas sudaro reikiamas sąlygas vaikų socializacijai ir individualizacijai.  

1 pav. Neformalusis švietimas — socialinio dalyvavimo vieta, kur vaikas ugdo savo socializa-
cijos ir individualizacijos gebėjimus. 

Per neformalųjį švietimą įgyjamos kompetencijos

Kaip ir formalusis, neformalusis ugdymas yra didžiulė sistema, turinti savo tikslus, organi-
zavimo ypatumus, veiklos metodus ir formas. 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje (2005) neformaliojo ugdymo tikslas yra per 
kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmin-
gai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Taigi 
rezultatas, į kurį orientuotas neformalusis vaikų švietimas, yra kompetencijos. Neformalio-
jo ugdymo kompetencijos samprata apibrėžta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje 
(2005). Kompetencijos suprantamos kaip mokėjimai atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų 
žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. 

Per neformalųjį švietimą įgyjamos kompetencijos: 
› asmeninės kompetencijos: savęs pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi, savęs verti-

nimas, savianalizė, saviraiška, sveika gyvensena, atsakomybė už savo veiksmus;
› edukacinės (mokymosi) kompetencijos: savarankiškas mokymasis, informacijos valdy-

mas, mokymasis visą gyvenimą, informacijos gavimas, jos analizavimas ir panaudoji-
mas, mąstymo lankstumas (loginis, kritinis-probleminis, kūrybinis);

› socialinės kompetencijos: bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, de-
mokratinių struktūrų ir procedūrų išmanymas, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendi-
mas, lygių galimybių įsisąmoninimas, ekologinė savimonė;

› profesinės kompetencijos: specifinių sričių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, supratimas apie 
šiuolaikinę darbo rinką, požiūris į veiklos kokybę.

Neformaliojo ugdymo kompetencijos ugdomos mokytojui aktualizuojant neformaliojo ug-
dymo veiklas per gyvenimišką ugdytinių patirtį:
› ugdymo turinį siejant su ugdytinių ateities planais;
› užsiėmimuose praktiškai taikant žinias bei gilinant įgūdžius, įgytus mokantis įvairių mo-

komųjų dalykų;
› ugdymo(si) turinys konkrečiuose užsiėmimuose siejamas su visuomenės gyvenimo 

aktualijomis.

Neformaliojo ugdymo tikslingas poveikis grindžiamas savarankišku, laisvu pasirinkimu, 
mėgstama veikla. Aleco Bourne’o žodžiais tariant, „galima prikimšti galvą milijonu faktų ir 
toliau likti visiškai neišsilavinusiam“. Neformalusis ugdymas prasmingas tiek, kiek yra pras-
mingas pačiam žmogui ir tik jo paties laisvai pasirinktas. Neformaliojo vaikų švietimo kon-
cepcijoje (2005) teigiama, kad neformaliojo švietimo būdu kompetencijos įgyjamos per 
pasirinktos krypties veiklą.

Neformaliojo ugdymo veiklos kryptys (I. Zaleckienė):
› pažintinė techninė. Ugdo mokinių intelektinius sugebėjimus, sudaro sąlygas realizuoti 

pažinimo, kūrybiškumo ir kt. poreikius;
› meninė. sudaro sąlygas ugdyti vaikų meninius sugebėjimus, puoselėja etninę kultūrą;
› ekologinė-kraštotyrinė. Ugdo meilę ir pagarbą viskam, kas gyva, skatina pažinti 

aplinką;
› socialinė. sukuria sąlygas ankstyvai vaiko socializacijai, žadina gailestingumą, skatina 

empatiją mažam, silpnam, globos reikalingam;
› ekonominė-ūkinė. skatina įgyti pasirinktos ūkinės veiklos įgūdžių, ugdo teigiamą nuos-

tatą į darbą, verslą;
› sportinė-turistinė. Padeda plėtoti moksleivių fizines galias, skatina keliauti, sukuria prie-

laidas sveikai gyvensenai.
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Kaip jau minėta, tikslingas neformaliojo ugdymo poveikis grindžiamas savarankišku, laisvu 
pasirinkimu, mėgstama veikla. svarbu vaikui sudaryti sąlygas labiau pažinti save, savo po-
linkius ir interesus. Atsakymai į klausimus „ką mėgstu veikti?“, „kokia veikla teikia džiaugs-
mo?“, „ką darau geriausiai?“, „kokie mano interesai?“ ir pan. gali būti sėkmingai siejami 
su savanorišku sau patrauklios veiklos pasirinkimu. Kaip viena iš galimų savęs pažinimo 
metodikų žemiau pateiktas E.A. Klimovo Diferencinis-diagnostinis klausimynas, kuris galė-
tų padėti vaikui labiau pažinti save, savo polinkius ir interesus, pasirinkti mėgstamą veiklą, 
pvz., būrelį, ar turėti naudos renkantis profesiją. Polinkį apibūdina teigiama vidinė motyva-
cija veiklai. Psichologinį polinkių pagrindą sudaro pastovūs asmens veiklos poreikiai, t. y. 
būsena, kai žmogų domina ne tik rezultatas, bet pats veiklos procesas, darbo objektas. 
Darbo objektas yra tai, su kuo žmogus dirba ir į ką nukreipta jo veikla. Plačiąja prasme 
darbo objektas yra gyvoji ir negyvoji gamta. metodikos sudarytojas E. Klimovas suskirstė 
žmogaus veiklas į 5-ias sritis pagal pagrindinį darbo objektą.
› „Žmogus ir gamta“. šios srities žmogus dalyvauja gyvosios ir negyvosios gamtos pro-

cesuose. šiai sričiai priskirtinos profesijos, susijusios su Žemės tyrinėjimu (geologas, 
geofizikas, okeanologas, meteorologas ir pan.), augmenijos bei gyvūnijos tyrinėjimu, 
mikrobiologiniais procesais (botanikas, biologas, zoologas, ornitologas, kinologas, ge-
netikas, ekologas, mikrobiologas ir pan.), gyvulininkyste ir augalininkyste (sodininkas, 
agronomas, hidromelioratorius, daržininkas, zootechnikas, veterinaras ir pan.).

› „Žmogus ir technika“. šios srities žmogus dirba su technikos objektais: mašinomis, me-
chanizmais, medžiagomis, energija. Profesijų pavyzdžiai: mašinistas, metalo apdirbimo 
staklininkas, programinio valdymo staklių operatorius, inžinierius, inžinierius technolo-
gas, radiotechnikas, elektrikas, tekintojas, siuvėjas, audėjas ir pan., taip pat veiklos, susi-
jusios su transporto priemonių valdymu bei aptarnavimu.

› „Žmogus ir ženklų sistema“. šiai sričiai būdingas informacijos (žinių) perdirbimas, pa-
teikimas ženklų, šifrų, kodų, skaičių, dirbtinių ar natūralių kalbų forma. Tai darbas su 
sistemomis: kalbinėmis (bibliografas, notaras, lingvistas, istorikas, filologas, filosofas, 
literatūrologas, redaktorius, vertėjas ir pan.), abstrakčiomis  matematinėmis (statistikas, 
matematikas, kasininkas, buhalteris, ekonomistas ir pan.), grafinėmis (braižytojas, kons-
truktorius, kartografas, šturmanas ir pan.), ženklų apdorojimo (programuotojas, infor-
matikas ir pan.).

› „Žmogus ir meninė išraiška“. šios srities žmogaus darbo objektai yra meniniai vaizdai, 
jų dalys, elementai ir savybės. Tai ir vaizduojamoji kūryba (tapytojas, dizaineris, skulpto-
rius, architektas ir pan.), ir taikomasis menas (modeliuotojas, juvelyras ir pan.), meninių 
reginių kūryba (kompozitorius, muzikantas, vokalistas, dirigentas, šokėjas, baletmeiste-
ris, aktorius, režisierius, operatorius ir pan.). 

› „Žmogus ir žmogus“. šios srities žmogaus veiklai būdingas darbas su žmonėmis ar jų 
grupėmis, kolektyvais. šios veiklos esmė yra bendravimas, svarbus žmogaus gebėjimas 
užmegzti ir palaikyti kontaktus su kitais žmonėmis. šiam tipui priskirtinos pedagoginės 
profesijos (mokytojas, auklėtojas, treneris, dėstytojas), teisėtvarkos sritis (policininkas, 
tardytojas, prokuroras, advokatas ir pan.), kultūros sritis (bibliotekininkas, ekskursijų va-
dovas, gidas, korespondentas ir pan.), aptarnavimo sritis (pardavėjas, padavėjas, stiu-
ardas, kirpėjas ir pan.). medicinos srities profesijos (slaugytoja, gydytojas, felčeris) taip 
pat sąlygiškai priskirtinos šiam tipui, tačiau iš dalies susijusios ir su kitais, kaip antai 
„žmogus ir gamta“, „žmogus ir technika“.

E.A. Klimovo „Diferencinis-diagnostinis klausimynas“
Pildymo instrukcija. Jums siūloma 20 teiginių, susidedančių iš dviejų dalių, pateiktų skir-

tinguose stulpeliuose. Atidžiai perskaitykite ir įvertinkite abu kiekvienoje eilutėje esančius 
teiginius. Pagalvokite, ar Jums patinka A stulpelyje aprašyta veikla, o paskui — ar patinka 
veikla, minima B stulpelyje. Ilgai negalvokite, pasikliaukite pirmuoju įspūdžiu. Jeigu tektų 
pasirinkti tik iš dviejų galimybių, kuriai teiktumėte pirmenybę? Nepamirškite, kad abu poliai 
negali būti vertinami vienodai, vienam iš pasirinkimų turėtų būti suteikta pirmenybė. Atsa-
kymus žymėkite „Atsakymų lentelėje“, įrašydami atitinkamą pliusų ar minusų skaičių į tam 
teiginiui skirtą langelį. 

Vertinimas:
Labai patinka +++  Labai nepatinka - - -
Patinka ++  Nepatinka - -
Truputį patinka +  Truputį nepatinka -

a ar B
Rūpintis gyvūnais 1. Prižiūrėti mašinas
slaugyti ligonius 2. Braižyti schemas, programuoti
Iliustruoti knygas, kurti plakatus, atvirukus 3. Prižiūrėti ir puoselėti augalus
gaminti dirbinius iš medžio, audinių, meta-
lo, molio ir kt.

4. Rūpintis prekių reklama, prekiauti, bendrauti 
su klientais

Aptarinėti mokslinius straipsnius, knygas 5. Aptarinėti grožinę literatūrą, koncertus, 
spektaklius

Auginti jauniklius (kačiukus, šuniukus, ver-
šiukus ar kt.)

6. Treniruoti draugus, mokyti juos atlikti įvairius 
darbus

Kopijuoti paveikslus arba derinti muzikos 
instrumentus

7. Vairuoti krovininę transporto priemonę

Teikti žmonėms jiems reikalingą informaci-
ją (ekskursijose, informacijos biure, telefo-
nu ir pan.)

8. Apipavidalinti vitrinas, parodas arba vaidinti 
spektakliuose, groti koncertuose

Remontuoti (daiktus, būstą ir pan.) 9. Redaguoti tekstus, koreguoti piešinius
gydyti gyvūnus 10. Atlikti apskaičiavimus
Išvedinėti naujas augalų rūšis 11. Konstruoti, projektuoti, kurti naujus pramonės 

gaminius (mašinas, drabužius, maisto produk-
tus ir pan.)

spręsti ginčus ir konfliktus, įtikinėti, bausti 12. Tikrinti, tikslinti ir tvarkyti schemas, brėžinius, 
lenteles

stebėti ir tyrinėti meninės saviveiklos bū-
relių veiklą

13. stebėti ir tyrinėti mikroorganizmų gyvenimą

Derinti medicininę aparatūrą (įvairius prie-
taisus ir pan.)

14. Teikti žmonėms medicininę pagalbą susižei-
dus, po traumų ir pan.

Tiksliai aprašinėti stebimus reiškinius, įvy-
kius, matuojamus objektus ir pan.

15. meniškai aprašinėti, perteikti realius ir įsivaiz-
duojamus įvykius

Ligoninėje atlikinėti laboratorinius tyrimus 16. Priiminėti, apžiūrinėti ligonius, kalbėtis su jais, 
skirti jiems gydymą

Dažyti bei dekoruoti patalpų sienas, gami-
nių paviršius

17. montuoti ir surinkti mašinas bei įvairius 
prietaisus

Organizuoti bendraamžių ar jaunesnių 
moksleivių išvykas į teatrus, muziejus, tu-
ristinius žygius

18. Vaidinti scenoje, koncertuoti

Pagal brėžinius gaminti mašinas, drabu-
žius, statyti pastatus

19. Braižyti, kopijuoti brėžinius, žemėlapius

Kovoti su augalų ligomis, sodų ir miškų 
kenkėjais

20. Dirbti kompiuteriu
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Atsakymų lentelė
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Grupės vadovas ir sėkmingas grupės veiklos organizavimas

Kaip jau buvo akcentuota, neformaliojo ugdymo prasmė — jaunam žmogui suteikus rei-
kiamas kompetencijas, sudaryti sąlygas savarankiškai eiti gyvenimo keliu. Neformalusis 
ugdymas remiasi laisvo žmogaus filosofija, siekia išlaisvinti žmogų, suteikti per laisvę at-
sirandančio sąmoningumo ir atsakomybės už save ir kitus. Kiek sėkmingai pavyks jaunam 
žmogui įgyti reikiamas kompetencijas, labai priklauso nuo grupės vadovo bei jo kuruoja-
mos grupės veiklos organizavimo.

Neformaliojo ugdymo užsiėmimai bus sėkmingi, kai vaikas jausis saugus ir mylimas, 
gerbiamas ir priimtas grupėje, nebijos klysti, dažnai sulauks padrąsinimų ir pastiprinimų. 
Labai svarbi ir mokytojo asmenybė.

Būti geru mokytoju — tai reiškia vadovautis vertybėmis, kurios svarbios vaikams. Norė-
tųsi priminti pasakojimą apie sokratą, kurio lūpomis kalba išmintis.

Senovės Graikijoje visi Sokratą laikė dideliu išminčiumi, daugelis į jį kreipdavosi negalė-
dami išspręsti vienokių ar kitokių problemų. Tačiau kartą atėjo pas jį žmogelis ir tarė:

— Ar žinai, ką aš girdėjau žmones kalbant apie tavo draugą?
— Vieną sekundę, — tarė Sokratas, — prieš tau pradedant savo pasakojimą, noriu užduoti 

vieną klausimą. Ar tai, ką ruošiesi man pasakoti, esi perkošęs per tris filtrus? Pirmas filtras 
yra Tiesos filtras. Ar įsitikinęs, kad tai, ką ruošiesi papasakoti, yra tiesa?

— Ne, iš tiesų aš pats to nemačiau, man tik kiti pasakojo.
— Taigi, labai gerai. Tu net nežinai, ar tai, ką ruošiesi pasakoti, yra tiesa. Pabandome perkoš-

ti per antrąjį — Gėrio filtrą. Ar tai, ką ruošiesi papasakoti apie mano draugą, yra gera žinia?
— O ne, visai priešingai, girdėjau, kad tavo draugas blogai pasielgė.
— Taigi, — kalbėjo toliau Sokratas, — tu nori papasakoti blogų dalykų apie mano draugą, 

nors pats nesi tikras, kad tai tiesa. Nelabai gera ir gražu. Pabandykime perkošti tai, ką man 
norėjai pasakyti, per trečiąjį filtrą — Naudingumo. Kokia man nauda iš to, ką tu papasakosi 
apie mano draugą?

— Nauda, na, aš nemanau, kad tu, Sokrate, turėtumei iš to naudos.
— Taigi, tai, ką tu nori man papasakoti apie mano draugą, nėra nei tiesa, nei gėris, nei nau-

da. Tuomet aš visiškai negeidžiu nieko žinoti, ir tavęs prašau tik vieno — pamiršk visa tai.

mokytoju negimstama, juo tampama, nuolat mokomasi juo būti tiek kasdienėje mokytojo 
veikloje, tiek keliant kvalifikaciją įvairiuose kursuose.

mokytojui svarbu suvokti grupės darbo sėkmę lemiančius veiksnius, nes nuo to priklau-
so, kaip pavyks pasiekti nusimatytus neformaliojo ugdymo užsiėmimo tikslus. 

Grupės darbo sėkmę lemiantys veiksniai:
› grupės narių tarpusavio pasitikėjimo ir saugumo atmosferos kūrimas — pagrindinė gru-

pės dinamikos dalis; 
› bendri grupės tikslai, kurių siekiama bendromis pastangomis;
› grupės sutelktumas — taip pat pasiekiamas laipsniškai, dalyviams veikiant kartu, dalijan-

tis savo jausmais ir pažįstant vienas kitą. Tai skatina bendradarbiavimą, norą padėti vieni 
kitiems ir keistis; 

› grupės bendrumo jausmas; 
› grupės vadovo profesionalumas; 
› visų grupės narių susitarimas ir bendrų grupės taisyklių priėmimas, įvairių metodų pa-

naudojimas priklausomai nuo situacijos.

grupės procesai — tai pokyčiai, vykstantys tarp grupės narių, pasireiškiantys įvairaus gi-
lumo ir atvirumo tarpusavio santykių kaita, asmeninių būsenų kaita, nuoširdumo kokybės 
kaita, grupės ir individualių tikslų suvokimo lygio kaita bei grupės vertybių kaita.

grupės procesų visuma vadinama grupės dinamika. grupės dinamika suvokiama kaip 
natūralus, savaiminis reiškinys, nuolatos vykstantis bet kokioje grupėje. grupės bręsta ir 
formuojasi panašiai kaip ir individai. Per grupės susitikimus kiekvienas dalyvis pradeda ge-
riau suvokti savo paties norus ir sugeba juos geriau išreikšti.

grupės vadovo užduotis — grupės proceso stebėjimas ir skatinimas tinkamomis inter-
vencijomis. Vadovas turi būti tiek teoriškai, tiek praktiškai susipažinęs su grupių dinamika 
bei grupės raidos stadijomis.

grupės bręsta ir formuojasi panašiai kaip ir individai. Jos turi gana aiškiai apibrėžtą 
gyvenimo ciklą, susidedantį iš kelių stadijų. Kartais grupės formavimosi stadijos lygina-
mos su keturiais pagrindiniais žmogaus raidos etapais — vaikyste, paauglyste, jaunyste 
ir branda.

Grupės raidos stadijos: 
Pradžios, arba formavimosi, orientacijos stadija: „Kas yra kiti?“

grupė dar nėra grupė tikrąja to žodžio prasme — tai kol kas dar tik individų visuma. 
šioje stadijoje numatomi grupės tikslai, jos pavadinimas, narių sudėtis, vadovavimo stilius, 
grupės veiklos trukmė ir kt.

Įsitraukimo, prieštaravimų, arba „kovos dėl valdžios” stadija: „Kur mano vieta? Ar aš 
galiu čia išsikovoti pripažinimą?“ 

Dauguma grupių iš pradžių išgyvena konfliktinę situaciją, kai nebetenkina anksčiau nu-
simatyti tikslai, nepatinka grupės veiklos formos. Pradedama iš naujo ieškoti kažko naujo, 
pergalvojamos taisyklės. šios stadijos metu atsiskleidžia atskirų grupės narių norai ir inte-
resai, kurie gali nesutapti su kitų grupės narių arba grupės, kaip visumos, interesais, todėl 
šiai stadijai būdingas tam tikras vienų grupės narių priešiškumas kitiems. Įveikus šią stadiją 
ir suderinus grupės narių lūkesčius, grupė formuojasi toliau.

Pasitikėjimo, arba sutelktumo formavimosi stadija: „Taip, mes esame drauge!“
šioje stadijoje grupė nusistato savo tradicijas, tariamasi, kaip bus priimami bendri spren-

dimai. Taip pat nustatomos atvirumo ribos ir elgesio taisyklės. Kalbama apie tai, koks bus 
pasitikėjimas tarp grupės dalyvių. 

Produktyvaus darbo stadija: „Mes esame skirtingi ir mums reikia kiekvieno iš mūsų“.
grupė subrendusi ir pasiruošusi produktyviai dirbti. grupės dalyviai supranta, kad svar-

bus kiekvieno grupės dalyvio indėlis į bendrą veiklą. 
Baigiamoji, arba išsiskyrimo stadija: „Darbas baigiasi. Išsiskyrimas artėja. Mes 

išsiskirsime“.
šiai stadijai reikia ruoštis iš anksto, kad vaikams būtų lengviau išsiskirti.
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Visos grupės raidos stadijos toje pačioje grupėje gali kartotis ne vieną kartą. grupės au-
gimas vyksta ne linija, o spirale, todėl anksčiau numatytos taisyklės gali būti koreguojamos, 
priimti sprendimai — keičiami kitais. Vieni nariai palieka grupę, į veiklą įsitraukia kiti. 

grupės vadovas turi siekti, kad grupė būtų sutelkta, kad kartu ieškotų ir priimtų spren-
dimų variantus, kad visi grupės nariai būtų įtraukti į procesą, kad bendrautų vienas su kitu. 
O vadovas turėtų tik tikslingai vadovauti grupės veiklai. 

grupės darbo pradžioje aptariamos darbo taisyklės, kuriomis bus vadovaujamasi vi-
same darbo procese. Taisykles gali pateikti vadovas. Jas taip pat gali sugalvoti ir priimti 
grupė. grupės elgsenos ir veiklos taisyklės yra būtinos. Vadovas turi siekti į užduočių 
atlikimą įtraukti visus grupės narius. Tam reikia naudoti įvairius aktyvinimo būdus, būti-
na pastebėti grupės narių santykius, sąveikas (ypač nemalonias, skausmingas), jausmų 
ir nuotaikų pasikeitimą, atsiradusį nuovargį. Reaguodamas į tai, vadovas gali pasiūly-
ti tinkamą „ledlaužį“, energijos pratimą-žaidimą arba atsipalaidavimo pratimą, trumpą 
pertraukėlę.

grupės dinamikai įtakos turi vadovo vadovavimo stilius, nes nuo jo priklauso vadovo 
poveikis grupės narių sąveikai ir jų elgesiui.

Vadovavimo stiliai: autokratiškas, demokratiškas (autoritetingas), liberalus (nuolaidus). 
Autokratiškas vadovavimas: visiška užsiėmimo turinio, tikslų ir proceso kontrolė. Vado-

vas parenka veiklą, priemones ir skiria darbus. Darbo kritika ir pagyrimai — subjektyvūs. 
Vadovas grupės veikloje aktyviai nedalyvauja. 

Autokratiško vadovo poveikis grupės narių sąveikai ir jų elgesiui: kai vadovas nurodinė-
ja, grupė yra nevieninga, priešiškai nusiteikusi, konkuruojanti, nepatenkinta, tačiau produk-
tyvi ir paklusni.

Demokratiškas (autoritetingas) vadovavimas: vadovas veiklą ir priemones aptaria su 
grupe. Pasiūlo veiklos priemones ir paskirsto darbus, bet leidžia rinktis ir grupės nariams. 
Darbo kritika ir pagyrimai — objektyvūs (pvz., „Tavo raižinys labai detalus. Tikriausiai prirei-
kė daug laiko jį atlikti.“). Vadovas dalyvauja grupės veikloje. 

Demokratiško vadovo poveikis grupės narių sąveikai ir jų elgesiui: kai vadovas vadovau-
ja ir bendradarbiauja, grupė yra vieninga, bendradarbiaujanti, produktyvi, vyrauja linksma, 
draugiška atmosfera, grupės nariai savarankiški.

Liberalus (nuolaidus) vadovavimas: grupės nariai patys nustato veiklos politiką, prie-
mones ir pasiskirsto darbus. Vadovas aprūpina darbo priemonėmis. Jei prireikia, jo galima 
prašyti pagalbos. Labai retai vadovas komentuoja grupės narių darbą. Jis nedalyvauja gru-
pės veikloje. 

Liberalaus vadovo poveikis grupės narių sąveikai ir jų elgesiui: kai vadovas tik reaguoja 
į prašymus, grupė yra nevieninga, nesavarankiška, nuobodžiaujanti, neorganizuota, nepa-
tenkinta, neproduktyvi. 

grupiniai procesai gali būti pozityvūs ir negatyvūs, jie labai priklauso nuo vadovo. Kie-
kviena grupė bręsta patirdama vienokius ar kitokius konfliktus, kurie yra varomoji produk-
tyvaus grupės darbo jėga, ir vadovas turi suvokti konfliktų esmę.

Konfliktas — tai priešingų požiūrių, interesų, elgesio motyvų, siekių susidūrimas. Konflik-
tų tipai yra šie: vidiniai, tarpasmeniniai, tarpgrupiniai. Pagrindiniai konflikto valdymo žings-
niai: atpažink, suprask, įvertink, pasirink elgesį ir spręsk. 

Konfliktų pasekmės
Konstruktyvus konfliktas padeda pažinti kitus žmones, jų poreikius, pašalinti įvairius truk-
džius ir trūkumus, susitelkti grupei, pašalinti sąstingį, keistis pačiam, išspręsti problemas, 
dėl kurių jis ir kilo.

Destruktyvaus konflikto pasekmės: suintensyvėja neigiami santykiai, konfliktas nepa-
deda sukurti nieko naujo, grupėje ar tarp dviejų žmonių padidėja įtampa, priešiškumas, 
nesutarimai išplinta į kitas sritis, problemos lieka neišspręstos.

Pradinėje konflikto fazėje atsiranda konfliktinė situacija, pasikeičia nuotaika, atsiranda 
įtampa, imama mažiau bendrauti. galimybių išspręsti — 92 procentai. 

Kilimo fazėje vienas iš oponentų imasi veiksmų — įspėjimų, pareiškimų, grasinimų ir kt., 
kitas konflikto dalyvis imasi atsakomųjų veiksmų. galimybių išspręsti — 46 procentai.

Konflikto pikas, kai pasireiškia atviras priešiškumas, pasiekiama neigiamų emocijų inten-
syvumo viršūnė. galimybių išspręsti — mažiau nei 5 procentai.

Kritimo fazė, kai mažėja emocijų intensyvumas, susitaikoma su padėtimi. galimybių iš-
spręsti — 20 procentų.

 siekiant aptarti konfliktus su vaikais, tinka pratimas „Konfliktų medis“. Pratimo tiks-
lai — išanalizuoti konfliktą; įsisąmoninti konfliktų priežastis ir pasekmes. Pratimui būtinos 
priemonės: didelis popieriaus lapas su nupieštu medžiu, spalvotas popierius, žymekliai, 
flomasteriai, žirklės, klijai, dideli popieriaus lapai. Vadovas prašo, kad kiekvienas dalyvis 
prisimintų konfliktą, kuriame pats dalyvavo ar kurį stebėjo. Būtina atkreipti dėmesį į tai, 
kad konfliktas neturi būti skausmingas, nes apie jį reikės kalbėti viešai. grupė suskirstoma 
po 3—4 dalyvius. Kiekvienas dalyvis pristato konfliktą atsakydamas į klausimus: dėl kokių 
priežasčių kilo konfliktas? Kas dalyvavo konflikte? Kokius jausmus išgyveno abu konflikto 
dalyviai? Ko norėjo konflikto dalyviai? Kuo konfliktas baigėsi? Toliau vadovas siūlo kiekvie-
nai grupelei pasirinkti vieną konfliktą ir pristatyti visai grupei. Reikia įvardyti šio konflikto 
priežastis ir išryškinti pasekmes, pasakyti kylančius jausmus, nuspėti poreikius ir interesus, 
kurie buvo ginami. Jausmai ir poreikiai surašomi dideliame popieriuje į atskirus sąrašus. 
Konfliktų priežastys ir pasekmės pateikiamos taip: grupė iš spalvoto popieriaus iškerpa 
šaknis ir vaisius, užrašo atitinkamai ant jų priežastis ir pasekmes. Pristatydama savo išna-
grinėtą konfliktą, grupė „šaknis“ ir „vaisius“ priklijuoja ant didelio lapo su nupieštu medžiu. 
Kai visos grupės pristatys savo konfliktus, medis „pasipuoš“ šaknimis ir vaisiais. Aptarimas: 
apibendrinamos „šaknys“ — konfliktų priežastys ir „vaisiai“ — pasekmės. Aptariami kons-
truktyvaus konfliktų sprendimo etapai.

grupės vadovas turi puikiai išmanyti, kokį elgesio stilių konfliktinėje situacijoje taikyti. 
Konkurencija — tai stengimasis nugalėti, atsižvelgiama tik į savo interesus, kitai pusei pri-
metamas sprendimas. ši strategija retai atneša ilgalaikių rezultatų. Ją galima taikyti, kai 
vadovas vardan grupės saugumo eliminuoja priešiškai nusiteikusį grupės narį, kai spren-
dimą reikia priimti greitai (nėra laiko diskusijoms, o vadovui užtenka galios), kai nebėra ką 
prarasti, kai reikia reaguoti žaibiškai (ekstremaliose situacijose).

Prisitaikymas — priimama oponento pozicija, o savi interesai neigiami. Priešingybė kon-
kurencijos strategijai. ši strategija tinkama, kai konfliktas nėra gilus, rimtas, kai jo baigtis 
labai svarbi mūsų oponentui, o mums nelabai, kai padarius nuolaidą šiame konflikte galima 
gauti naudos kituose reikaluose. 

Vengimas — konflikto dalyvis nesiima jokių aktyvių veiksmų, negina savo teisių, su niekuo 
nesitaria dėl sprendimo, iš situacijos pasitraukia fiziškai arba emociškai. ši strategija tinka, kai 
konfliktas neliečia mūsų interesų ir jam neverta eikvoti mūsų išteklių, kai mūsų dalyvavimas 
nedaro įtakos konflikto baigčiai, būtina išlošti laiko, o pasitraukimas nepakenks. 

Kompromisas — tai abipusės nuolaidos. Dažnai laikoma teisingausia, bet nebūtinai tin-
kamiausia. Taikytina tik tada, kai oponentų interesai visiškai nesuderinami, kai sprendimą 
reikia rasti labai greitai, kai kiti bandymai išspręsti problemą neefektyvūs, kai svarbiau išlai-
kyti bendravimo galimybę, negu visiškai apginti savo interesus, jei problema nelabai svarbi 
ir norima sutaupyti laiko kitos sprendimui.

Bendradarbiavimas — tai sudėtingiausia strategija. susideda iš kelių žingsnių. Reikalauja 
aktyvios abiejų konflikto pusių sąveikos. ši strategija naudojama, kai problema labai svarbi 
abiem oponentams, kai su oponentu sieja ilgalaikiai ir artimi ryšiai, kai abi konflikto pusės 
pasižymi vienoda valdžia ir nori ieškoti sprendimų, kai siekiama surasti ne trumpalaikį, o 
ilgalaikį sprendimą.

Žemiau galima įsivertinti konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius, t. y. sužinoti, kokį 
konfliktinių situacijų sprendimo stilių dažniausiai taikote bei kuriomis kryptimis reikėtų to-
bulėti. Testas leidžia identifikuoti elgesio konfliktinėse situacijose tipus: konkurenciją, prisi-
taikymą, kompromisą, vengimą ir bendradarbiavimą. 

Kokį elgesio konfliktinėje situacijoje stilių taikote dažniausiai?
Instrukcija. Pažymėkite tą atsakymą, kuris labiausiai atitinka Jūsų dažniausiai pasirenka-

mą elgesio strategiją tam tikroje situacijoje (apibraukite atsakymo A arba B raidę).
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1. A. Kartais leidžiu kitiems prisiimti atsakomybę už problemos sprendimą.
B. Užuot derėjęsis klausimais, kuriais mes nesutinkame, aš stengiuosi iškelti tuos dalykus, 
dėl kurių mūsų nuomonė sutampa.

2. A. stengiuosi rasti kompromisinį reikalo sprendimą.
B. stengiuosi atsižvelgti į visus jam (jai) ir man rūpimus dalykus.

3. A. Aš paprastai tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.
B. Kartais savo norus aukoju dėl kitų asmenų interesų.

4. A. stengiuosi rasti kompromisinį sprendimą.
B. Kartais savo norus aukoju dėl kitų asmenų interesų.

5. A. Darydamas kokį sprendimą, visada pasitelkiu kitus į pagalbą.
B. stengiuosi padaryti visa, kas įmanoma, siekdamas išvengti nereikalingos įtampos.

6. A. stengiuosi nesusikurti nemalonumo. 
B. stengiuosi kovoti už savo poziciją.

7. A. stengiuosi atidėti klausimą, kol randu laiko apie jį pagalvoti. 
B. Kai kuriais klausimais nusileidžiu mainais į kitus dalykus.

8. A. Paprastai tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.
B. siekiu nedelsdamas iškelti viešumon visus rūpimus dalykus ir sunkumus.

9. A. Jaučiu, kad ne visada verta jaudintis dėl kai kurių skirtumų. 
B. siekdamas savo, aš pasistengiu.

10. A. Tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.
B. stengiuosi rasti kompromisinį sprendimą.

11. A. siekiu nedelsdamas iškelti viešumon visus rūpimus dalykus ir sunkumus. 
B. Aš galėčiau nuglostyti kitų jausmus ir taip išsaugoti mūsų santykius.

12. A. Kartais vengiu laikytis pozicijos, kuri galėtų sukelti prieštaringumų.
B. Aš leisiu kitam asmeniui laikytis tam tikros pozicijos, jei jis leis man turėti savo nuomonę.

13. A. siūlau vidurinį variantą.
B. Darau spaudimą, siekdamas įrodyti savo teiginius.

14. A. Aš išsakau kitam asmeniui savo idėjas ir  jo prašau to paties.
B. stengiuosi parodyti kitam asmeniui savo pažiūros logiką ir naudą.

15. A. Aš galėčiau nuglostyti kitų jausmus ir taip išsaugoti mūsų santykius.
B. stengiuosi padaryti, kas tik įmanoma, siekdamas išvengti nereikalingos įtampos.

16. A. stengiuosi neužgauti kito jausmų.
B. stengiuosi įtikinti kitą asmenį savo požiūrio teisingumu.

17. A. Paprastai tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.
B. stengiuosi padaryti visa, kas įmanoma, siekdamas išvengti nereikalingos įtampos.

18. A. galėčiau leisti kitiems asmenims laikytis savo požiūrio, jei žinočiau, kad tai teikia jiems 
laimę.
B. Aš leisiu kitam asmeniui laikytis savo nuomonės, jei jis leis ir man turėti savą nuomonę.

19. A. stengiuosi nedelsdamas išsiaiškinti visus rūpimus dalykus ir sunkumus.
B. stengiuosi atidėti klausimą, kol randu laiko apie jį pagalvoti.

20. A. siekiu nedelsdamas išnagrinėti mūsų skirtumus.
B. stengiuosi rasti tinkamą abiejų mūsų laimėjimų ir praradimų derinį.

21. A. Per prasidedančias derybas stengiuosi būti atidus kito asmens pageidavimams.
B. Visada esu linkęs tiesiogiai diskutuoti problemą.

22. A. stengiuosi rasti tarpinį jo (jos) ir savo paties požiūrį. 
B. Aš reiškiu savo norus.

23. A. Labai dažnai esu susirūpinęs, kaip patenkinti visų mūsų pageidavimus. 
B. Kartais leidžiu kitiems prisiimti atsakomybę už problemos sprendimą.

24. A. Jei kito asmens požiūris jam (jai) pasirodytų esąs labai svarbus, aš stengčiausi patenkinti 
jo (jos) pageidavimus.
B. stengiuosi paveikti kitą asmenį nusileisti iki kompromiso.

25. A. stengiuosi parodyti kitam asmeniui savo požiūrio logiką ir naudą.
B. Per prasidedančias derybas stengiuosi būti atidus kito asmens pageidavimams.

26. A. Aš siūlau vidurinį variantą.
B. Beveik visada rūpinuosi patenkinti visų mūsų pageidavimus.

27. A. Kartais vengiu laikytis požiūrio, kuris galėtų sukelti prieštaringumų.
B. galėčiau leisti kitiems asmenims laikytis savo požiūrio, jei žinočiau, kad tai teikia jiems 
laimę.

28. A. Paprastai tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.
B. Paprastai siekiu kito pagalbos, darydamas kokį nors sprendimą.

29. A. Aš siūlau vidurinį variantą.
B. Jaučiu, kad ne visada verta jaudintis dėl kai kurių skirtumų.

30. A. stengiuosi neužgauti kito asmens jausmų.
B. Aš visada dalijuosi sunkumais su kitu asmeniu, taigi mes galime jį išspręsti.

Atsakymų lentelė
Apibraukite raides, kurias apibraukėte ties kiekvienu klausimyno punktu, ir suskaičiavę 

apibrauktas raides įrašykite skaičių po kiekvienu stulpeliu.

1. A B
2. B A
3. A B
4. A B
5. A B
6. B A
7. B A
8. A B
9. B A
10. A B
11. A B
12. B A
13. B A
14. B A
15. B A
16. B A
17. A B
18. B A
19. A B
20. A B
21. B A
22. B A
23. A B
24. B A
25. A B
26. B A
27. A B
28. A B
29. A B
30. B A
skaičius

Elgesio 
strategija Konkuravimas Bendradarbia-

vimas Kompromisas Vengimas Prisitaikymas
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Vertybių svarba ugdyme
Darbas grupėse bus sėkmingas, kai vaikai mokysis gyvenimo modeliuodami, pastiprinami, 
saugūs, padrąsinami, kai bus leidžiama jiems klysti, kai bus pasitelkiama kantrybė, interna-
lizuojama patirtis.

 Taip pat neformalusis ugdymas yra ir vertybių internalizacija. Internalizuota vertybė yra 
ta, kuri tampa vidine elgesio determinante, vidine paskata.

Vertybinė orientacija — individo dorovinių, socialinių, politinių, estetinių nuostatų siste-
ma; pastovi asmenybės savybė, susijusi su siekiamu idealu (Psichologijos žodynas, 1993). 

Vertybės programuoja visą žmogaus veiklą, lemia svarbiausią elgesio kryptį, vieną ar 
kitą poelgį ar net atskirą veiksmą. „Brandžiam žmogui būdingos esminės vertybės ir gy-
venimo principų bei atsakomybės sau pačiam įsisąmoninimas; nesubrendėlis dėl savo ne-
sėkmių nuolat kaltina kitus, aplinką ir kadangi neturi giliai įsisąmonintų vertybių, kuriomis 
remdamasis darytų sprendimus, dažnai apskritai atsisako pasirinkimo ir sprendimo atsako-
mybės.“ (g. Butkienė, A. Kepalaitė)

Vertybės, kaip ir kitos nuostatos, formuojasi ne tik pačios asmenybės iniciatyva. suau-
gusieji perduoda vertybinius teiginius bei vaizdinius vaikams juos mokydami, ugdydami bei 
darydami kitokį poveikį. Taip yra perimama tos aplinkos, kurioje auga ir formuojasi vaikai, 
vertybių sistema.

Per neformalųjį užsiėmimą svarbūs pratimai, kurie padeda pažinti žmogaus vertybes, 
nes jie padeda išsiaiškinti, kas yra vertybės; kokias vertybes „išpažįsta“ užsiėmimų dalyviai 
ir ką jos jiems reiškia; kokie veiksniai paskatino užsiėmimų dalyvius pasirinkti tam tikras 
vertybes.

Norint pasitikslinti vaikų vertybes, galima atlikti užduotį „Vertybių tyrimas“. Jis padeda 
išsiaiškinti prioritetines vaiko vertybes, ką sau svarbiu vaikas laiko. Tinka ir jaunesnio am-
žiaus vaikams. Vaikams padalinami lapai su 15 žodžių bei frazių: pasitikėjimas savo jėgomis, 
draugiškumas, rūpinimasis kitais žmonėmis, linksmumas, užuojauta, mokymasis, gražumas, 
sąžiningumas, mandagumas, šeima, tvarkingumas, nuoširdumas, viskuo aprūpintas gyve-
nimas, pagarba kitiems, sveikata. Vaikų prašoma išsirinkti 5 svarbiausius žodžius ar fra-
zes. Pasirinktus svarbiausius žodžius ar frazes prašoma sunumeruoti: prieš patį svarbiausią 
parašyti skaičių 1, prieš labai svarbų — 2, prieš svarbų — 3, prieš ne tokį svarbų — 4, prieš 
dar mažiau svarbų — 5. su vaikais galima aptarti: ar sunku buvo užduotį atlikti? Kokių jaus-
mų kilo ją atliekant? Ar sunku buvo priimti sprendimą? Jei vaikai kalbėti nenori, jų versti 
nereikia.

Rezultatų analizė: išanalizavus vaikų pasirinkimus, vertybes galima sąlygiškai suskirs-
tyti į tris grupes: 1) gerovė (sveikata, mokymasis, šeima, viskuo aprūpintas gyvenimas); 2) 
bendrumas, santykiai su kitais žmonėmis (draugiškumas, mandagumas, rūpinimasis kitais, 
užuojauta, pagarba kitiems, nuoširdumas); 3) žmogiškosios vertybės (tvarkingumas, sąži-
ningumas, gražumas, linksmumas, pasitikėjimas savo jėgomis).

Vertinimo sąvoka neformaliajame ugdyme

Per neformalųjį užsiėmimą vaikas, bendraudamas su mokytoju, jaučia paramos, autoriteto, 
pagarbos poreikį. Be to, normalus, šiltas, emocionalus bendravimas skatina nepriklausomy-
bės siekimą, abipusės pagarbos santykius. Bendraujant ir veikiant turi vyrauti vaiko savęs 
vertinimas, paremtas tobulėjimu, santykiais su suaugusiais, bendraamžiais.

Angliškas žodis assessment („vertinimas“) kilęs iš lotyniško žodžio assidere, kuris reiš-
kia „sėdėti šalia“. Vertinimai — tiek formalūs, tiek ne, apgalvoti ar kilę laisvai, sąmoningi ar 
išsprūdę — smarkiai veikia žmones, ypač vaikus. Tyrimų duomenimis, vienuolikmečių savi-
garbos lygis yra svarbesnis sėkmės ateities gyvenime rodiklis negu intelektiniai gebėjimai. 
Juk mokymas paveikia žmogaus protą, o vertinimo rezultatai sminga į širdį (R. Reineke).

Vaiko augimui svarbu gilesnis savęs pažinimas ir suvokimas, gebėjimas save pristatyti, 
savęs vertinimas, savianalizės įgūdžiai, pasitikėjimas savimi, atsakomybė už savo veiksmus 
(Hallahan, Kauffman). savęs vertinimas yra individo, savęs paties, savo galimybių, ypatybių 
ir vietos tarp kitų žmonių vertinimas. Nuo jo priklauso žmogaus santykiai su kitais žmo-

nėmis, jo savikritiškumas, reiklumas sau, požiūris į savo laimėjimus ir nesėkmes. Vienas iš 
svarbiausių vidinių darinių, per kuriuos „lūžta“ išoriniai poveikiai, yra asmenybės vertinimas 
(Jones, Rosenberg). Vaikų savęs vertinimas yra tiesioginis suaugusiųjų vertinimo atspindys. 
Paauglystėje daug reikšmės turi bendraamžių vertinimas.

Ką skatina neformalusis ugdymas: konkurenciją ar bendradarbiavimą? Neformalusis ug-
dymas turi skatinti bendradarbiavimą, nes orientuoja į santykius ir sėkmę. Labai svarbu, kad 
vaikas per neformalius užsiėmimus suvoktų, jog tikroji konkurencija — „būk geresnis už save 
vakar“. Juk neformali aplinka patraukli dėl vyraujančios nekonkurencinės, nestresinės atmos-
feros, joje galima patirti kūrybos džiaugsmą, išmokti bendradarbiauti, pajusti savivertę.

Neformaliojo ugdymo veikla yra erdvė, kurioje turi būti vengiama dirbtinės konkurenci-
jos. Vaikai negali būti lyginami vieni su kitais. Jiems turi būti sukuriamos sąlygos taikyti ne-
formaliojo ugdymo vertinimo metodus, patiems įvertinti asmeninius ir grupės pasiekimus.

Negatyvūs suaugusiųjų vertinimai ugdo vaiko nepasitikėjimą savimi. Dėl to būtina su-
vokti, kad vertinant neformalųjį ugdymą svarbu mokėti efektyviai klausyti, tinkamai for-
muluoti klausimus, mokėti suteikti vaikui grįžtamąją informaciją. Teigiamas pastiprinimas 
keičia elgesį norima linkme, taip pat sustiprina vaiko savęs vertinimą.

Klausytis ir išklausyti yra sudėtinga. Efektyvus klausymas yra geriausias būdas pažinti 
kitą. Klausymas yra veiksmingas tada, kai taikomas neverbalinis palaikymas, „Taip“, „Hm...“ 
technika, minties pakartojimas, patikslinimas, perfrazavimas bei apibendrinimas.

Uždari klausimai turi būti vaikams formuluojami labai tikslūs, reikalaujantys konkretaus 
atsakymo „Taip“ arba „Ne“. Pats klausimas numato atsakymo variantus, o asmuo, kuriam 
klausimas yra pateikiamas, tik pasirenka jam tinkamą atsakymą. Pvz.: „Ar mokate piešti?“ 
,„Ar mokate naudotis kompiuteriu?“ „Ar Jums patiko šis pratimas?“

Atviri klausimai dažniausiai prasideda žodžiais „kas“, „kaip“, „kodėl“. Jie skatina pašne-
kovą neapsiriboti trumpu atsakymu „Taip“ arba „Ne“, o plačiau išreikšti savo suvokimą, 
papasakoti apie save, savo nuostatas ir motyvus. Pvz.: „Kas lėmė sėkmę jūsų vaidinime?“ 
„Kaip tai pavyko įgyvendinti?“ „Kas Jums labiausiai patiko ar nepatiko šioje istorijoje?“

Žodeliai „kas“, „ką“, „kur“, „kada“, „kaip“ parodo, kad klausytojui įdomu sužinoti, kokie 
yra žmogaus elgesio motyvai, priežastys.

Žodelis „kodėl“ atšaldo, nes priimamas kaip kritika ir sukelia gynybinę reakciją. geriau 
tiktų — „kokios priežastys?“ Pavyzdžiui, „Kodėl nenupiešėte piešinio?“ reiktų keisti į „Kokios 
priežastys sutrukdė nupiešti piešinį?“

Žodelis „kaip“ dažniausiai orientuotas į žmogų, o ne į elgesį. geriau tiktų — „kokie 
buvo ...?“ Pavyzdžiui, „Kaip tai padarėte?“ reiktų keisti į „Kokie buvo sprendimai?“

Žmonės dažniausiai pasiruošę atsiliepti į kito prašymą, kai kreipiamasi žodžiais „reikia, ... 
nes ....“. Pavyzdžiui: „Reikia paruošti pasirodymą šia tema, nes mes tai sugebame padaryti 
geriausiai.“

„Bet“, „tačiau“ frazės neskatina palaikymo — priešingai, skatina pašnekovą atitolti. La-
biau tiktų žodelis „ir“. Pavyzdžiui, „Aš pritariu Jūsų scenarijui, bet noriu Jums pasakyti...“ 
reiktų keisti į „Aš pritariu Jūsų scenarijui ir noriu Jums pasakyti...“, „Pritariu jums, vaikai, 
tačiau manau...“ reiktų keisti į „Pritariu jums, vaikai, ir manau...“

Žodelis „Ne“ dažniausiai skatina ir stiprina nepriimtiną elgesį pakartoti dar kartą. Pa-
vyzdžiui: „Nepavėluokit į spektaklį“ reiktų keisti į „Ateikit į spektaklį laiku“; „Neprieštaraukit 
mano samprotavimams apie...“ reiktų keisti į „sutikit su mano samprotavimais...“; „Tai nebu-
vo blogai“ reiktų keisti į „Tai buvo gerai“.

Žemiau siūloma pasitikrinti savo dažniausiai naudojamų pozityvių ir negatyvių žo-
džių bei frazių žodyną. Kiek ir kokius žodžius bei frazes vartojate savo kasdienėje veikoje 
bendraudami?

Pozityvūs žodžiai: aktualu, asmeniškai, atsakomybė, ateitis, bendradarbiavimas, bendras 
tikslas, dėkingas, dėmesingumas, draugiškumas, efektyvus, galimybė, greitai, interesas, 
įdomus, išbandymas, įžvalgumas, Jūs ir aš (mes), ypatingas, kokybė, komfortas, metodas, 
nauda, paprastumas, pasiekimas, pasitikėjimas, paslauga, patenkintas, patikimas, patirtis, 
patogumas, perspektyvus, praktiškas, privalumai, proga, puiku, ramus, retenybė, rezultatai, 
saugiai, sėkmingas, sprendimas, tikslus, tinkantis, tobulėti, tvirtas, unikalus, universalus, vi-
sada, visuomet, žinios. 
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Pozityvios frazės: galime aptarti, pasitarkime, tuoj pat, malonu, turime laiko, žinoma, 
mes, malonu girdėti, galime kalbėti, mums patogu, Jūs teisus, visada sutarsime, vertinu 
Jūsų nuomonę, svarbu, suprantu, suprantu jus, suprantu kaip, suprantu, ką sakote, taip, ir 
aš taip pat, lengva, labai paprasta, ačiū už, ačiū už požiūrį.

Negatyvūs žodžiai ir frazės: Jūs (Tu) neteisus, tai netiesa, neblogas, ne, aš, Jūs (Tu) 
kaltas, ar nesupratote (-ai)? Jūs (Tu) be reikalo mane puolate, be reikalo šaukiate, aš už tai 
neatsakau, aš nekaltas, nemokykite manęs, ką daryti, problema, konfliktas, nesusipratimas, 
Jūs klystate, nusiraminkite, nesinervinkite, niekai, tai smulkmena, nieko negaliu padėti, kas 
Jūs toks? Jūs (Tu) labai nervingas, ko dar norite? 

mokytojo grįžtamasis ryšys turi būti susijęs su pozityvumu, jautrumu ir nepriklausomybe 
nuo mokytojo. Būtina orientacija į vaiko sėkmę bei akcentas į tai, kas pasiekta ir kas tobulintina, 
taip pat konkretūs pasiūlymai, kaip tas pagerėjimas gali būti pasiektas. Vaikui duodama laiko 
pagalvoti. Tokiu būdu ugdomi vaiko savianalizės įgūdžiai, pasitikėjimas savimi, atsakomybė už 
savo veiksmus, skatinamas vaiko savarankiškumas ir nepriklausomybė nuo suaugusiųjų.

Taip pat svarbi ir bendraamžių grįžtamoji informacija bei vaiko įsivertinimas.
Bendraamžių grįžtamasis ryšys atsiranda, kai vaikai iš(si)sako kitiems apie tai, kas pa-

sisekė, ką būtų galima patobulinti, ir siūlo savo patarimus. Bendraamžių grįžtamasis ryšys 
vaikams padeda nusimatyti konkrečius tikslus tobulėjimui. Čia svarbus pozityvus bendra-
amžių vertinimas. Nustatyta, kad geri santykiai su bendraamžiais apsaugo nuo įvairių stre-
sų, daro teigiamą įtaką socialinės kompetencijos raidai.

Per savęs įsivertinimą apgalvojama nauja patirtis, mėginama prisiminti, suvokti ir įpras-
minti, kas įvyko, mėginama aiškiau suvokti, kas išmokta arba ko pasiekta. Vaikams įsiver-
tinimas padeda imtis atsakomybės už darbo organizavimą, fiksuoti, ką jau atliko, ir daryti 
sprendimus apie ateities veiksmus ir siekinius. Klausimas „Kas toliau?“ skatina vaiko asme-
ninį ugdymosi tikslą.

Vaikų savęs įsivertinimas prasideda nuo tikslų nustatymo. Būtina padėti vaikui nustatyti 
asmeninius tikslus, suplanuoti žingsnius tikslui pasiekti, taip pat įvertinti pažangą. 

Vaikų savivertę skatinantys teiginiai: 
Prioritetiniai: „Pats įdomiausias dalykas buvo apie…“. „man labiau patinka dirbti vienam 

…veikloje, kur aš galiu...“. „man patinka dirbti su kitais, kai…“.
mokymuisi: „Jei galėčiau, aš stengčiausi vengti veiklos, kurioje…“. „man lengviau supras-

ti, kai…“. „Kai aš ko nors nesuprantu, aš…“
Pasitikėjimui: „man vis geriau sekasi…“. „Vienas iš geresnių klausimų, kuriuos aš šiandien 

uždaviau, buvo…“. „Vienas iš dalykų, kuriuos šiandien aš dariau geriausiai, buvo…“.
Tobulėjimui: „Aš nesu tikras, kaip…“. „man reikalinga pagalba…“. „Pati sudėtingiausia da-

lis buvo…“.
Puiku, kai vaikai turi galimybę įvertinti bendraamžių ar grupės pasiekimus ir aptarti ga-

limybes, kaip pagerinti savo veiklą. Žemiau pateikiama keletas būdų, kuriuos galima pritai-
kyti įvertinant bendraamžių ar grupės pasiekimus.

Pratimas „Šviesoforas“. Vaikai po veiklos pasirenka tam tikros spalvos kortelę: žalią, 
geltoną arba raudoną. Toliau vyksta aptarimas: žalia spalva — įvardijama, kas pasisekė, kas 
buvo gerai; geltona spalva — ką galima pagerinti, patobulinti, kokiais būdais; raudona spal-
va — kas tiksliai nepasisekė, kokios kliūtys.

Pratimas „dvi žvaigždutės ir noras“. Vaikai nustato du pozityvius dalykus bendraam-
žių atliktame darbe ir išreiškia norą apie tai, kaip bendraamžiai galėtų pagerinti darbą kitą 
kartą. Pvz.: „Aš noriu duoti tau žvaigždutę už gražią istorijos pradžią ir žvaigždutę už tai, 
kaip tu apibūdinai namą. Aš norėčiau, kad tu daugiau papasakotum apie pagrindinę vei-
kėją.“ mokytojas taiko šį metodą keletą kartų pasinaudodamas vaikų pavyzdžiais, ir po to 
vaikai praktikuojasi poromis. mokytojui patikrinus ir įsitikinus, kad vaikai suprato, galima šį 
metodą naudoti grupėse.

Per neformaliojo ugdymo procesą siekiama, kad būtų įsisąmoninamos ne žinios, bet 
įgūdžiai. Patyrimas įgauna prasmę tik tada, kai yra suvoktas ir įsisąmonintas, todėl jis turi 
būti aptariamas (reflektuojamas), daromos išvados, kurios įgauna prasmę, jei jos pritaiko-
mos gyvenime.

Refleksijos nauda didelė, nes galima atsakyti į klausimą, kaip mane mato kiti, gauti grįžta-
mąjį ryšį apie darbą visos veiklos metu, apibendrinti gautas žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

Refleksija leidžia vaikams išreikšti savo nuomonę ir skatina pozityvų mąstymą, suteikia 
galimybę bendradarbiauti nekonkurencinėje aplinkoje, skatina vaikus apmąstyti savo patir-
tį, numatyti naujas galimybes bei siekti rezultatų, vaikai mokosi „čia ir dabar“, moko vaikus 
planavimo ir nuoseklumo.

svarbiausia neužmiršti, kad refleksija gali būti bet kur ir bet kada, kai tik vadovui tai 
atrodo būtina.

Kaip vienas iš pavyzdžių gali būti pratimas „Lagaminas“. Vaikų prašoma „sukrauti“ savo 
patirties lagaminą atsakant į klausimus: ką sužinojau naujo? Ko išmokau? Ką netikėtai atra-
dau? Ką norėčiau pritaikyti gyvenime?

Neformaliojo ugdymo metodų įvairovė

Neformalusis ugdymas yra daugiamatis procesas, kur vaikas gali kurti, kur reiškiasi jo sa-
viraiška, jis atranda prasmę. Neformaliojo ugdymo metodų paskirtis yra diegti savaran-
kiškumą, atsakingumą, kūrybiškumą; atskleisti ir lavinti asmeninius, elgesio ir bendravimo, 
kultūrinius, organizacinius įgūdžius; padėti išbandyti savo jėgas; patenkinti saviraiškos ir 
savirealizacijos poreikius; pažinti savo ir kitų vertybines nuostatas; ugdyti komandinio dar-
bo įgūdžius, išryškinti vaidmenis ir funkcijas komandoje; ugdyti grupės narių pasitikėjimą 
vieni kitais, skatinti bendradarbiavimą ir atsakomybę.

Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija (2004) išskiria šiuos 7 neformaliojo 
ugdymo metodinius principus: specifinės aplinkos, aktyvaus dalyvavimo ugdymo procese, 
visumos, mokymosi iš patirties, atviro ir neformalaus bendravimo, nekonkurencinės aplin-
kos kūrimo ir į grupės procesą orientuoto ugdymo(-si). 

Specifinės aplinkos principas nusako, kad neformalusis ugdymas vyksta tam tikroje spe-
cifinėje aplinkoje, kuriai būdingas atskirumas, kad jauni žmonės galėtų saugiai eksperimen-
tuoti, išbandyti save be didesnio pavojaus pakenkti sau ir kitiems. 

Aktyvaus dalyvavimo ugdymo procese principas. Jei vaikams leidžiama rinktis veiklą, 
kuri jiems patinka, tariamasi su jais, jie pradeda aktyviai dalyvauti užsiėmimo veikloje. Ir tai 
yra didžiausias neformalios veiklos privalumas. Dalyvaujantys jauni žmonės ugdymo rezul-
tatų pasiekia pirmiausia dėl savo aktyvumo. „Asmenybę ugdo tik toji veikla, kurios žmo-
gus imasi labai atsakingai, skiria visas savo jėgas ir pastangas, su kuria sieja savo tikslus.“  
(J. Vaitkevičius)

Visumos principas. Visumos principas išreiškia visuminį požiūrį į jauną asmenį, ugdymo 
tikslus ir darbo metodus. Ugdymo procese neignoruojami nė vieno jaunuolio jausmai, protas, 
fiziologija. Visumos principą padeda įgyvendinti įvairūs ugdymo metodai: fiziniai, emociniai, 
intelektualiniai. metodų įvairovė leidžia visapusiškai ugdyti asmenybę, kuri taps pasitikinti 
savimi, mokės išreikšti save, tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti ją supančioje aplinkoje.

Mokymosi iš patirties principas. Daugiausia išmokstama iš savo pačių patirties — situ-
acijose, susijusiose su pažinimu, emocijomis ir elgesiu. mokymasis iš patirties yra ciklinis 
procesas, kurį sukūrė Deividas Kolbas. Jis teigė, kad mokymosi iš patirties procesą sudaro: 
konkreti patirtis, jos aptarimas ir įvertinimas, išvados ir taikymas kasdieniame gyvenime. 
Neformaliojo ugdymo procesas yra grindžiamas patyrimu, kuris įgauna prasmę tik tada, 
kai yra suvoktas ir įsisąmonintas. 

Atviro ir neformalaus bendravimo principas. Veikla yra produktyvesnė, kai vaikas jau-
čiasi saugus, kai jaučiamas pasitikėjimas tarp grupės narių. Vaikai mokosi būti tolerantiški 
vieni kitų atžvilgiu, mokosi bendravimo ir bendradarbiavimo. Neformaliojo ugdymo veikla 
priklauso nuo psichologinio klimato grupėje, nuo tarpusavio santykių tarp grupės vadovo 
ir vaikų.

Nekonkurencinės aplinkos kūrimo principas. Kaip jau minėta, neformaliojo ugdymo vei-
kloje vaikai nėra lyginami vieni su kitais, bet sukuriamos sąlygos, taikant neformaliojo ug-
dymo vertinimo metodus, patiems įsivertinti asmeninius, grupės pasiekimus.
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Į grupės procesą orientuotas ugdymo(si) principas. grupės nariai, veikdami šalia ir kar-
tu, daro vieni kitiems įvairesnį poveikį. grupės nariai kartu mokosi ir dalijasi patirtimi, turi 
puikią progą mokytis vieni iš kitų, palaiko tarpusavio ryšius. grupėje mokomasi spręsti 
konfliktus, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe.

Parenkant neformaliojo ugdymo metodus, svarbu išsiaiškinti, ko konkrečiu metodu sie-
kiama, koks yra ar bus metodo veiksmingumas, kaip metodas prisidės prie pažangos, kokia 
tikslinė grupė, jos amžius, vaikų lytis, poreikiai, asmeninė patirtis, lūkesčiai (asmeniniai ir 
grupės) bei individuali išraiška.

Būtina pasidomėti, ar metodas atitinka turimus išteklius: aplinka, erdvė, laikas, žmonės, 
priemonės, medžiagos.

metodų parinkimo efektyvumas priklauso nuo išankstinio metodo įvertinimo: kokia tu-
rima mokytojo patirtis taikant šį metodą; metodo susiejimas su dalyvių asmenine patirtimi, 
žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais bei metodo rezultatų perkėlimas į kasdieninį gyvenimą.

Pagrindiniai neformaliojo ugdymo metodai yra šie:
Susipažinimo ir lūkesčių metodai padeda pagrindus grupės veiklai, veiklos sėkmei būti-

nam pasitikėjimui vieni kitais, padeda išsiaiškinti dalyvių lūkesčius. 
1 pavyzdys. Žaidimas „CIP-CAP“. Žaidimo tikslas — įsiminti vardus greitai reaguojant, ju-

dant. grupės nariai susėda ant kėdžių arba sustoja ratu. Kiekvienas įsidėmi kaimynų vardus 
(geriausia, kai užrašyti ir prisegti) iš dešinės ir iš kairės. Vienas dalyvis stovi rato viduryje, 
jam nėra laisvos vietos. Jis sako kuriam nors iš grupės narių „CIP“ arba „CAP“. Jeigu „CIP“ — 
grupės narys turi pasakyti kairiojo kaimyno vardą, jeigu „CAP“ — dešiniojo. Kai viduryje 
esantis žaidėjas pasako „CIP-CAP“, visi pasikeičia vietomis.

2 pavyzdys. susipažinimo žaidimas „BINgO!“ Jo tikslas — susipažinti ir geriau pažinti 
vieniems kitus. Kiekvienas dalyvis gauna lentelę „BINgO“. Vadovas paaiškina eigą: „Reikia 
susipažinti su kitais užsiėmimo dalyviais ir kuo greičiau užpildyti lentelę, įrašant į kiekvie-
ną langelį vardą vieno dalyvio, kuriam tinka langelyje pateiktas apibūdinimas. Kiekvieno 
langelio apibūdinimui lentelėje pasistenkite rasti vis kitą asmenį. Pirmasis, užpildęs visą 
BINgO lentelę, kelia ranką ir skelbia visiems „bingo!“. Žaidimas stabdomas. sustabdžius 
žaidimą, dalyvių prašoma susėsti ratu. skaitomas kiekvienas apibūdinimas ir prašoma daly-
vių, kuriems tinka šis apibūdinimas, atsistoti. Dalyviai gali pabaigti pildyti lentelę. Po žaidi-
mo aptariama, kaip kas jautėsi žaidimo metu, kiek dalyvių vardų pavyko įrašyti. 

„BINgO“ žaidimo lentelė

Avi didžiausio 
dydžio batus

Zodiako žen-
klas — Vandenis

gyvena 5-ame 
aukšte

Yra gimęs (-usi) 
vasarą

mėgsta piešti

moka groti gitara Yra rudų akių moka daugiau 
kaip dvi užsienio 
kalbas

Kepa pyragus Turi šunį

Nešioja akinius miegodamas (-a) 
knarkia

Turi daugiau kaip 
du brolius ar 
seseris

greitai švęs gimi-
mo dieną

moka šokti valsą

Augina kaktusus mėgsta sportuoti Yra žemesnis (-ė) 
už mane

Turi katę Kuria eiles

Turi raudoną 
šaliką

skiria pinigų 
labdarai

mėgsta skai-
tyti fantastinę 
literatūrą

Neseniai šventė 
gimimo dieną

Dainavo arba 
dainuoja chore

Apšilimo metodai skirti dalyvių būsenoms pagerinti: atsipalaidavimui, nuotaikos pakėli-
mui, dalyvių suaktyvinimui.

Pavyzdys. Pratimas „Drakonas ir skydas“. Jo tikslas yra pajudėti, gauti energijos, kurti 
jaukią atmosferą grupėje. Visi dalyviai sustoja ratu ir kiekvienas, nieko kitiems nesakyda-
mas, pasirenka du konkrečius dalyvius rate — vienas iš jų tampa „skydu“, kitas — „drakonu“. 
Vadovui davus startą, kiekvienas dalyvis turi judėti taip, kad tarp jo ir pasirinkto „drakono“ 

atsidurtų pasirinktas „skydas“. Judama apibrėžtame plote. Vadovas periodiškai stabdo ju-
dėjimą, tuomet pasitikrinama, kiek yra „gyvų“, t. y. tokių, kuriems sustojus tarp jų ir „drako-
no“ stovi „skydas“. Jei skydas stovi kitur — dalyvis „žuvęs“ (pvz., iškrenta iš žaidimo). 

Stimuliaciniai metodai skirti atkartoti ir mokyti elgesio modelių, skiriant tikrus ir dirb-
tinai sukurtus vaidmenis, palengvinti grupės augimą ir suprasti skirtumus. stimuliaciniai 
metodai padeda kurti bendradarbiavimo atmosferą, skatina kūrybingumą, moko kritiškai 
mąstyti, padeda planuoti ateitį. 

Pavyzdys. Pratimas „Atomai ir molekulės“. Jo tikslas — stiprinti asmeninius kontaktus ir 
pasitikėjimą grupėje, kurti jaukią bendradarbiavimo atmosferą. Visi dalyviai laisvai vaikšto 
apibrėžtame kambario plote ar lauke taip, kad nesusidurtų vienas su kitu, tačiau kartu toly-
giai užpildytų visą plotą — panašiai kaip juda atomai uždaroje erdvėje, ją užpildydami. Va-
dovas periodiškai pasako savybę, pagal kurią panašūs „atomai“ turi kuo greičiau susijungti 
į „molekules“ — pvz., pagal akių spalvą, zodiako ženklą, namų augintinius, amžių, nuotaiką, 
gimimo ar gyvenamąją vietą ir pan. galima variacija: susijungusios „molekulės“ turi eks-
promtu kūrybiškai prisistatyti. Po žaidimo galimi šie aptarimo klausimai: kaip jautėmės ar 
jaučiamės? Kas buvo lengviau? Kas buvo sunkiau? Kas buvo malonu ar nemalonu? 

Vaidmenų metodai remiasi dalyvių patirtimi, kai kiekvienas dalyvis atlieka jam skirtą vai-
dmenį. šis žaidimas padeda analizuoti patirtį, išankstines nuostatas, skatina toleranciją.

Pavyzdys. Pratimas „šaldyti marškinėliai“. Jo tikslas — mokytis pasiskirstyti vaidmenimis 
komandoje, lavinti bendravimą bei bendradarbiavimą sprendimo priėmimo procese. Prieš 
atliekant užduotį reikia šlapius marškinėlius užšaldyti. Visi dalyviai suskirstomi į nedideles 
komandas ir kiekviena grupė gauna užšaldytus marškinėlius. Užduotis — juos kuo greičiau 
atšildyti tiek, kad būtų įmanoma apsirengti. Komanda gali naudotis viskuo, kas padėtų at-
šildyti marškinėlius. Komanda, pirmoji atšildžiusi ir apsirengusi marškinėlius, laimi. galimi 
šie aptarimo klausimai: kaip jautėmės ar jaučiamės? Kas buvo lengviau? Kas buvo sunkiau? 
Kas buvo malonu ar nemalonu? Kaip pasisekė? Kiek sprendimo būdų buvo pateikta? Ar 
visus pateiktus sprendimo būdus išbandėte? Kieno sprendimas lėmė sėkmę?

Individualios užduotys yra skirtos individualiam darbui grupėje, mokomasi per savęs 
atradimą.

Pavyzdys. Žaidimas „sujunk 9 taškus“. Jo tikslas — lavinti kūrybišką mąstymą, sužadinti 
smalsumą ir suteikti galimybes pritaikyti savo įgūdžius. Ant didelio lapo nupiešiami devyni 
skrituliukai (3 x 3). Dalyvis turi neatitraukdamas rankos keturiomis tiesiomis linijomis po 1 
kartą perbraukti visus devynis skrituliukus. Ta pačia linija atgal grįžti negalima. galimi šie 
aptarimo klausimai: kaip pasisekė? Kas buvo lengviau? Kas buvo sunkiau? Kiek sprendimo 
būdų bandėte? Kelintas sprendimas lėmė sėkmę? P.s. šio galvosūkio dėka atsirado spar-
nuota frazė: „Think outside the box“ (mąstyk lanksčiau). Žemiau pateikta schema su vienu 
iš galimų būdų sujungti skrituliukus pagal aukščiau aprašytos užduoties taisykles.

       Pradėti čia

Savęs pažinimo metodai skatina savo jausmų pažinimą, teigiamą savęs vertinimą, vertybių 
suvokimą, negatyvaus mąstymo keitimą, streso valdymą, sveikos gyvensenos supratimą.
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Pavyzdys. Pratimas „Įsilaužimas“. Pratimo tikslas — skatinti teigiamą požiūrį į save. 
grupė sustoja ir susikabina į glaudų ratą. Vienas dalyvis — už rato. Jo užduotis — kaip 
nors patekti į ratą. grupės užduotis — jo neįleisti. grupė pasipriešina tik susikibimu ir 
kūno stabilumu. Negalima aktyviai priešintis. Kiekvienas dalyvis pamėgina patekti į ratą. 
šis pratimas leidžia patirti jausmus pasipriešinimo situacijoje. Be to, akivaizdu, kaip skir-
tingai žmonės reaguoja: pasiduoda, juokauja, manipuliuoja ir t. t. Dalyviai mokosi fiziškai 
patekti į grupę, o ne laukia kvietimo. Aptarimas. Kokius jausmus patiriame pasipriešinimo 
situacijoje?

Bendravimo, santykio su aplinka metodai skatina geriau suvokti socialinius vaidmenis, 
perprasti verbalinio ir neverbalinio bendravimo reikšmę santykių raidai, moko tinkamai 
reikšti jausmus, valdyti pyktį.

Pavyzdys. Pratimas „Kopija“. Jo tikslas — gerinti komunikacijos kokybę grupėje, per-
prasti verbalinio ir neverbalinio bendravimo reikšmę santykių raidai. grupė susėda pus-
lankiu. Kiekvienas gauna tuščią lapą ir pieštuką. Pasiūloma išsirinkti savanorį, kuris imsis 
„komunikatoriaus“ vaidmens. „Komunikatorius“ sėdasi priešais grupę ir gauna specialų 
lapą su piešiniu. Jo užduotis — taip nupasakoti, kas pavaizduota lape, kad kiti grupės 
nariai galėtų nupiešti identišką vaizdą savo lapuose. Kiekvienas dirba savarankiškai, klau-
sinėti „komunikatoriaus“ negalima. Kai „komunikatorius“ nusprendžia perteikęs užtekti-
nai informacijos apie vaizdą savo lape, tiesiog pasako, kad baigė darbą. grupės nariams 
išdalijami lapai su vaizdu, kurį perteikė „komunikatorius“, kad jie galėtų palyginti su tuo, 
ką nupiešė. Po pratimo būtinas aptarimas. Visi grupės nariai gavo vienodą informaciją, 
tačiau rezultatai skirtingi. Kaip galime tai paaiškinti? Kas patiko „komunikatoriaus“ dar-
be? Ką galime daryti geriau? Į ką reiktų atkreipti dėmesį, perteikiant informaciją kitiems? 
Kaip sekėsi priimti informaciją? Koks yra dvipusės komunikacijos privalumas? Ką paste-
bėjau šiame procese? Kam pavyko nupiešti labiausiai sutampantį vaizdą? Kaip jam (jai) 
tai pavyko?

Vėliau išrenkamas dar vienas savanoris „komunikatorius“. Jam duodamas kitoks, tačiau 
panašaus lygio lapas su vaizdu. Tik šiuo atveju grupės nariai gali užduoti klausimus „komu-
nikatoriui“, į kuriuos šis gali atsakyti tik „Taip“ arba „Ne“. grupė aptaria, kaip jaučiasi, kai gali 
klausti ir gauti atsakymus.

Grupės dinamikos metodai moko dirbti grupėje, tinkamai valdyti konfliktus, ugdo pasiti-
kėjimą savimi ir pagalbą kitiems, moko derybų, kalbėjimo, įtaigos, lyderystės meno. 

Pavyzdys. Pratimas „skaičiai“. Jo tikslas — skatinti grupės narių bendradarbiavimą ir 
toleranciją, įvertinti grupės narių galimybes, dalytis patirtimi ir mokytis siekiant geriausio 
rezultato. Apibrėžtame plote ant grindų atsitiktine tvarka išdėliojami skaičiai su kortelėmis 
nuo 1 iki 33 ir viena kortele su tašku. Du skaičiai, pvz., 13 ir 33, yra prisegami ar priklijuojami 
atokiau (prie spintos, stalo ir pan.). Užduotis dalyvių grupei — pagal duotas taisykles kuo 
greičiau suskaičiuoti skaičius eilės tvarka nuo 1 iki 33 ir „padėti“ tašką. 
Taisyklės:
1. skaičiai skaičiuojami eilės tvarka nuo 1 iki 33, o paskutinis „dedamas“ taškas. skaičiuo-

jant skaičius, kiekvienas grupės narys skaičių turi ištarti žodžiu bei paliesti jį kuria nors 
kūno dalimi, pvz., ranka arba koja.

2. Vienu metu apibrėžtame plote būti gali tik vienas grupės narys. 
3. Kiekvienas grupės narys pasirenka po vieną skaičių. Jeigu grupėje narių yra mažiau nei 

34, antrą skaičių galima rinktis tik tuomet, kai visi nariai jau būna pasirinkę po vieną 
skaičių eilės tvarka. Pvz., jeigu grupėje yra dvylika narių, tai žmogus, pasirinkęs skaičių 
1, kitą skaičių gali rinktis nuo 13 ir t. t.

4. „Taškas“ yra „dedamas“ paliečiant kortelę delnu.
5. grupė gali pasitreniruoti, ir kai yra pasiruošusi, vadovas chronometru išmatuoja, per 

kiek laiko grupė suskaičiuoja skaičius. grupė gali gerinti savo rezultatą tiek, kiek turi 
ryžto ir azarto.

Aptarimas. grupė aptaria savo patyrimą, kaip jai sekėsi ieškoti būdų, susitarti tarpusavy-
je dėl sprendimo ir atlikti užduotį. Aptariama, kas nulėmė sėkmę, kokie išmokti dalykai 
yra svarbūs bendradarbiaujant grupėje. Akcentuojama, kad kiekvieno žmogaus, dirbančio 

grupėje, tempas yra kitoks. grupei, siekiančiai maksimalaus rezultato, svarbu įvertinti savo 
išteklius, priimant kiekvieną grupės narį tokį, koks jis yra, ir pasiskirstyti užduotis taip, kad 
būtų pasiektas geriausias bendras rezultatas.

Pokyčių ir jų valdymo metodai ruošia priimti gyvenimo iššūkius, stimulą eiti pirmyn, 
moko priimti permainas, konstruktyviai spręsti problemas, suvaldyti įtampą. 

1 pavyzdys. Pratimas „Pokalbis“. Jo tikslas — tobulinti bendravimo įgūdžius. grupė pa-
dalijama po tris. Kiekvienas trejetukas pasiskirsto vaidmenimis: „kurčnebylys“ — nieko ne-
girdi, negali kalbėti, bet mato, gali naudoti gestus, pantomimą; „kurčias ir aklas“ — jis gali 
kalbėti ir matyti; „aklas ir nebylys“ — gali klausyti ir rodyti. Trejetukai turi susitarti dėl pa-
simatymo — kur, kada ir kokiu tikslu susitiks. Būtina aptarti, kaip sekėsi suprasti vieniems 
kitus, kas labiausiai padėjo.

2 pavyzdys. Pratimas „siauras lieptelis“. Jo tikslas — ugdyti supratimo ir mokėjimo nusi-
leisti sunkiomis aplinkybėmis įgūdžius. Ant grindų kreida nubrėžiamos dvi linijos — „siauras 
lieptelis“. grupė dalijama į dvi dalis, kiekviena grupelė stovi skirtingose „lieptelio“ pusėse. Iš 
kiekvienos pusės eina po vieną dalyvį. Jų tikslas — prasilenkti „ant lieptelio“. galima skelbti 
papildomas sąlygas: žmonės skuba, yra neįgalūs viena ranka ir t. t. Dalyviai turi pasirinkti 
perėjimo per lieptelį būdą: ar sugebės prasilenkti mandagiai, ar įvyks susidūrimas. Taip per 
lieptelį pereina visi abiejų grupelių dalyviai. Aptarimo metu kalbama: kaip sekėsi susitarti? 
Apie ką pirmiausia galvojo dalyviai spręsdami — apie save ar apie kitą? Ar visada reikia 
nuolaidžiauti?

Įsivertinimo metodai padeda įvertinti pasiekimus, surinkti informaciją apie veiklos 
rezultatus.

Pavyzdys. Pratimas „Herbas“. Jo tikslas — įsisąmoninti savo asmenybę ir jos augimo 
galimybes; įvardyti asmeninius tikslus įvairiose gyvenimo srityse ir numatyti konkrečius 
žingsnius jų siekiant. šiam pratimui reikalingos priemonės: po popieriaus lapą kiekvienam 
dalyviui, flomasteriai, spalvoti pieštukai ar kreidelės. Vadovas prašo, kad kiekvienas grupės 
narys pagalvotų apie savo herbą, kuris atspindėtų jo asmenybę, ir nupieštų jį. Kiekvienas 
pasiima jam tinkamas piešimo priemones. Herbas piešiamas popieriaus viduryje, ne di-
desnis kaip 8 x 8 cm. Piešti skiriama 20 minučių. Kiekvienas dalyvis parodo savo herbą 
visai grupei ir pristato, ką ir kodėl pavaizdavo. Toliau vedėjas prašo iš herbo nupiešti „spin-
dulius“, kurie atspindės kiekvienam dalyviui svarbias gyvenimo sritis, pavyzdžiui, šeimą, 
draugus, sveikatą, mokslą, darbą, poilsį, pomėgį, tikėjimą ir t. t. Kiekvienas gali piešti kiek 
nori spindulių. gyvenimo sritys ant nubrėžtų spindulių užrašomos didžiosiomis raidėmis. 
šiam etapui skiriama dvi minutės. Toliau vedėjas siūlo pagalvoti, ką dalyviai norėtų pasiekti 
kiekvienoje pavaizduotoje gyvenimo srityje. Tai jie užrašo popieriaus lapo pakraštyje ties 
„spindulio“ projekcija. Dalyviai numato, kaip reikia siekti tų tikslų. Žingsniai, kuriuos galima 
padaryti jau šiandien ar artimiausiu laiku, sunumeruojami pagal tikslo siekimo logiką arba 
galimybes. galima pasidalyti (kas nori) kai kuriais tikslais ir pasakyti, kokie yra pirmieji 
konkretūs žingsniai siekiant konkrečių tikslų. Dalyviai raginami šnekėti apie dalykus, apie 
kuriuos gali ir nori kalbėti.
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